СПРАВКА
за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по
проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
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Предложение

Приема се/
Не се приема

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ е силно
обезпокоен от прибързаното предлагане на промяна в
Наредбата регламентираща домашно посещение при
новородено, извършвано от Амбулатории за първична
помощ, където рядко работят акушерки, сестри и лекарски
асистенти.
- Проектът за изменение и допълнение на НАРЕДБА №9 Не се приема.
ограничава правото на здравни грижи в дома само до
Амбулаториите за първична помощ. ЗАКОНА ЗА
ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, чл.8, т.5 регламентира право
за разкриване на Амбулатории за здравни грижи, които
могат да бъдат ръководени от акушерки.
- Публичен ресурс чрез, възможност за договор с НЗОК
може да бъде насочен за изпълнителите на тази дейност акушерките в Амбулатории/Патронажни акушерски
звена.
- Така предложените промени в НАРЕДБА №9 изместват
фокуса от патронажната грижа, намаляват качеството и
не осигуряват пациентската безопасност в дома.
- Съгласно Раздел III на Наредба №1 от 08.02.2011 г. по чл.
7 от Закона за съсловна организация на медицинските
сестри, акушерските и асоциираните медицински
специалисти, на зъботехниците и на помощникфармацевтите за професионалните дейности, които могат
да се извършват по назначение и самостоятелно,

Мотиви

С изложените коментари не се отправят
конкретни предложения по проекта.

-

акушерките имат компетенциите да извършват
патронажна дейност в периода на пуерпериума при
жените до 40 ден след раждането и в неонаталния период
при бебетата, който е 28 дни. При бебетата с ниско тегло
и преждевременно раждане, неонаталния период се
коригира индивидуално.
В Наредбата липсва т.5, има и фактологически грешки.
Приема се.

Управителния съвет на Алианс на българските акушерки
настоява:
1. Проектът за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 9
да се коригира съгласувано със Закона за лечебните
заведения, Закона за бюджета на НЗОК и Европейските
стандарти за акушерска грижа.
2. Смятаме за целесъобразно публичен ресурс да бъде
насочен директно към акушерките за създаване на
акушерски патронажни звена по места, за което сме
готови да съдействаме. Това ще бъде успешна стъпка за
подобряване на показателите в майчиното и детско здраве
и поставяне на майката и бебето в центъра на грижата. Ще
предпази родителите от хаоса на съветите, давани в
интернет пространството и от некомпетентни лица.

Техническата грешка
окончателния текст.

е

коригирана

в

Приема се по
принцип.

Текстовете на наредбата са в съответствие със
Закона за лечебните заведения и Закона за
здравното осигуряване.

Приема се по
принцип.

Предвидено е дейностите да се изпълняват в
съответствие
с
компетентността
на
медицинските специалисти самостоятелно
или по назначение на лекар от медицински
сестри, акушерки или лекарски асистенти,
работещи в амбулаторията за първична
медицинска помощ, в която е избрания
общопрактикуващ лекар на детето и по този
начин съответния финансов ресурс
за
заплащане на тези дейности ще бъде
адресиран индивидуално към съответния
изпълнител на дейността.
Чрез предложените изменения именно се
предвижда, с цел постигане на по-добро
опазване и подобряване на детското здраве в
най-ранна
възраст,
осигуряване
на
допълнителни здравно-информационни и
здравно-промотивни дейности, особено в
най-малката възрастова група - в първите дни
след изписване на детето от родилното
отделение и отглеждането му в домашни
условия, които ще се осъществяват от
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медицински сестри, акушерки или лекарски
асистенти. Тези здравно-информационни и
промотивни
дейности,
съобразени
с
индивидуалните потребности, са насочени
както към новороденото, така и към лицата,
които полагат грижи за него и целят
подобряване на уменията и знанията на
родителите за пълноценна грижа в дома по
отношение укрепване и подобряване на
здравето на детето, кърмене и здравословно
хранене, здравословна среда и хигиенен
режим за отглеждане и закаляване.
3. Да се организира обществено обсъждане на тази Наредба
заедно с АБА, СЗО, Лекарски съюз, МУ, за да не се внесе
още хаос в майчиното и детско здраве. В настоящия си
вид тя не отговаря на никакви правила и стандарти и
вероятно ще остане обект на обсъждане от ЕМА, СЗО,
ICM, ако бъде приета.
4. Настояваме МЗ да се съобрази с квалификационната
характеристика на професия ,,Акушерка” и дейностите,
които има право да извършва по назначение и
самостоятелно съгласно Раздел III на Наредба №1 от
08.02.2011 г. по чл. 7 от Закона за съсловните организации
на медицинските сестри, акушерките и асоциираните
медицински специалист.

Приема се по
принцип.

Предложенията за изменение и допълнение
на наредбата са публикувани за обществено
обсъждане и всички заинтересовани страни
могат да представят своите становища и
предложения.

Приема се по
принцип.

Предвидено е дейностите да се изпълняват в
съответствие
с
компетентността
на
медицинските специалисти самостоятелно
или по назначение на лекар от медицински
сестри, акушерки или лекарски асистенти,
работещи в амбулаторията за първична
медицинска помощ, в която е избрания
общопрактикуващ лекар на детето. Тези
дейности са допълнителни и надграждащи
медицинските грижи и наблюдение на
новороденото,
осъществявани
от
общопрактикуващия лекар.

5. Липсата на подкрепяща акушерките Съсловна Не се приема.
организация ни дава основания да настояваме АБА да
бъде призната за официален регулатор на професията -

Няма отношение
нормативния акт.

към

предмета

на
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така, както е призната от ЕМА и ICM като равностоен
партньор.
МОТИВИ
1. Позволяваме си да отправим становище към Вас, тъй като
Алианс на Българските Акушерки е редовен член на ICM
/Интернационалната Акушерска Конфедерации /, която е
регулатор на акушерската професия в световен мащаб.
Имаме делегати към Консултативни съвет на ICM, ЕМА
/Европейска акушерска асоциация/ и към СЗО. Познаваме
европейските практики за патронажна грижа, както и
стандартите и насоките за тази част от акушерската
практика, съобразени с двете водещи организации. В тази
връзка сме силно обезпокоени от прибързаното
предлагане на промени в наредбата. без ясно дадени
стандарти и насоки, насочена само към бебетата и
изключваща майките.
2.

