ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
08 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

№

НОМЕР РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
1. Утвърждава, в приложение към настоящото решение,
актуализирани индикативни параметри на разходите за
дейностите по Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от
Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г. (за месец на дейност
юли 2016 г.) на изпълнителите на болнична медицинска
помощ.

1.

№ РД-НС-04-97/08.09.16 г.

2. Утвърдените индикативни параметри по т. 1 заменят
индикативните параметри за м. август и допълват
индикативните параметри за м. септември по т. 5 от
решение № РД-НС-04-87 от 27.07.2016 г.
3. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, в рамките на утвърдените
индикативни параметри по т. 1, да доплатят през
м. септември 2016 г., незаплатената стойност на отчетените
от изпълнителите на болнична медицинска помощ дейности
от Приложение 1 от Правилата по чл. 4 от Закона за
бюджета на НЗОК за 2016 г., за които не са констатирани
основания за отхвърляне от плащане по чл. 217, ал. 12 от
Решението по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО.
1. Приема месечно разпределение на бюджета на НЗОК за
2016 г., съгласно приложение към настоящото решение.

2.

3.

№ РД-НС-04-98/08.09.16 г.

№ РД-НС-04-99/08.09.16 г.

2. 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. Приема предложеното към това решение Изменение и
допълнение на „Правила за условията и реда за прилагане на
чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2016 г.“, приети с решение на
Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-34/27.04.2016 г. – в
чл. 4, ал. 1, т. 1, след текста „позитронно-емисионна
компютърна томография (РЕТ/СТ)“, се добавя „КП за
лечение и рехабилитация при тежко протичащи, хронично
инвалидизиращи заболявания в детската възраст с
необходимост
от
продължителна
специализирана
рехабилитация – ДЦП и нервно-мускулни увреждания (КП
№№ 258, 259, 260, 261 и 262).“
2. Промяната влиза в сила от дейност м. август 2016 г. и
средномесечната стойност за дейностите по КП №№ 258,
259, 260, 261 и 262, изчислена на база отчетената за
шестмесечието на 2016 г. дейност от изпълнителите на
болнична медицинска помощ, да се приспадне от
утвърдените стойности за месеците за периода от м.
септември до м. декември 2016 г. за дейностите по КП №№

258, 259, 260, 261 и 262 по приложение № 2 към
индивидуалните договори на изпълнителите на болнична
медицинска помощ.
3. Общата стойност за дейностите по КП №№ 258, 259, 260,
261 и 262 на изпълнителите на болнична медицинска помощ
за периода м. септември – м. декември 2016 г. в размер на
2 454 507 лева, да бъде отнесена към заделените средства по
параграф здравноосигурителни плащания за болнична
медицинска помощ в ЦУ на НЗОК.
4. Да се заплати на изпълнителите на болнична медицинска
помощ отчетената стойност за дейностите по съответните
клинични пътеки №№ 258, 259, 260, 261 и 262, за периода на
извършване на дейността (м. април – м. юли 2016 г.), за
които не са констатирани основания за отхвърляне от
плащане по чл. 217, ал. 12 от Решение № РД-НС-04-241/29.03.2016 г.
5. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК, съответните стойности, съгласно т. 3
от това решение, да бъдат отразени в Приложение № 2 към
съответните индивидуални договори на изпълнителите на
болнична медицинска помощ за месеците септември –
декември 2016 г., а установените стойности по т. 4 – за
месеца на заплащането им.

4.

5.

6.

№ РД-НС-04-100/08.09.16 г.

Възлага на управителя на НЗОК да организира
разработване на бъдеща функционалност „Сравнителен
модул за връзка между Персонализираната информационна
система на НЗОК и Регистрационната система за
здравноосигурителни събития при изпълнителите на
медицинска помощ“ при условията на представената от
фирма ТехноЛогика ЕАД оферта.

№ РД-НС-04-101/08.09.16 г.

