ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
20 ЯНУАРИ 2017 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Приема проекта на Национален рамков договор за
денталните дейности за 2017 г. за обществено обсъждане.

1.

2.

№ РД-НС-04-14/20.01.2017 г.

№ РД-НС-04-15/20.01.2017 г.

2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия
по публикуване на сайта на НЗОК за обществено
обсъждане на проекта по т. 1.
1. Възлага на управителя на НЗОК да направи проучване за
това какъв е броя на поставените медицински изделия
„изкуствено сърце“, заявените за заплащане от НЗОК или
министерство на здравеопазването за последните пет
години, както и оферираните цени за този тип медицинско
изделие.
2. Възлага на управителя за следващо заседание на
Надзорния съвет да предложи проект на решение за 100 %
реимбурсиране на цената на медицинско изделие
„изкуствено сърце“.

3.

№ РД-НС-04-16/20.01.2017 г.

1. Приема направеното предложение на „УМБАЛ – Русе“
АД, гр. Русе да се предостави възможност за сключване на
допълнително споразумение за оказване на медицинска
помощ по клинични пътеки № 17, 18, 19.1, 20, 24, 25, 26 и
28, в случай, че лечебното заведение отговаря на общите и
специални условия на НРД за медицинските дейности за
2015 г. и Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл.
54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване
на Надзорния съвет на НЗОК, както и на изискванията
заложени в диагностично-лечебните алгоритми на
съответните клинични пътеки във връзка с подобряване на
достъпа на пациентите до високоспециализирана
медицинска помощ и съгласно решение от проведено
заседание на 20 януари 2017 г. на Националната комисия за
изработване на Националната здравна карта.
2. Възлага на управителя на НЗОК, чрез директора на
РЗОК Русе, в случай че „УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе
заяви сключване на допълнително споразумение по
клинични пътеки № 17, 18, 19.1, 20, 24, 25, 26 и 28, да
извърши проверка на място в лечебното заведение с оглед
на установяване на съответствие с общите и специални
изисквания на НРД за медицинските дейности за 2015 г. и
Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. по чл. 54, ал. 9
и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на
Надзорния съвет на НЗОК (Решението), както и на
изискванията
заложени
в
диагностично-лечебните
алгоритми на съответните клинични пътеки.

Да се възложи на комисията, създадена със Заповед №
РД-18-181/12.12.2016 г. на управителя на НЗОК, във връзка
с изготвения от комисията протокол № РД-13155/18.11.2016 г. и осигуряването на технологична
възможност за проследяване и съхранение на оперативни
данни за всеки конкретен случай, следното:
4.

№ РД-НС-04-17/20.01.2017 г.

да проведе допълнителни преговори с участниците в
процедурата по определяне на стойността, до която НЗОК
заплаща съответната група медицински изделия по
позиция 19.1. от утвърдената от Надзорния съвет с
решение № РД-НС-04-126/21.11.2016 г. спецификация, в
която са определени и групирани медицинските изделия,
прилагани в условията на извънболничната и болничната
медицинска помощ по технически изисквания.