3.

Патронажната грижа в дома се осъществява в първите 28 дни
за новороденото и 42 дни след раждането за майката и
осигурява грижа както за новороденото, така и за майката. С
три посещения в този период акушерката компетентно
проследява и консултира едновременно както майката, така и
новороденото. Домашни посещения в рамките само на 14 дни
след изписване от болница и включващи единствено здравни
грижи за новороденото са абсолютно недостатъчни.
Световна практика е тази дейност да се извършва от акушерки
и България ще бъде единствената страна, която изключва тази
акушерска дейност, както и наблюдението на майките в найтрудния за тях период. Проект за изменение и допълнение
НАРЕДБА №9 ограничава законово установеното право в 3Л3
акушерките
да
извършват
квалифицирана
дейност
съответстваща на професионалните им компетентности.
Нарушава и Наредба № 1 от 2011 година, както и правото за
договаряне на здравни услуги с НЗОК.
СДО /следдипломно обучение/ за акушерки от 10 години се
провежда само от АБА и е съобразено с ICM изработи
тригодишна стратегия за развитие на акушерството с мотото на
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4.

ICM ,,Следвайте данните, инвестирайте в акушерките”. Това
мото е отправено към всички правителства по света.
Спонсорирани от EVN, през 2020 г. проведохме опреснителен
курс "Патронажна грижа" през който преминаха над 200
акушерки и получиха сертификати. Тe cа готови да поемат
практиката по места. Спонсорирахме издаването на "Наръчник
за патронажна грижа", написан от Доцент Диана Димитрова,
Директор на Филиал Велико Търново към МУ-Варна.
Наблюдението на новороденото у дома е отговорност, която не
бива да се поема от сестри и лекарски асистенти към
практиките на ОПЛ, защото колегите отдавна са се превърнали
в технически секретари. В компетентностите на Медицинската
сестра и Лекарския асистент липсват задълбочени знания в
областта на следродилните грижи и грижи за бебето в
неонаталния период. Според ЕДИ (единните държавни
изисквания) в своя 4-годишен курс на обучение медицинските
сестри изучават .Акушерство и гинекология" общо 30 часа,
лекарските асистенти общо 75 часа, а акушерките 1530 часа
според
НАРЕДБА
ЗА
ЕДИННИТЕ
ДЪРЖАВНИ
ИЗИСКВАНИЯ
ЗА
ПРИДОБИВАНЕ
НА
ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА
СЕСТРА", "АКУШЕРКА" И "ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ" ЗА
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА
СТЕПЕН
"БАКАЛАВЪР" (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г.)
В сила от 01.09.2006 г. Приета с ПМС № 248 от 22.11.2005 г.
Обн. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10
Октомври 2006 г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010 г. изм. и
доп. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.
Обучението
за
придобиване
на
образователноквалификационна степен "бакалавър" с професионална
квалификация "Акушерка" се провежда в редовна форма с
продължителност не по-малко от 4 учебни години,
съответстващи на 8 семестъра и хорариум 4675 часа.
Чл. 13. (1) Задължителните учебни дисциплини и минималният
задължителен хорариум са 1935 академични часа, а 1020 от тях
обхващат специални грижи за бременни, родилки и
гинекологично болни жени и специални грижи за деца в
неонатологията и педиатрията. Отделно от специалните
акушерски грижи се изучава Акушерство 300 академични часа,
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Гинекология 180 академични часа и Неонатология 30
академични часа.
Това доказва, че именно акушерките са тези специалисти,
които биха могли да предложат професионална акушерска
грижа.
5. В отдалечени населени места изцяло липсват и Амбулатории за
първична медицинска помощ. Там също има новородени и
майки, които имат нужда от здравни грижи, които могат да се
осъществят от Амбулатории за здравни грижи съгл. Чл.8 ал.5
от ЗЛ3 и Патронажни акушерски звена.
6. Насочването на публичният финансов ресурс чрез нормативна
възможност за договаряне с НЗОК към дейност на Патронажни
акушерски звена и Амбулатории за здравни грижи ще бъде
насочен към реалните изпълнители на патронажната грижа за
майката и новороденото в първите 42 дни след раждането.
7. Регламентирания с въвеждането на Наредба 9 "Пакет за
осигуряване на здравни грижи, осъществявани в дома на детето
до 14 дни след изписване от лечебно заведение" остава празен
от съдържание и обречен на изпълнение само по документи с
цел усвояване на публичен ресурс от страна на Амбулаториите
за първична медицинска помощ. А това на практика не
осигурява нужната грижа и пациентската безопасност на
новородените и техните семейства.
8. Предложените с тази Наредба промени застрашават здравето
на майките и техните бебета, и обезличават за пореден път
акушерската професия и професионалната компетентност на
акушерките като специалисти.
9. България, като член на ЕС би трябвало да следва категорично
препоръките на СЗО и Еврокомисията, както и да познава
акушерската практика в развитите европейски страни, да черпи
от техния опит и да изгради програма за развитие на
акушерската професия в България. АБА разполага с
компетентни лица, които могат да се включат в изработване на
професионални програми, стандарти и насоки за работа и
популяризиране на акушерската професия.
10. За да бъдат спасени регулираните професии в медицинската
грижа, те се нуждаят от свои организации-силни, работещи в
крак с времето и препоръките на ЕС и СЗО и нуждите на
българското население.
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Настояваме за промяна в Закона за съсловните организации и
акушерките равнопоставено с другите медицински специалисти да
имат своя професионално- съсловна организация, и АБА да бъде
призната за официален регулатор на професията.

2.

Илиян Славчев
Публикувано в Портал
за обществени
консултации на
25.07.2021 г.

