ОТЧЕТ
за извършена дейност на специализираната комисия по чл. 27, ал.1 от Наредба №
2/27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл.82, ал.1а и 3 от Закона за
здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане( Наредба
№2) за лица до 18-годишна възраст, назначена със заповед № РД-18-38/12.03.2021г. на
управителя на НЗОК, за периода 01.01.2021г. – 31.03.2021г.

За периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г. са постъпили общо 378 заявления за
заплащане на медицински и други услуги по Наредба №2 за лица до 18-годишна възраст
видно от табл.1:
Таблица № 1

период

01.01.2021г.
31.03.2021г.

-

общ брой
подадени
заявления

общ брой издадени от
НЗОК заповеди

378

411

общ брой
общ брой
заповеди за
заповеди за
лечение на деца
лечение на деца
в България
в чужбина

82

329

Всички постъпили за посочения период заявления са разгледани на заседания от
специализираната комисията по чл. 27, ал.1 от Наредба № 2 и са изготвени 964 бр.
протоколи.
За периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. са издадени 411 заповеди от управителя на
НЗОК, от които 329 за са лечение в България и 82 за лечение в чужбина.
Издадените заповеди от управителя на НЗОК за лечение на деца в България са общо
329, като от тях за одобрение – 303 бр., за отказ 13 броя, прекратени – 13 бр. (по 7 от тях
поради изтичане на нормативно определения срок за отстраняване на неясноти и непълноти
в приложените документи, по 6 от тях след получена молба за прекратяване от страна на
заявителя).
За отчетния период от издадените 329 заповеди, е одобрено финансирането по
303 заявления за лечението на деца в България (табл. №2), както следва:
Таблица № 2
Издадени заповеди за:
Лекарствени продукти
Генетични изследвания
Медицински изделия за неврохирургично
лечение
Медицински изделия за ортопедично

Брой заповеди за одобрение
141
15
68
46

лечение
Уреди за индивидуална употреба
Медицински изделия за кардиохирургия
Лечение и диетични храни за специални
медицински цели за деца с редки
заболявания

3
26
4

Издадените заповеди от управителя на НЗОК за лечение на деца в чужбина са общо 82
броя, като от тях 58 заповеди за одобрение на лечението на деца в чужбина (в това число
17 броя заповеди за изменение и допълнение на заповеди), за отказ 10 бр., прекратени 14
бр. (по 10 от тях поради изтичане на нормативно определения срок за отстраняване на
неясноти и непълноти в приложените документи и по 4 от тях след получена молба за
прекратяване от страна на заявителя).:
За отчетния период от издадените 58 заповеди е предложено от комисията да бъде
одобрено финансирането в лечебни заведения в следните страни, съгласно таблица 3:
Таблица № 3

държава

общ брой заповеди
през
периода, с одобрено
лечение

Австрия
Белгия

16
3

Германия

21

САЩ
Турция
Франция
Швейцария

2

общ брой заповеди за
одобряване на
медицински и други
услуги по Наредба №
2 насочени към
комисия за издаване
на формуляри S2

37

4

9
4

За отчетния период са изготвени проекти и издадени заповеди от управителя на
НЗОК за лечение на деца в чужбина в 7 страни, като най-голям е броят на децата, получили
организационно и финансово подпомагане за извършване на лечение в Австрия, следвани
от Германия и Франция.
През първото тримесечие на 2021 на база постъпили заявления и издадени заповеди
за лечението в очни клиники в чужбина е извършен анализ и е изготвено предложение до
министерството на здравеопазването, а именно :
1. По отношение диагностика и лечение на децата с ретинобластом.
През 2020г. са издадени 23 бр. формуляри за планово лечение (формуляр S2)
за Офталмологична болница „Жул Гонин“ през 2020 год.В повечето от случаите децата и
техните придружители извършват 4 до 6 посещения в Лозана за година с формуляр S2;
Издадени са 10 броя формуляри за планово лечение за Университетски болничен
център „Водуа“ (ЧУВ) за извършване на ЯМР под анестезия на стойност 4000 швейцарски
франк за всяко изследване.
Предложение: Създаване на амбулаторна процедура за извършване на ЯМР под

анестезия.
2. По отношение на лечение на децата с ретинопатия:
През 2020г. са издадени са 8 броя формуляри за планово лечение (формуляр S2) на
стойност 3425 евро за операция на едното око/4550 евро за оперативно лечение на двете
очи и заплащане допълнително в размер на 525 евро/750евро за диагностични и лечебни
процедури, извън формуляр S2 в болница „Св. Авустин „ Антверпен Белгия .
Към настоящия момент няма диагностична процедура за ретинопатия на
недоносените, като освен офталмолог е необходим и анестезиолог-реаниматор. По време на
тази терапия децата са на лечение в друго лечебно заведение, в което са родени - в
отделенията по неонатология;
Лечението на тези високорискови деца следва да е в неонатологичното отделение,
където има оборудвани реанимационни кувьози и добре обучен и висококвалифициран
персонал.
Проблемът е, че клинична пътека КП 135, по която се прави лазертерапия на
недоносените деца е възможно да се сключи само от Очна клиника 3-то ниво. Това условие
затруднява изключително много навременното лечение на „Ретинопатията на
недоносените“. Някой от тях, не могат да се транспортират до Очната клиника без да се
застраши живота им и се закъснява с лечението на РОП.
Предложение: Създаване на клинична процедура/ пътека за диагностика и лечение
на Ретинопатия на недоносените, по която могат да работят, както очните, така и
неонатологичните отделения в страната.
С писмо с изх. № 04-04-12/07.01.2021г.
е направено предложение д МЗ за
включване в пакета със здравни дейности, които се заплащат от НЗОК амбулаторни
процедури за образна диагностика при ретинобластом при деца и лазертерапия на
новородени с ретинопатия. Включването им в основния пакет и осъществяването им в
български лечебни заведения ще доведе до подобряване на достъпа, своевременността и
ефективността на предлаганата медицинска помощ за тези категории пациенти, като се
оптимизира пътя на пациента при посочените заболявания.
През отчетния период е издадена заповед № РД-18-38/12.03.2021г. на управителя на
НЗОК, с която е актуализиран състава на специализираната комисия по чл. 27, ал.1 от
Наредба № 2 от 27.03.2019 г.
През отчетния период са разработени нови Правила за работа на специализираната
комисия по чл. 27, ал.1 от Наредба № 2 от 27.03.2019 г. на министъра на здравеопазването,
утвърдени със заповед № РД-16-10/18.03.2021г. на управителя на НЗОК .
Към 31.03.2021 година НЗОК е извършила разходи за организационно и финансово
подпомагане на лечението на лица до 18-годишна възраст в общ размер на 10 795 091,05 лева.
Същите са разпределени, като следва:
- за лечение в България - 7 051 142,39 лева;
- за лечение в чужбина - 3 743 948,66 лева

