ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
27 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-109/27.09.16 г.

РЕШЕНИЕ
1. Приема за информация представеното изпълнение на
здравноосигурителните плащания към 31.08.2016 г. и
прогноза за очакваното изпълнение към 31.12.2016 г. на
здравноосигурителните плащания и на обемите дейности по
реда на чл. 65 и чл. 199 от Решение № РД-НС-04-241/29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК (Решението),
съгласно докладната записка по т. 1 от дневния ред и
приложенията към нея.
2. Възлага на управителя на НЗОК да подготви проект на
решение за коригиране на обемите съгласно чл. 65 и чл. 199
от Решението, в съответствие с прогнозата по т. 1.

2.

3.

№ РД-НС-04-110/27.09.16 г.

№ РД-НС-04-111/27.09.16 г.

Утвърждава, в приложение към настоящото Решение,
броя на назначаваните специализирани медицински
дейности (СМД) и стойността на медико-диагностичните
дейности (МДД) по типове направления по повод
посещение на ЗОЛ, съгласно първични медицински
документи по Решение на Надзорния съвет на НЗОК по чл.
54, ал. 9 от ЗЗО за четвърто тримесечие на 2016 г. по РЗОК.
1. Разрешава откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Развитие на здравния
портал на НЗОК с добавяне на нови функционалности“, като
договорът за гаранционна поддръжка да бъде за срок от 3
години.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на процедурата по т. 1 и да сключи договор с
определения за изпълнител участник.

4.

№ РД-НС-04-112/27.09.16 г.

1. НЗОК заплаща на лечебните заведения за болнична
медицинска помощ жизненоважното лечение на деца с
„Гломерулни болести“, които са диагностицирани и се
проследяват в съответните лечебни заведения за болнична
медицинска помощ с лекарствените продукти CellCept и
Sandimmun Neoral, в периода от 01.04.2016 г. за до 80 броя
пациенти, съгласно подаван отчет със списъчен състав на
пациентите и дози на лекарствените продукти на сума до
45 000 лева.
2. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме действия
за нормативно регламентиране на възможността лечението
да се заплаща по протокол в извънболничната медицинска
помощ.

5.

№ РД-НС-04-113/27.09.16 г.

1. Да се проведат срещи с националните консултанти и
водещи
специалисти
в
съответните
области
за
преразглеждане на възможността за актуализация на някои
от
Изискванията на НЗОК
чрез
отпадане на
специализираните комисии при последващо кандидатстване
на пациенти, чието проследяване се осъществява от
специалист в извънболничната помощ, както и за отпадане
на необходимостта от експертиза за някои лекарствени
продукти.
2. Възлага на управителя на НЗОК да организира
провеждането на срещите в двумесечен срок и представи
доклад за резултатите на Надзорния съвет на НЗОК със
становища от националните консултанти.

6.

№ РД-НС-04-114/27.09.16 г.

1. НЗОК да продължи да заплаща лекарствените продукти с
търговски наименования Gammanorm 165, Octagam и Wilate
500, които се използват за лечение на Първичен имунен
дефицит и Болест на фон Вилебранд, съгласно договор №
РД-14-184/28.12.2015 г., сключен по реда на § 15 от
Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 10 от
24.03.2009 г.
2. Възлага на управителя на НЗОК да бъде предприета
съдебна процедура по принудително събиране на
дължимите суми по договор № РД-14-184/28.12.2015 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да информира ПРУ на
лекарствените продукти по т. 1 за създалата се ситуация.
1. Да се освободят средства в размер на 3 500 хил. лева от
„Резерв, включително за непредвидени и неотложни
разходи“, с които да се увеличат средствата за
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за
лечение на злокачествени заболявания в условията на
болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните медицински услуги, за заплащане
на приложените от изпълнителите на болнична медицинска
помощ лекарствени продукти през м. август 2016 г.
Показатели по ЗБНЗОК за 2016 г.
№ по ред Увеличение

7.

№ РД-НС-04-115/27.09.16 г.

в лева
3 500 000

1.1.

Текущи разходи

3 500 000

1.1.3.

Здравноосигурителни плащания

3 500 000

1.1.3.5.

1.1.3.5.1.

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени
продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните
медицински услуги
в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в
условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността
на оказваните медицински услуги

№ по ред Намаление
1.3.

Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

3 500 000

3 500 000
3 500 000
3 500 000

2. Приема, в приложение към настоящото решение,
актуализирано месечно разпределение на бюджета на НЗОК
за 2016 г., във връзка с т. 1 от настоящото решение.

3. Възлага на управителя на НЗОК да утвърди
разпределението на средствата по бюджетните сметки на
ЦУ на НЗОК и РЗОК за 2016 г., съгласно настоящото
решение.
1. Възлага на управителя в срок най-късно до 31.12.2016 г.
да разгледа постъпилите към 27.09.2016 г. в РЗОК заявления
за лечение на Хепатит С. Постъпилите след 27.09.2016 г.
документи за лечение на Хепатит С се разглеждат в срок от
два месеца.

8.

№ РД-НС-04-116/27.09.16 г.

2. Комисията за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 от
Закона за здравното осигуряване в ЦУ на НЗОК се
задължава стриктно да спазва поредността на входящите
номера на постъпилите заявления на ЗОЛ и да не допуска
нарушаване на поредността на входящата документация при
утвърждаване на предлаганото лечение.
3. Възлага на управителя на НЗОК за следващо заседание да
представи проект на договор за следващата година с
фирмите, осигуряващи лекарствени продукти за лечението
на Хепатит С.

9.

10.

№ РД-НС-04-117/27.09.16 г.

При прилагането на § 14 от Преходните и заключителни
разпоредби на Решение № РД-НС-04-24-1от 29 март 2016 г.
по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното
осигуряване на Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна касa (обн. ДВ, бр.25 от 2016 г.), датата,
от която изискванията на чл. 210, ал. 1, т. 6; чл. 211, ал. 1, т.
6; чл. 215, ал. 7, т. 2 и чл. 217, ал. 12, т. 7 от това Решение
стават задължителни за лечебните заведения – изпълнители
на болнична медицинска помощ, да е 1 ноември 2016 г.

№ РД-НС-04-118/27.09.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК да организира
разработване
на
бъдещи
функционалности
към
Персонализираната информационна система на НЗОК
(ПИС), свързани с отчитането на извършената от
договорните партньори на НЗОК медико-диагностична
дейност, при условията на представената от фирма
ТехноЛогика ЕАД оферта.