Предложение за включване на нови медицински дейности - 1 Не се приема.
Практиката е доказала, че с помощта на медицинските
дейности цитирани в Приложение 2 “Специализирана
извънболнична медицинска помощ“, ОЧНИ БОЛЕСТИ като
Специализирани
медицински
дейности
и
Високоспециализирани медицински дейности не може да се
продуцира обективен резултат по отношение на изследването
на едно око, получило деформация и особени затруднения
във функцията на визуалното възприятие, достигащи до
невъзможност да се реализират някакви смислени едни, в
резултат на разкъсни и пробивни рани известно като Руптура
склере! Или тези не продуцират някакъв актуален резултат,
съответстващ на реалното състояние на този орган по
отношение на тези толкова тежко пострадали индивиди. При
което всеки преглед от страна на "специалистите" в тази
област завършва с израза: „Не виждам нищо!“ В смисъл, че
не виждат проблем!
Но 30-40 преплитащи се разкъсани образа не са съвсем нищо!
А доста тежък проблем.
За съжаление естеството на тези увреди се дължат, както
изтъкват авторитетни Японски специалисти от Националния
Институт по сензорни органи, Токийския Медицински
център при Националната Болнична Организацияи
Инженерният факултет на университета Чиба в своята статия:
Retinal image simulation by PSF analyzer on the eye with
higherorder
aberrations due to the crystalline lens/Симулация на
изображението върху ретината чрез PSF анализ на случаи на
анормални аберации, които се считат за причинениот
кристалната леща, изследваща проблем на Монокулярна
Мултиплопия, че такъв ред визуални проблеми се дължат на
високото ниво аберации от висок ред! Които са невидими за

С
направеното
предложение
не
е
предоставена информация за необходимото
медицинско оборудване за провеждане на
Уейвфронт аберометрия и Корнеална
топография и съответно наличие на такова в
страната ни.
В предложението липсва информация и за
налични медицински специалисти, които
имат квалификация и опит за предоставяне на
посочените
високоспециализирани
медицински дейности.
Също така не е посочен очакван брой
пациенти, които имат необходимост от
предоставяне на тези медицински дейности.
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средствата, чрез които се изпълняват изследванията от
споменатите медицински дейности в тази наредба. При което
същите изрично изтъкват че : "Не са открити особени
аномалии в предния сегмент, междинно полупрозрачно тяло,
очно дъно или зеница и не са открити аномалии при теста на
зрителното поле на Goldman или теста за централно
трептене." - т.е. всичко онова което правят българските
специалисти посредством тези цитирани дейности, които
НЗОК предлага. Всъщност те не използват никакви други.
Основния анализ в тази публикация се основава изцяло на
резултатите от тези два метода на изследване - Уейвфронт
Аберометрия и Корнеална Топография. Или пациента без
цитираните в тази научна публикация диагностични методи Уейвфронт Аберометрия и Корнеална Топография не може
да докаже на лекарите същността на своите увреждания!
Последните освен, че не искат да го изслушат, да разгледат и
се запознаят с графичните материали, които той е подготвил,
за да създаде ясна представа за какво става дума - за да могат
тези да съставят една адекватна надлежна анамнеза, което
изглежда е особено голяма, стигаща до невъзможност
трудност, защото до сега не е съставена и една такава и по
този начин да си създадат представа за какво става дума!
Освен това очевидно същите си нямат представа за тези
методи на изследване и съпътстваща диагностика!
Отклонения като Монокулярна Диплопия, Монокулярна
Триплопия, Монокулярна Мултиплопия, Травматична
Поликория, Комплексен Астигматизъм и други са тотално
непознати за тях. Тъй като очевидно за тях въобще не е
чувано!
Както не е чувано, че едно око пострадало по такъв начин е
подложено на съвсем друга система от влияния и
взаимодействия поради различни физически деформации,
налагащи функционални ограничения в търсене на
компенсации от друг вид, поради невъзможността организма
да предостави нов мускул, който да спомогне за коригиране
на причинените деформации, извеждащи параметрите на
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системата извън генетично предопределените лимити, за да
остане образа един! А използването на обръщачите на окото
с такава цел води до принудителна офталмоплегия. И нови
деформации! Но и за това тези офталмолози не са чували!
Нито изглежда могат да си представят такова нещо! А за да
можеш да си представиш трябва да можеш да правиш анализ!
А за да можеш да направиш Анализ трябва да познаваш
нещата!
При което пострадалото здравноосигурено лице се явява
изхвърлено от системата на здравеопазването! Изхвърлено от
системата на здравното осигуряване. Изхвърлено от
системата на социалното подпомагане! Респективно
изхвърлено и от системата за обезщетяване от страна на НОИ.
При такива „великолепни кадри“ с толкова „богата
специализация“, след като пациентът е принуден да тръгне да
прави такова предложение сам, можете да си представите за
какво става дума! Какви индивиди ще трябва да се грижат за
твоето здраве! И му казваш! И не чува! Изглежда
компетентността на НЗОК е в състояние да ни предложи само
това!
Уейвфронт Аберометрията представя директно върху екрана
на апаратурата разпределението - локацията на различните
зони с различно ниво на аберациите от различен вид!
Така, че сляп да си - ще ги видиш!
Пойнт Спреад Функцията представя върху същия екран
достатъчно точна представа за образа, който възприема
изследваното око като проекция върху своята ретина! И тук
дори и да си сляп - не може да не видиш!
Това по същество е онова, което виждам аз когато
наблюдавам ярка звезда! – Повече от 30-40 точки с различен
интензитет, едни по-големи други по-малки, по-ярки или не,
разпръснати хаотично из един пречупен овал. Същото трябва
да се види и на екрана на Аберометъра.
Корнеалната топография служи за да се разбере каква част от
тези отклонения се дължат на корнеята и каква част на сака
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на очната леща и самата леща. Това са шест повърхности,
които генерират това!
Съжалявам за "високото ниво" на българската офталмология,
но след като не познаваш същността на едно човешко око, то
не може да бъде друго! Да не изреждам какво не знаят! И от
какво си нямат хабер! И какво си въобразяват! Това са около
8 основни точки!
По настоящем в България са налични различни системи от
този тип! Като:HD-Analyzer,iTrace, iDesign, HRK-8000A,
Wasca и други. За съжаление тези се използват само за целите
на Рефрактивната хирургия!
Като Здравноосигурено лице с Увреждания получени като
резултат от Трудова Злополука, тъй като аз нямам друг начин
да докажа своите увреждания, настоявам тези две
медицински дейности единствени по рода си, способни да
представят моите отклонения да бъдат включени в раздел
„Високоспециализирани медицински дейности“ към Раздел
„ОЧНИ БОЛЕСТИ“ от Приложение 2 - СПЕЦИАЛИЗИРАНА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ от Новата
Наредба № 9 от 2021 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, както следва:
„Приложение 2 - СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
ОЧНИ БОЛЕСТИ
Високоспециализирани медицински дейности:
3.
Уейвфронт
Аберометрия.
4. Корнеална Топография.“
За 27 години тези офталмолози не направиха нищо за хората
като мен! Сигурно и следващите 27 няма да направят нищо!
За това считам, че тази наредба трябва да предостави тези
медицински дейности на здравноосигурените си лица, чийто
интереси би трябвало да отстоява! Още повече, че това са
сложни ситуации, предизвикващи особено тежки последици.
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3.

