ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
30 МАЙ 2016 Г.

№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-45/30.05.16 г.

СЪДЪРЖАНИЕ РЕШЕНИЕ
1. Връща за доработка и ново разглеждане на следващото
заседание представената информация за текущо изпълнение
към 30.04.2016 г. на бюджета на НЗОК и прогнозно
изпълнение на здравноосигурителните плащания към
31.12.2016 г., с приложената информация за изпълнението
на обемите по видовете медицинска помощ за първите
четири месеца на 2016 г. (месеци на дейност декември 2015
г., януари 2016 г., февруари 2016 г. и март 2016 г.) в
сравнение с отчетените и заплатени обеми за първите
четири месеца на 2015 г. и спрямо заложените обеми по
решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. за четиримесечния
период на действие на Наредба № 40/2004 г. през 2016 г.
(месеци на дейност декември 2015 г. - март 2016 г.).
2. Възлага на управителя на НЗОК на следващото заседание
да представи допълнителна информация с аналитична част в
отделните направления на здравноосигурителните плащания
с предложени мерки.
3. Възлага на управителя на НЗОК да представи сравнителен
анализ по периодите в т. 1 по РЗОК и по лечебни заведения,
относно разходите и хоспитализациите по всички клинични
пътеки.
На лечебните заведения, подали заявления за сключване
на договори/допълнителни споразумения за оказване на
болнична медицинска помощ, но които не са сключили
договори, съответната РЗОК да преведе:
1. Авансови средства за оказаната от всяко лечебно
заведение болнична медицинска помощ по КП, АПр и КПр,
вкл. медицински изделия и лекарствени продукти,
прилагани в болничната медицинска помощ извън
стойността на медицинската помощ, през периода от
01.04.2016 г. до 30.04.2016 г.

2.

№ РД-НС-04-46/30.05.16 г.

2. Размерът на финансовите средства по т. 1 да е до 100 %
от стойността на утвърдената за всяко лечебно заведение
месечна стойност с Решение № РД-НС-04-25/04.04.2016 г.
3.
След
сключване
на
договор/допълнително
споразумение за оказване на болнична медицинска помощ
при условията и по реда на ЗЗО и Решение № РД-НС-04-241/29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за
здравното осигуряване, на Надзорния съвет на НЗОК и
действащите разпоредби НРД за МД за 2015 г., респективно
след сключване на договор по §8 от Преходни и
заключителни разпоредби на последното, авансово
заплатените финансови средства следва да се прихванат от
дължимите от НЗОК суми за извършената от лечебното
заведение болнична медицинска помощ за м. април 2016 г.

3.

№ РД-НС-04-47/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор със СБАЛОЗ София област ЕООД за оказване на
медицинска помощ по амбулаторна процедура № 5
„Определяне на план за лечение на болни с онкологични
заболявания от онкологична комисия“, с оглед
осигуряването на безпрепятствен достъп на пациентите с
онкологични заболявания до своевременна медицинска
помощ, адекватна на тези заболявания и гарантиране
качеството на помощта с единственото лечебно заведение за
онкологична помощ с междуобластни функции за
Софийска, Пернишка и Кюстендилска област с население
общо 509 426 жители.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
София област по изключение да сключи договор със
СБАЛОЗ София област ЕООД за оказване на медицинска
помощ по амбулаторна процедура № 5 „Определяне на план
за лечение на болни с онкологични заболявания от
онкологична комисия“ на базата на клинична онкологична
комисия, структурирана на територията на лечебното
заведение.

4.

№ РД-НС-04-48/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с МБАЛ Добрич АД за оказване на медицинска
помощ по амбулаторна процедура № 5 „Определяне на план
за лечение на болни с онкологични заболявания от
онкологична комисия“, с оглед осигуряването на
безпрепятствен достъп на пациентите с онкологични
заболявания до своевременна медицинска помощ, адекватна
на тези заболявания и гарантиране качеството на помощта.
Многопрофилна болница за активно лечение Добрич е
единственото лечебно заведение, което изпълнява в региона
на област Добрич дейности по медицинска онкология.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Добрич по изключение да сключи договор с МБАЛ Добрич
АД за оказване на медицинска помощ по амбулаторна
процедура № 5 „Определяне на план за лечение на болни с
онкологични заболявания от онкологична комисия“ на
базата на клинична онкологична комисия, структурирана на
територията на лечебното заведение. Дейностите по
лъчелечение и нуклеарна медицина следва да се осигурят
чрез договори с други лечебни заведения, извън територията
на област Добрич, като тези договори се представят в РЗОК.

5.

