ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
08 СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

№

1.

НОМЕР РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04-99/08.09.2021 г.

РЕШЕНИЕ
1. Приема Методика за допълнение на „Методика за
определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на
изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и
на медико-диагностични дейности за работа при
неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична
обстановка“.
2. Възлага на Председателя на Надзорния съвет да
съгласува с Председателя на Управителния съвет на БЛС
Методиката по т. 1.
3. Възлага на управителя на НЗОК да предприеме
необходимите действия в изпълнение на т. 1 от
настоящото решение.
1. В Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение
на територията на страната НЗОК заплаща напълно или
частично лекарствени продукти, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински цели (утвърден
с Решение № РД-НС-04-12 от 10.02.2016 г., доп. и изм. с
Решение № РД-НС-04-9 от 26.01.2018 г., доп. и изм. с
Решение № РД-НС-04-18 от 11.03.2019 г., доп. и изм. с
Решение № РД-НС-04-113 от 23 ноември 2020 г. на
Надзорния съвет на НЗОК) се правят следните
допълнения:
1.1.

След ред

Наличие на трансплантирани
Z94.8
органи и тъкани
2.

№ РД-НС-04-100/08.09.2021 г.

Наличие на
други трансплантирани
органи и
тъкани

се създава ред:
Кодове за специални цели,
Спешна употреба на U07
1.2.

U07.1

COVID-19,
идентифициран вирус

В част „Забележки“ се създава т. 7:

„7. За срока на обявено извънредно положение или
обявена извънредна епидемична обстановка поради
епидемично разпространение на заразна болест по чл.
61, ал. 1 от Закона за здравето - COVID-19,
идентифициран вирус с МКБ код – U07.1, НЗОК
заплаща лекарствени продукти за домашно лечение на
територията на страната. За посоченото заболяване
могат да се предписват еднократно лекарствени
продукти за домашно лечение за един терапевтичен
курс на задължително осигурено лице, за

профилактика
усложненията.“.

или

предотвратяване

на

2. Настоящото решение за допълване на Списъка на
заболяванията, за чието домашно лечение на територията
на страната НЗОК заплаща напълно или частично
лекарствени продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели, влиза в сила от
датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