4.

Стефка СарафоваЗахариева
Председател на УС
Сдружение ,,Зачатие” организация на
пациентите с
репродуктивни
проблеми в България,
вх. № 63-00-147/
29.07.2021 г.
Владимир Томов,
председател на
Сдружение
Национален алианс на
хората с редки
болести,
вх. № 945723/02.08.2021

Каква е тази Здравно Осигурителна Система? Щом си здрав
си осигурен! Щом нещата станат по-комплицирани вече не
си осигурен!
За съжаление тези „Местни Офталмолози“ си нямат
представа за тези неща! А и не искат да разберат за какво
става дума! Но искат или не искат трябва да влязат в час. И
да се научат, че трябва да могат да обслужват проблемите на
пациента! А не пациента да обслужва тях!
НЗОК също трябва да разбере, че трябва да обслужва здравно
осигурените а не лекарите!
Аз не считам, че трябва да изхранвам некомпетентни лекари
само защото тези две медицински дейности не присъстват в
списъка по тази Наредба!
Сдружение ,,Зачатие” подкрепя становището на Алианса на Не се приема.
българските акушерки относно Проект на Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №9 от 2019 г. за
определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК.

През 2007 г. в България е учреден Националният алианс на
хората с редки болести /НАХРБ/. Сдружението обединява 75
редки заболявания и е свързващо звено между хората с редки
болести и обществено-здравната система.
Ние искрено вярваме, че диалогът е първата крачка към
решаването на проблеми, свързани с лечебния процес.
Предлагаме
включването
на
заболяването
Оптиконевромиелит (болест на Devic) c МКБ-10 код G.36.0,
в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на
НЗОК:
Оптиконевромиелитът е рядко заболяване, което протича
тежко и обикновено засяга млади хора на средна възраст.

Не се приема.

Не са отправени предложения за промени в
проекта на нормативния акт. Важат
аргументите по предложението по т. 1.

Тъй като не са формулирани конкретни
текстове и липсва информация относно
стойността на лечението, предложението
изисква допълнителен задълбочен анализ,
включително
по
отношение
на
предвижданите за тази дейност финансови
параметри при обсъждане на последващо
изменение на наредбата.
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5.

Сдружение
6
ЛАРГО –
Кюстендил, вх. № 6300-151/02.08.2021 г.

Пациентите с това заболявания страдат от слепота, мускулна
слабост, парализа, а понякога завършва с тежка
инвалидизация или дори със смърт.
Средно се диагностицират около десет пациента годишно.
Надяваме се, в най- кратки срокове ще бъдат предприети
необходимите действия за обезпечаване на пациентите с
животоспасяваща терапия.
Сдружение ЛАРГО – Кюстендил приветства създаването на
Приложение 1 а към чл. 1 на НАРЕДБА № 9 от 2019 г. за
определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса, с което
се регламентират здравни грижи, осъществявани в дома от
медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти.
Въвеждането на здравни грижи и подкрепа в дома на
семейства с новородени деца е един от ключовите
приоритети, по които редица български неправителствени и
международни организации се застъпват в последните
години.
Бихме искали да изразим нашето задоволство от
инициативата и предприетите стъпки по въвеждане на
подкрепа и грижа за новороденото в дома, с предвидените
дейности, които целят холистична подкрепа на родителите
за развитие на детето, които са в синхрон с Рамката за
пълноценна грижа на Световна банка, СЗО и УНИЦЕФ.
Няколко организации в страната прилагат този модел на
подкрепа на семействата с малки деца, като сред доказаните
ефекти на предоставяната подкрепа и грижа в домашна среда
са: по-добро пренатално здраве; успешен изход от
бременността; намалена детска смъртност; по-малък брой
травми на децата от инциденти; по-малък брой случаи на
детско насилие и липса на грижи; по-добро здраве през целия
живот; повишен процент на трудова заетост сред майките;
по-добра готовност за училище; намалено използване на
социални помощи и разходи за здравеопазване.
Допълнително, през пролетта на 2020 г., предвид обявената
епидемична обстановка, предоставянето на домашна