Приема да се заплати лечението за срок до 6 месеца с
лекарствен продукт JAKAVI tablets 5 mg (RUXOLITINIB) на
предложените от Комисията по Заповед № РД-1868/18.05.2016 г. 6 (шест) броя пациенти, които отговарят на
медицинските критерии и утвърдените изисквания, съгласно
Приложение 1 неразделна част от настоящото решение.

№ РД-НС-04-102/08.09.16 г.

1. Приема проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина, на
медицински изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, както и на лекарствени продукти за
здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.
2. Възлага на управителя на НЗОК да представи проектът по
т. 1 на министъра на здравеопазването заедно с мотивите
към него.
3. Отменя Решение № РД-НС-04-93 от 27.07.2016г. на
Надзорния съвет на НЗОК.

1. Отменя точки 4, 5 и 6 от решение № РД-НС-0494/27.07.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК.

7.

№ РД-НС-04-103/08.09.16 г.

2. В изпълнение на чл. 51, ал. 3 от Правилника за
устройството
и
дейността
на
Националната
здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр.79 от 10.09.2013г.)
на всяко заседание на Комисията за извършване на
експертиза по чл. 78, т. 2 от ЗЗО в ЦУ на НЗОК за
разглеждане на постъпилите документи за лечение на
пациенти с Хроничен вирусен „С“ Хепатит, да участват
двама външни експерти на НЗОК със специалност
гастроентерология, с които съгласно чл. 51, ал. 2 от ПУД на
НЗОК има сключени договори.
3. Възлага на Комисията в ЦУ на НЗОК при пациенти с
установена висока вирусна репликация (над 6 000 000 IU/ml)
да изисква повторно извършване на изследване на вирусна
репликация в лабораториите на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
ЕАД, гр. София или ВМА.
4. Възлага на Комисията в ЦУ на НЗОК при липса на
хистологично изследване и неубедителни данни от
извършена фиброгастроскопия (ФГС) за потвърждаване на
стадий на фиброза да изисква нова интерпретация на
проведеното изследване (при възможност) или извършване
на нова фиброгастроскопия в УМБАЛ „Софиямед“ или
ВМА.

8.

9.

№ РД-НС-04-104/08.09.16 г.

№ РД-НС-04-105/08.09.16 г.

Утвърждава, в приложение към настоящото Решение,
допълнителна стойност на МДД (Бланка МЗ – НЗОК № 4) за
изследване ЯМР, назначавана от изпълнители на
специализирана медицинска помощ за трето тримесечие на
2016 г. на РЗОК Хасково.
1. При прилагане на чл. 2, ал. 5 от Наредбата за
осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и
чл. 38, ал. 1 от Решение № РД-НС-04-24-1 от 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 каса (обн. ДВ, бр. 25 от 2016 г.),
първоначалната електронна автентификация на ЗОЛ
посредством генериране на уникален идентификационен
номер (УИН) по чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗЗО може да се
осъществява в районните здравноосигурителни каси и/или в
техните поделения по общини.
2. Възлага на управителя на НЗОК, в едноседмичен срок от
приемане на настоящото решение, да предприеме съответни
действия по създаване в 28-те районни здравноосигурителни
каси на необходимата организация за прилагане на т. 1,
включително осигуряване на безплатни четци за генериране
на УИН.

10.

№ РД-НС-04-106/08.09.16 г.

1. Утвърждава, в рамките на неусвоените спрямо решение
№ РД-НС-04-87/27.07.2016 г. на ниво НЗОК месечни
стойности на дейностите по приложения 2 и 3 на Правилата
по чл. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г., корекция
на месечните стойности по решение № РД-НС-0487/27.07.2016 г. за месеците на заплащане септември –
декември 2016 г. (месеци на дейност август – ноември 2016
г.), на база средномесечна стойност на дейностите на
изпълнителите на болнична медицинска помощ, съгласно
приложението към това решение.
2. Възлага на управителя на НЗОК да разпореди на
директорите на РЗОК утвърдените допълнителни стойности
по т. 1 да бъдат отразени в Приложение № 2 в
индивидуалните договори на изпълнителите на болнична
медицинска помощ.