№ РД-НС-04-49/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр.
Златоград за оказване на медицинска помощ по клинични
пътеки, поради липсата на достатъчен брой лекари със
специалност „Анестезиология и интензивно лечение“.
Лечебното заведение обслужва около 40 000 население,
включващо община Златоград, както и съседните общини
Неделино и Борино. Към настоящия момент в МБАЛ

„Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. Златоград на основен
трудов договор на пълно работно време работи д-р
Хаджиминев със специалност „Анестезиология и
интензивно лечение“ и двама специалисти на четири часов
работен ден - д-р Чинар и д-р Изеров.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Смолян по изключение да сключи договор с МБАЛ „Проф.
д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. Златоград за оказване на
медицинска помощ по клинични пътеки, с оглед
необходимостта от осигуряване на безпрепятствен достъп и
своевременност на населението до болнична помощ.

6.

№ РД-НС-04-50/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с МБАЛ „Проф. Константин Чилов“ ЕООД, гр.
Мадан за оказване на медицинска помощ по клинични
пътеки, поради липсата на достатъчен брой лекари със
специалност „Анестезиология и интензивно лечение“.
Лечебното заведение обслужва около 35 000 население,
включващо община Мадан и съседните общини Рудозем и
Баните. Към настоящият момент в МБАЛ „Проф.
Константин Чилов“ ЕООД, гр. Мадан работят д-р Хаджиев
на основен трудов договор и пълен работен ден и двама
специалисти на четири часа – д-р Хаджиминев и д-р
Хаджисеид.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Смолян по изключение да сключи договор с МБАЛ „Проф.
Константин Чилов“ ЕООД, гр. Мадан за оказване на
медицинска помощ по клинични пътеки, с оглед
необходимостта от осигуряване на безпрепятствен достъп и
своевременност на населението до болнична помощ.

7.

№ РД-НС-04-51/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с МБАЛ Ардино ЕООД, гр. Ардино за оказване на
медицинска помощ по клинични пътеки, поради липсата на
достатъчен брой лекари със специалност „Анестезиология и
интензивно лечение“. Към настоящия момент в МБАЛ
Ардино ЕООД, гр. Ардино работят д-р Хаджисеид на
основен трудов договор и пълен работен ден, двама
специалисти на четири часа – д-р Димитров и д-р Батинков,
както и д-р Кахраман, лекар без специалност на основен
трудов договор.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Кърджали по изключение да сключи договор с МБАЛ
Ардино ЕООД, гр. Ардино за оказване на медицинска
помощ по клинични пътеки, с оглед необходимостта от
осигуряване на безпрепятствен достъп и своевременност на
населението до болнична помощ.

8.

№ РД-НС-04-52/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с МБАЛ „Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр.
Момчилград за оказване на медицинска помощ по клинични

пътеки, поради липсата на достатъчен брой лекари със
специалност „Анестезиология и интензивно лечение“. Към
настоящият момент в МБАЛ „Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр.
Момчилград работят д-р Златанов на основен трудов
договор и пълен работен ден, двама специалисти на четири
часа – д-р Василев и д-р Стамболов, както и д-р Юнакова,
лекар без специалност на основен трудов договор.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Кърджали по изключение да сключи договор с МБАЛ
„Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград за оказване на
медицинска помощ по клинични пътеки, с оглед
необходимостта от осигуряване на безпрепятствен достъп и
своевременност на населението до болнична помощ.

9.

№ РД-НС-04-53/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, гр. Карлово за
оказване на медицинска помощ по клинични пътеки, поради
липсата на достатъчен брой лекари със специалност
„Анестезиология и интензивно лечение“. Към настоящият
момент в лечебното заведение работят трима специалисти
на пълен работен ден и основен трудов договор и трима
специалисти на четири часа, както и двама лекари без
специалност. Директорите на РЗОК Пловдив и РЗИ Пловдив
са изразили положителни становища за сключване на
договор с оглед недостига на интензивни легла в
Пловдивска област, както и поради необходимостта от
осигуряването на достъп и своевременност на населението
до болнична помощ.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
Пловдив по изключение да сключи договор с МБАЛ „Д-р
Киро Попов“ ЕООД, гр. Карлово за оказване на медицинска
помощ по клинични пътеки, с оглед необходимостта от
осигуряване на безпрепятствен достъп и своевременност на
населението до болнична помощ.

10.

11.

№ РД-НС-04-54/30.05.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК чрез РЗОК Шумен да
сключи по изключение договор с „МБАЛ Шумен“ АД, гр.
Шумен за оказване на медицинска помощ по клинична
пътека № 78.1 „Декомпенсиран захарен диабет при лица над
18 г.“, с оглед задоволяване здравните потребности на
населението на област Шумен от медицинска помощ по
специалността „Ендокринология и болести на обмяната“.