12

подкрепа и грижа за възрастни беше и продължава да е
основен модел на подкрепа и грижа, който доказва по
безспорен начин своята полезност и достъпност.
Водени от чл. 24 от Конвенцията за правата на детето, който
предвижда, че държавите - страни по Конвенцията признават
правото на детето да се ползва от най-високия достижим
стандарт на здравословно състояние и от здравните услуги за
лечение на заболяванията и за възстановяване на неговото
здраве, и предвид редицата научни изследвания, които
доказват, че развитието на детето през първите години оставя
огромен отпечатък върху целия му живот и периодът на
ранното детство е основополагащ, с отражение върху
неговото благополучие в зряла възраст,
предоставяме нашите коментари и препоръки по
предложената Наредба за изменение и допълнение:
1. Да се повиши периодът на здравни грижи, осъществявани
в дома на 6 месеца. Смятаме, че заложената подкрепа в
период от 2 седмици (14 дни) е крайно недостатъчна и трудно
биха обхванали целия спектър от предвидени дейности; Със
завишаването на периода ще се подобри цялостната
информираност на родителите за предоставяне на отзивчиви
грижи, ще се подобри профилактиката, както и ще допринесе
за повишаване на доверието в здравната система. В частност,
като пример можем да посочим спадналите нива на детска
ваксинация от задължителния имунизационен календар и
задължителни профилактични прегледи, в следствие на
разнородната информация, свързана с COVID-19 и
поражданите страхове, които за съжаление се отразяват и в
други аспекти на живота. Това заключение е изведено в
проведения от сдружението Общностен здравен мониторинг
за 2021 г., приложен към становището ни. Допълнително,
нуждата от повишаване на здравното образование, за
предоставяне на отзивчиви родителски грижи и ранно детско
развитие е формулирана като необходимост и с очаквания

Не се приема.

Предложените
промени
в
наредбата
въвеждат осъществяване на дейности, които
са
допълнителни
и
надграждащи
медицинските грижи и наблюдение на
новороденото,
осъществявани
от
общопрактикуващия лекар и не ги заместват.
Те са насочени към най-уязвимия период след
раждане, а именно първите 14 дни след
изписване от болничното лечебно заведение,
когато родителите и новороденото следва да
бъдат подкрепени компетентно, а уменията и
знанията на родителите за пълноценна грижа
за детето да бъдат развити и подобрени на
основата
на
научното
познание
и
предоставяне на информация за добрите
практики. Предвидените здравни дейности
ще се извършват при посещение в дома на
семейството с малко дете и се очаква да бъдат
съобразени
с
техните
индивидуални
потребности. Това ще доведе до подобрено
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към личните лекари за предоставянето на точна и навременна
информация.

информиране, консултиране и подкрепа на
родителите за пълноценна грижа за детето.
Като краен резултат се очаква това да доведе
до подобряване на здравето и развитието на
децата както в най-ранния период от живота
им, така и в по-късна възраст.

2. Да се включи в Наредбата минимален брой посещения, с
което ще се внесе яснота за честотата на предоставяната
грижа в домашна среда – ситуацията във всяко семейство е
различна и това предполага различен подход на работа и
честота на посещенията;

Не се приема.

Не попада в обхвата на наредбата.

3. За нас съществуват рискове от неизпълнение на Наредбата
и Приложение 1 а, предвид че не всички общопрактикуващи
лекари разполагат с медицинска сестра или асистент, а още
повече че в страната ни липсват значителен брой медицински
сестри и акушерки;

Не се приема.

Липсва конкретно предложение.

4.
Да се създаде възможност за избор на личен лекар на
новороденото още по време на престоя му в родилно
отделение, предвид случваща се практика на незаписани деца
към лекар или негов отказ; да се улесни максимално
процедурата за избор на личен лекар на детето. Да се посети
семейството в първите 24 часа от изписването на родилката.
За много семейства от уязвими групи е важна консултацията
за кърменето, захранването и закаляването.
За нас предвидената дейност е стъпка в правилната
посока, която предполага инвестиране на достатъчно ресурси
в максимално ефективен комплексен подход към ранното
детско развитие – най-силният инструмент за преодоляване
на неравенствата и шанс да се осигури възможност на всяко
дете за най-добър старт в живота.
Изразяваме нашата готовност за партньорство в
намирането на устойчиви решения в името на най-добрия

Не се приема.

Условията
и
редът
за
избор
на
общопрактикуващ лекар на новороденото не
са предмет на нормативния акт.
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6.

Александър
7
Александров,
председател на УС на
Български съюз на
лекарските асистенти
и фелдшерите
(БСЛАФ), вх.№ 63-00152/03.08.2021

интерес на децата и техните семейства. Надяваме се
Министерство на здравеопазването в наше лице да
разпознава силен партньор във формулирането и
изпълнението на здравните приоритети и политиките, както
и за преодоляване на недоверието в здравната система като
цяло.
Наредбата предвижда дейностите от пакет Здравни грижи да
се осъществява от медицински сестри, акушерки и лекарски
асистенти от амбулатория за първична медицинска помощ.
Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите
подкрепя становището на Алианс на българските акушерки
внесено с писмо в МЗ 63-00-143/27.07.2021г. Съгласно
Раздел III на Наредба №1 от 08.02.2011 г. по чл. 7 от Закона
за съсловната организация на медицинските сестри,
акушерките и асоциираните медицински специалисти, на
зъботехниците
и
на
помощник-фармацевтите
за
професионалните дейности които могат да се извършват по
назначение и самостоятелно.
Единствено акушерките имат необходимите компетенциите
да извършват патронажна дейност и да предоставят
комплексна здравна грижа за майка и бебе в послеродовия
период. Подкрепяме и идеята Наредбата да бъде обсъдена на
специална среща в МЗ, в която да вземат участие СЗО, БЛС,
БСЛАФ, представители на медицинските университети,
Алианс на българските акушерки.

Не се приема.

Чрез
предложените
изменения
се
предвижда, с цел постигане на по-добро
опазване и подобряване на детското здраве в
най-ранна
възраст,
осигуряване
на
допълнителни здравно-информационни и
здравно-промотивни дейности, особено в
най-малката възрастова група - в първите дни
след изписване на детето от родилното
отделение и отглеждането му в домашни
условия, които ще се осъществяват от
медицински сестри, акушерки или лекарски
асистенти. Тези здравно-информационни и
промотивни
дейности,
съобразени
с
индивидуалните потребности, са насочени
както към новороденото, така и към лицата,
които полагат грижи за него и целят
подобряване на уменията и знанията на
родителите за пълноценна грижа в дома по
отношение укрепване и подобряване на
здравето на детето, кърмене и здравословно
хранене, здравословна среда и хигиенен
режим за отглеждане и закаляване.
Осигуряването на здравно-информационни
и
здравно-промотивни
дейности
са
компетентности, които се придобиват от
медицинските
сестри,
акушерките
и
лекарските асистенти в хода на обучението
им.
Предложенията за изменение и допълнение
на наредбата са публикувани за обществено
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7.

