ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
02 АПРИЛ 2013 Г.

№

ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД

1.

Определяне на ред за
представяне на годишни
финансови
отчети
и
периодични
финансови
отчети
от
лечебните
заведения,
сключили
договор с НЗОК, за
изпълнението
на
дейностите, платени от
касата

2.

3.

Предложения за изменение
и допълнение на Методика
за определяне на месечно
заплащане за работа в
населените места – център
на
практики
с
неблагоприятни условия
на
работа
на
изпълнителите на ПИМП
за 2013 г., проект на
Списък на населени места
– центрове на практики с
неблагоприятни условия и
възнаграждение за работа
в тях

РЕШЕНИЕ
1. Утвърждава Ред за предоставяне на годишни и
периодични финансови отчети от лечебните заведения за
болнична помощ, сключили договор с Националната
здравноосигурителна каса във връзка с изискванията на чл.
5
от
Закона
за
бюджета
на
Националната
здравноосигурителна каса за 2013 година и влиза в сила от
01.01.2013 година.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да организира
уведомяването на лечебните заведения, сключили договор с
НЗОК за утвърдения Ред и задълженията им по т.1 , както и
да организира обобщаването на получените отчети по т.1.
1. Приема „Методика за изменение и допълнение на
Методика за определяне на месечно заплащане за работа в
населените места – център на практики с неблагоприятни
условия на работа на изпълнителите на първична
извънболнична медицинска помощ за 2013 година“, приета
с Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-0412/08.02.2013 г.
2. Допълва „Списък на населени места – центрове на
практики с неблагоприятни условия и възнаграждение за
работа в тях (месечни суми, заплащани от НЗОК на
изпълнители на ПИМП) за 2013 г.“ със с. Доганово, общ.
Белица и с. Осиково, общ. Гърмен.

Приемане на „Методика за
договаряне на отстъпки от
стойността
за
лекарствените продукти,
предназначени за лечение
на
злокачествени
Точката е отложена за разглеждане за следващо заседание
заболявания в условията на Надзорния съвет.
на болнична медицинска
помощ, и заплащани от
НЗОК извън стойността на
съответните
клинични
пътеки/процедури“

4.

Заплащане
на
лекарствените
продукти
Genotropin,
Sandimmun
neoral, CellCept по реда на
чл.56, ал.3 от ЗЗО за деца,
лекувани през 2012 г. със
средства
от
благотворителната
инициатива на Президента
на Република България
„Българската Коледа“.

5.

Разрешение за заплащане
на лечебни заведения за
болнична
медицинска
помощ на медицински
изделия за ендоваскуларна
терапия при заболявания
на
мозъчните
съдове
(койлове)

6.

Разни

6.1.

6.2.

1. Отлага точката за разглеждане за следващо заседание.
2. Възлага на Управителя на НЗОК да изиска становище от
националните консултанти за броя на всички деца с редки
заболявания и да се направят необходимите разчети.
3. За следващата бюджетна година да се предложи на
Министъра на здравеопазването да бъде допълнена Наредба
38.
Заплащането
на
скъпоструващи
консумативи
за
неврохирургично
ендоваскуларно
лечение
на
здравноосигурени пациенти, съгласно Приложение № 5 към
член единствен на „Постановление № 5/10.01.2013г. за
приемане на обемите и цените на медицинската помощ по
чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО за 2013г.“, по ред 15 „Медицински
изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на
мозъчни съдове (койлове и др.)“, което да се извърши след
отчитане на дейността и представяне на съответните
финансови документи от ЛЗБП, договорни партньори на
НЗОК.

Възлага на Управителя на НЗОК да не предприема
Писмо с квх. № 20-04процесуални действия за сключване на съдебна спогодба
71/22.02.2013 г. от д-р
със „Специализирана болница за активно лечение по
Галина Василева, директор
кардиология Велико Търново“ ЕАД, гр. Велико Търново,
на РЗОК Велико Търново
ищец по гражданско дело № 293/2012 г.

Писмо с вх. № НС-12-0072/20.03.2013 г. на НЗОК и
изх. № 474/14.03.2013 г. на
МБАЛ „Христо Ботев“
АД, гр. Враца

1. Във връзка с необходимостта да се осигури на
населението в региона на гр. Оряхово своевременен и
равнопоставен достъп до медицинска помощ разрешава
разкрития през 2012 г. филиал на МБАЛ „Христо Ботев“
АД, гр. Враца, ситуиран на територията на обявената в
несъстоятелност „МБАЛ Оряхово“ ЕООД, гр. Оряхово, по
целесъобразност да продължи да оказва медицинска помощ
по клинични пътеки с № 26, № 27, № 52, № 61, № 74, № 102,
№ 103 и № 104 до датата на стартиране на процедурата по
разпродажба и осребряване на имуществото на длъжника.
2. Възлага на Управителя на НЗОК ежемесечно да изисква
информация относно хода на процедурата по разпродажба и
осребряване на имуществото на „МБАЛ Оряхово“ ЕООД,
гр. Оряхово.

6.3.

На основание чл. 54, ал. 9 и 10, чл. 59а, ал. 6 от Закона
за здравното осигуряване Надзорният съвет на
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) приема
Писма с наш вх. № 11-02- следните изменения и допълнения на Решение № РД-НС-04136/27.03.2013
г.
от 8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната
Андрей Марков, управител здравноосигурителна каса
на
„Сити
клиник
кардиологичен
център
§1. В § 3 от Преходни и заключителни разпоредби се
МБАЛ“ ЕООД, гр. София правят следните изменения и допълнения:
и наш вх. № 11-021. Досегашният текст на §3 става ал.1.
138/29.03.2013 г. от д-р
2. Създава ал.2 със следното съдържание:
Пенко Пенков, управител
„(2) За медицинските дейности по НРД 2012 г.,
на МБАЛ „Черноморска – договорите с лечебните заведения за болнична помощ,
Бургас“ ООД, гр. Бургас
които не са били изпълнители на медицинска помощ по
договор с НЗОК през 2012 г., влизат в сила от 1 януари 2013
г.“

6.4.

Доклад от Управителя на
Отложена е за разглеждане за следващо заседание на
НЗОК за изпълнение на
Надзорния
съвет
методиката за медицински
изделия

