ДО:
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС
ДО:
Г-ЖА ЖЕНИ НАЧЕВА
ЗАМ.- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО:
ПРОФ. КАМЕН ПЛОЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
ДО:
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО:
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
КОПИЕ: ДО
РЛК НА БЛС

ДЕКЛАРАЦИЯ
от РК на БЛС - Варна
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Поради нарастващото напрежение сред колегите от доболничната
помощ във Варненска област и увеличаващият се риск от протестни
действия, УС на РК на БЛС Варна настоява за промяна в подхода на НЗОК
за вземане на еднолични решения при промяна на вече договорени
параметри в НРД. Необходимо е спешно провеждане на преговори с БЛС
за изготвяне на съвместно указание, съгласно чл.3 от НРД 2017.

Настояваме в месечния финансов отчет, в допълнително поле, да се
вписва описът по ал.6 от чл.37 на ЗЗО, съдържащ само номерата на
издадените документи за заплатените суми – както е посочено в закона.
Това ще доведе до отпадне необходимостта от изготвяне и подписване на
анекс към индивидуалните договори за допълнителен месечен отчетен
файл. Да отпадне наложеното едностранно от НЗОК създаване на CSV файл
от изпълнителите на медицинска помощ.
Настояваме УС на БЛС да започне незабавни действия за
законодателна инициатива за отмяна на условието за допълнителния
опис в чл.37 ал.6 от ЗЗО. Това условие натоварва административно
лекарите и ги лишава от така ценното време за диагностика и лечение на
пациентите.
Становището ни относно потребителската такса е:
1. Да отпадне освобождаването от потребителска такса за сметка на
изпълнителите на медицинска помощ - за групите освободени ЗОЛ,
като тя се заплаща от съответните ресорни ведомства. Държавата да
поеме и реализира социалните си функции, а не с тях да бъдат
натоварвани изпълнителите на медицинска помощ.
2. Потребителската такса да бъде обвързана с процент от МРЗ, за да
регулира свръхпотреблението на медицинската услуга, както беше
предвидено при създаването ѝ.
Искрено се надяваме да вземете адекватни решения с цел
успокояване на системата на здравеопазване в интерес на гражданите на
България.
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