Проф.
1 д-р Бранимир
Спасов - Председател
на Управителния съвет
на Българско
медицинско
сдружение по
хематология, вх.№ 2600-2453/
04.08.2021
и вх.№ 63-00-155/
05.08.2021

На основание чл. 26, аз. 4, вр. ча. 18 от Закона за
нормативните актове и във връзка отворена процедура (дата
на откриване: 09.07.2021 г. и дата на приключване:
08.08.2021 г.) по обществена консултация за Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 9 от 2019 г.
за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК (.Наредба"),. представям на Вашето
внимание изложеното по-долу обосновка и предложение за
промени Наредба, е които ще се осигури възможност за
лечение достып до хоспитализации и лекарствено лечение за
пациенти с диагноза атипичен хемолитичен уремичен
синдром (aHUS) с МКБ D 58.8.
Описание на здравния проблем. Тромботичните
микроангионатии (,,ТМА") са група заболявания,
характеризирани от тромбоцитопения, микроангиопатична
хемолитична анемия и органни дисфункция (която може да
причини исхемия в мозъка, бъбреците, сърцето, панкреаса,
черния дроб. белите дробове, очите и кожата). Заболяванията
с ТМА включват хемолитчно-уремичните синдроми (ХУС) и
тромботичната тромбоцитопения пурпура (ТТП), както и
редица други диференциални диагнози, които трябва да
бъдат изключени.
Атипичният хемолитично-уремичен синдром (аХУС) е
рядко и животозастрашаващо заболяване, което засяга
възрастни и педиатрични пациенти. аХУС съставлява
10% от случаите на XУС при деца и повечето случаи на
ХУС при възрастни. Данните са ограничени, но годишната
заболеваемост може да се счита от 1 до 2 случая на милион
при възрастни. В повечето случаи аХУС е причинен от
неконтролирана активация на алтернативния път на
системата на комплемента, която води до активиране на
тромбоцити, левкоцити. ендотелни клетки с последваща

Не се приема.

обсъждане и всички заинтересовани страни
могат да представят своите становища и
предложения за промяна.
Формулирани са конкретни предложения за
допълнение на текстове от наредбата,
предложен е предполагаем брой на пациенти
и брой хоспитализации, но липсва
информация
относно
стойността
на
използвания и споменат в предложението
лекарствен продукт Soliris (Eculizumab),
което не позволява оценка на финансовото
въздействие.
Следва да бъде отбелязано, че е предложено
с текстовете на наредбата да бъде определен
и конкретно посочен лекарствения продукт за
лечение
(лечение
с
парентерално
моноклонално
антитяло,
повлияващо
комплемента), което не е предмет на
нормативния акт и попада извън обхвата му.
В допълнение следва да бъде отбелязано, че
вносителят на предложението отделно
посочва, че към юли 2021 г., лекарствения
продукт Еculizumab все още не е включен в
Позитивен лекарствен списък. С оглед на
гореизложеното, предложението изисква
допълнителен
задълбочен
анализ,
включително по отношение на прогнозиране
на предвижданите за тази дейност финансови
параметри при обсъждане на последващо
изменение на наредбата.
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ТМА. Това причинява тромбоза и многоорганна дисфункция.
Най-често усложненията на аХУС са свързани с бъбреците.
aХУС влиза в Международната класификация на болестите
,,Десета ревизия” (МКБ-10) с код D58.8. Заболяването е
класифицирано като рядко с ORPHA код 2134.
Тежест на заболяването
Доживотната неконтролирана активация на комплемента
води до множество нарушения, които на свой ред влошават
качеството на живот (QоL). Централната нервна система
може да е засегната, което води до объркване, пристъпи,
моторна слабост, инсулт и фокални признаци на моторен
дефицит, диплопия или афазия. Стомашно-чревните
проблеми включват гадене, повръщане, диария и болка.
Сърдечните симптоми се свързват с болка в гърдите и
диспнея. Пулмоналните симптоми включват хеморагия, едем
и диспнея. QoL ca нарушени.
Освен тежест, причинена от самото заболяване, пациентите с
аХУС изпитват и допълнителна тежест, породена от
поддържащата грижа за лечение, която включва РЕ/PI и
диализа. Пациентите на диализа имат съкратена
продължителност на живот и ниско QoL.
Преценка по отношение на изложения здравен проблем и
предложение за осигуряване на достъп до медицинска
грижа и лечение
На базата на изложената тук по-горе информация, считам че
има основания за разглеждане на поставените въпроси,
включване и отразяване на промени в Наредбата и
съответното им отразяване в действащия Национален рамков
договор по отношение на заболяването аНUS. Изложените
по-долу предложения за промени ще позволят на пациентите
с аНUS да получат иновативно и животоспасяващо лечение в
съответствие с най-високите стандарти за лечение. Според
направената от нас преценка е необходимо да бъдат
предвидени промени в Приложение № 4 към чл. 1,
Приложение№ 5 към чл. 1, Приложение № 7 към чл. 1,
Приложение № 9 към чл. 1 от Наредбата.
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Воден от изложеното предлагам включването на следните
изменения и допълнения в Наредбата:
A) Отразяване на допълнения в Приложение №4 към чл.
1 от Наредбата.
В таблицата "Обхват на медицинските дейности, необходими
за насочване на лица до 18 години към териториална
експертна лекарска комисия по заболявания", в колона "МКБ
код на заболяването", на ред със съдържание ,,D57.1, D58.0,
D58.1" да се добави МКБ код D58.8, като редът следва да
придобие следната ревизия на текста,,D57.1, D58.0, D58.1,
D58.8".
Б) Отразяване на допълнения в Приложение №5 към чл.
1 от Наредбата.
В таблицата "Обхват на медицинските дейности, необходими
за насочване на лица над 18 години към териториална
експертна лекарска комисия по заболявания", в колона МКБ
код на заболяването", на ред със съдържание ,,D58.0, D58.1,
D59.1, D59.9, D61.0, D61.9, D 66, D 67," да се добави МКБ код
D58.8, като редът следва да придобива следната ревизия на
текста ,,D58.0. DS8.1, DS8.8, DS9,1, DS9.9, D61.0, D61.9, D
66, D 67,".
B) Отразяване на допълнения в Приложение №7 към чл.
1 от Наредбата. Промяна в Амбулаторна процедура №6
"Системно лекарствено лечение при злокачествени
солидни тумори и хематологични заболявания" (АП 6).
- Да се създаде нова точка 1.4.4.15 със следното съдържание:
..1.4.4. 15. лечение с парентерално моноклонално антитяло,
повлияващо комплемента.”
Г) Отразяване на допълнения в Приложение № 9 към чл.
1 от Наредбата. Промяна в Клинична пътека №244
"Диагностика и лечение на хеморагични диатези.
Анемии" (КП 24).
-В т. 1.1 от КП №244 след МКБ D58.2 да бъде добавен код
D58.8;
- В т. 1.3.1 от КП №244 да се добави код за провеждане на
АDAMTS 13;
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- Да се създаде нова точка 1.4.3.7 със следното съдържание:
"1.4.3.7. лечение с моноклонално антитяло, повлияващо
комплемента при болни с атипичен хемолитично-уремичен
синдром".
Преценка за очакван брой хоспитализации и брой
пациенти, за които ше бъде изпълнена Клинична пътека
№244 и Амбулаторна процедура№ 6, след включване в
позитивен лекарствен списък на лекарствения продукт
Soliris (Eculizumab).
За изчисляване на годишния разход за приложение е взет
предвид начина на дозиране, т.е. началната и поддържаша
фаза на прием. Крайният разход е получен като се спазени
препоръките за отчет на KП№244 и АПр6 към НЗОК (КП
№244 НЗОК заплаща за хоспитализация по същата клинична
пътека в същото ЛЗБП на едно ЗЗОЛ в период по-малък от 30
календарни дни от дехоспитализирането му, когато
извършената дейност е отчетена в два различни отчетни
периода, при спазени индикации за хоспитализация и
критерии за дехоспитализация). Първата година терапията
включва 28 приложения на есиlizumab. През следващите - 26
приложения. Идентичен е подходът при изчисляване на
разхода при възрастните пациенти.
Допуска се, че при първоначалния прием на есulizumab
първите инфузии могат да бъдат осъществени в рамките на
една клинична пътека. Разходите за приложение при
възрастни и педиатрични пациенти са представени в
следващите таблици, като не са представени разходите за
заплащане на лекарствения продукт, тъй като същите са
обект на оценка на здравната технология/оценка за
включване на продукт в ПЛС и нямат отношение към пакета
от дейности по Наредба 9.
Разход за приложение при 1 педиатричен пациент
Брой приложения през първата година