№ РД-НС-04-55/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД, гр. София за
оказване на медицинска помощ по КП № 201 „Оперативни
процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с
голям и много голям обем и сложност“ да бъде изпълнявана
в клиника/отделение по Хирургия/Детска хирургия от второ
ниво на компетентност съгласно медицински стандарт по
„Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия,
гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска
хирургия и лицево-челюстна хирургия“, тъй като в

лечебното заведение работят едни от най-квалифицираните
специалисти по ендокринна хирургия. През 2015 г. УСБАЛЕ
„Акад. Иван Пенчев“ ЕАД е била изпълнител по
идентичната клинична пътека на основание писмо от
управителя на НЗОК с изх. № 11-02-100/24.02.2015 г.
Директорът на СЗОК и доц. Таньо Сечанов, началник на
клиника по ендокринна хирургия в УСБАЛЕ „Акад. Иван
Пенчев“ ЕАД и национален консултант по ендокринна
хирургия са изразили положителни становища за сключване
на договор.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
София град по изключение да сключи договор с УСБАЛЕ
„Акад. Иван Пенчев“ ЕАД, гр. София за оказване на
медицинска помощ по КП № 201 „Оперативни процедури
върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много
голям обем и сложност“, като се допусне същата да бъде
изпълнявана в клиника/отделение по Хирургия/Детска
хирургия от второ ниво на компетентност.

12.

№ РД-НС-04-56/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев - Етрополе“
ЕООД, гр. Етрополе за извършване на кодове *80.05
Артротомия за отстраняване на протеза – тазобедрена става,
*80.05 Артротомия за отстраняване на протеза и *81.53
Ревизия на смяна на тазобедрена става от КП № 217
„Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и
долния крайник“. Лечебното заведение е с утвърдени
традиции и придобито име в областта на ендопротезирането,
единствено за територията на София област и териториално
разположено в близост до български производител, което от
своя страна позволява бърза и адекватна реакция при
изработване на индивидуални ендопротези свързани с
подмяната на вече протезирани стави. Медицинският
персонал има дългогодишен опит и компетентност в
извършването на този вид операции.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
София област по изключение да сключи договор с МБАЛ
„Проф. д-р Александър Герчев - Етрополе“ ЕООД, гр.
Етрополе за извършване на кодове *80.05 Артротомия за
отстраняване на протеза – тазобедрена става, *80.05
Артротомия за отстраняване на протеза и *81.53 Ревизия на
смяна на тазобедрена става от КП № 217 „Оперативни
процедури с голям обем и сложност на таза и долния
крайник“.

13.

№ РД-НС-04-57/30.05.16 г.

1. Приема направеното от управителя на НЗОК
предложение по изключение да се разреши сключване на
договор с УМБАЛ „Царица Йоанна – Исул“ ЕАД, гр. София,
за оказване на медицинска помощ по КП № 242
„Диагностика и лечение на левкемии“ и № 243
„Диагностика и лечение на лимфоми“ за ограничен по брой
контингент пациенти на възраст над 18 години. Клиниката
по детска клинична хематология и онкология (КДКХО),

като правоприемник на Специализирана болница за активно
лечение на деца с онкохематологични заболявания
(СБАЛДОХЗ) София ЕООД вече е част от УМБАЛ „Царица
Йоанна – Исул“ ЕАД, гр. София. Клиниката по детска
клинична хематология и онкология е уникален за страната
център, който продължава и по настоящем в рамките на
УМБАЛ „Царица Йоанна – Исул“ ЕАД, гр. София да
изпълнява уникални за страната дейности като
трансплантация на хемопоетични стволови клетки (без
ограничение във възрастта), лечение и наблюдение по
медицински показания на пациенти в гранична възраст или
млади възрастни с онкохематологични заболявания,
датиращи от периода преди навършване на 18 години.
2. Възлага на управителя на НЗОК чрез директора на РЗОК
София град по изключение да сключи договор с УМБАЛ
„Царица Йоанна – Исул“ ЕАД, гр. София, за оказване на
медицинска помощ по КП № 242 „Диагностика и лечение на
левкемии“ и № 243 „Диагностика и лечение на лимфоми“ за
ограничен по брой контингент пациенти на възраст над 18
години.

14.

№ РД-НС-04-58/30.05.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК да сключи договор с
„Диализен център – Перник“ ООД, гр. Перник, „Фърст
Диализис Сървисиз България“ ЕАД, гр. Монтана и
„Санимед – Диализен център Монтана“ ЕООД, гр. Монтана.