28

Брой приложения през втората и последващите 26
години
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Максимален брой КП, отчетени за период от една 12
година
Брой амбулаторни процедури през първата година

16

Брой амбулаторни процедури през втората и 14
последващи години
Очакван брой пациенти за 2022

4

Очакван брой пациенти за 2023

5

Очакван брой пациенти за 2024

6

Разходи за приложение през първата година, лв. 1245
(включва разхода за отчетени и изпълнени 8,4
клинична пътека и амбулаторна процедура)
Разходи за приложение през втората и последващи 1215
години, лв. (включва разхода за отчетени и 8,4
изпълнени клинична пътека и амбулаторна
процедура
Разход за приложение при 1 възрастен пациент
Брой приложения през първата година

28

Брой приложения през втората и последващите 26
години
Максимален брой КП№244, отчетени за период от 12
една година
Брой амбулаторни процедури през първата година

16

Брой амбулаторни процедури през втората и 14
последващи години

20

Очакван брой пациенти за 2022

2

Очакван брой пациенти за 2023

3

Очакван брой пациенти за 2024

3

Разходи за приложение през първата година, лв. 1086
(включва разхода за отчетени и изпълнени 1,2
клинична пътека и амбулаторна процедура)
Разходи за приложение през втората и последващи 1056
години, лв. (включва разхода за отчетени и 1,2
изпълнени клинична пътека и амбулаторна
процедура
Проследяването на пациентите с аХУС се осъществява
болнични условия при всяко посещение за прием ва
eculizumab.
В допълнение към медицинските дейности за контрол на
аХУС, в терапевтичния алгоритъм на заболяването е
включена терапията с eculizumab. През 2011 г. той получава
разрешение за употреба от Американската агенция по храни
и лекарства (FDA) и Европейската агенция по лекарства
(ЕМА). Eculizumab e първото в класа си моноклонално
антитяло, инхибитор на крайния етап на каскадата на
комплемента, който се свързва специфично, с висок
афинитет към С5 протеина от системата на комплемента,
като по този начин инхибира разцепването до С5а и C5b и
предотвратява генерирането на крайния комплекс на
комплемента C5b-9. Този процес води до потискане на
комплемент-медиираната тромботична микроангиопатия. В
резултат на това някои пациенти с аХУС са в състояние да
преустановят диализата, а повечето могат да избегнат
диализа, бъбречна трансплантация и необходимост от
плазмафереза/приложение
на
плазма.
Eculizumab
предотвратява прогресията и свързаното с нея увреждане на
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8.

Проф. Д-р Емил
Паскалев, дмн, вх №
26-002459/05.08.2021г.

органи и системи при пациенти с аХУС. При пациенти с
антитела към фактор Н от системата на комплемента,
възможностите за контрол са силно ограничени. При тях
есиlizumab e животоспасяваща терапия.
Към юли 2021 г. eculizumab e в процес по оценка за
включване в Позитивен лекарствен списък и последващото
му осигуряване на българските пациенти чрез НЗОК.
От април 2021 г. eculizumab cе заплаща от НЗОК за
лечение на 4 педиатрични пациенти, като продуктът е
осигурен по реда на Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за
условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в
Република България лекарствени продукти и лекарствени
продукти за състрадателна употреба, както и за условията и
реда за включване. промени и изключване и доставка на
лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина (Наредба
№10), a лечението на пациентите и продуктът са заплатени от
бюджета на НЗОК на основание чл. 7, ал. 1,т 3 от Наредба №
2 от 27 март 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
Във връзка с отворена процедура по обществени Не се приема.
консултации (дата на откриване: 09.07.2021г. и дата на
приключване: 08.08.2021 г.), публикувана на Портала за
обществени консултации, за Проект на Наредба за изменение
и допълнение на Наредба №9 от 2019 г. за определяне на
пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
(“Наредба”), представям на Вашето внимание изложеното
по-долу обосновка и предложение за промени в Наредба, с
които ще се осигури възможност за лечение за пациенти с
диагноза атипичен хемолитичен уремичен синдром (aHUS
или а ХУС) с МКБ D 58.8.
Описание на здравния проблем.
Атипичният хемолитично-уремичен синдром (аХУС) е
рядко и животозастрашаващо заболяване, което засяга
възрастни и педиатрични пациенти. аХус съставлява 10% от

Предложението е идентично с това по т. 7,
важат мотивите по т. 7.
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случаите на ХУС при деца и повечето случаи на ХУС при
възрастни. В повечето случаи а ХУС е причинен от
неконтролирана активация на алтернативния път на
системата на комплемента, която води до активиране на
тромбоцити, левкоцити, ендотелни клетки с последваща
ТМА. Това причинява тромбоза и многоорганна дисфункция.
Най-често усложненията на аХус са свързани с бъбреците.
аХУС влиза в Международната класификация на болестите
“Десета ревизия” (МКБ-10) с код D58.8. Заболяването е
класифицирано като рядко с ORPHA код 2134.
Преценка по отношение на изложения здравен проблем и
предложение за осигуряване на достъп до медицинска грижа
и лечение.
Във връзка с честотата и тежестта на нефрологичните
усложнения при пациенти с аХУС, считам че следва да бъдат
предприети спешни мерки за създаването на възможността за
осигуряване на хоспитализация и животоспасяващо лечение.
В тази връзка поставям въпроса за разглеждане на
въпроси, свързани с включване и отразяване на промени в
Наредбата и съответното им отразяване в действащия
Национален рамков договор по отношение на заболяването
aHUS. Изложените по-долу предложения за промени ще
позволят на пациентите с aHUS да получат иновативно и
животозастрашаващо лечение и достъп до хоспитализация
при поява на тежки усложнения.
Предлагам включването на следните изменения и
допълнения в Наредбата:
1) Отразяване на допълнения в Приложение № 4 към
чл.1 от Наредбата.
В таблицата “Обхват на медицинските дейности,
необходими за насочване на лица до 18 години към
териториална експертна лекарска комисия по заболявания”
да се създаде нов ред, в който в колона “МКБ код на
заболяването” да бъде вписан МКБ код D58.8., а в колона
“Консултативен преглед от специалист със съответната
специалност” на същия ред да бъде вписано “Нефрология”.
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2) Отразяване на допълнения в Приложение № 5 към чл.
1 от Наредбата.
В таблицата “Обхват на медицинските дейности,
необходими за насочване на лица над 18 години към
териториална експертна лекарска комисия по заболявания”
да се създаде нов ред, в който в колона “МКБ код на
заболяването” да бъде вписан МКБ код D58.8., а в колона
“Консултативен преглед от специалист със съответна
специалност” на същия ред да бъде вписано “Нефрология”.
3) Отразяване на допълнения в Приложение № 9 към чл.
1 от Наредбата. Промяна в Клинична пътека № 87
“Диагностика и лечение на остра бъбречна
недостатъчност” (КП 88), както следва:
- В КП 87:
В т. 1.1 от КП 87 след МКБ 090.4 да бъде добавен код
D58.8;
В т.1.3.1 от КП 87 да се добави код за провеждане на
ADAMTS 13;
- В КП 88
В т. 1.1 от КП 88 преди МКБ D59.3 да се добави код
D58.8;
В т. 1.3.1 от КП 88 да се добави код за провеждане на
ADMTS 13;
Преценка за очакван брой хоспитализации и брой
пациенти, за които ще бъде изпълнена Клинична пътека № 87
и Клинична пътека № 88, след включване в Позитивен
лекарствен списък на лекарствения продукт Soliris
(Eculizumab).
Разходите за приложение при възрастни и педиатрични
пациенти са представени в следващите таблици, като не са
представени разходите за заплащане на лекарствения
продукт, тъй като същите са обект на оценка на здравната
технология/оценка за включване на продукт в ПЛС и нямат
отношение към пакета от дейности по Наредба 9. Следва да
бъде предвиден ред за заплащане на продукта извън цената
на клиничните пътеки, като вземе предвид, че същият е
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единствената терапевтична възможност за тези пациенти и е
животоспасяващ.
КП 87.2 Разход за приложение при 1 педиатричен
пациент
КП 87.2 Разход за приложение при 1 педиатричен
пациент 1

Брой приложения през първата година

12

Брой приложения през втората и последващи
години
12
Очакван брой пациенти за 2022

4

Очакван брой пациенти за 2023

5

Очакван брой пациенти за 2024

6

Разходи за приложение през първата година, лв. 1 546,6
(включва само разход за отчетена и изпълнени
клинична пътека) за един пациент за една
хоспитализация (не включва цената на продукт)
Разходи за приложение през втората и 1 546,6
последващи години, лв. (включва само разход за
отчетена и изпълнени клинична пътека) за един
пациент за една хоспитализация (не включва
цената на продукт)
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КП 88.2 Разход за приложение при 1 възрастен пациент.
Брой приложения през първата година

12

Брой приложения през втората и последващи 12
години
Очакван брой пациенти за 2022

2

Очакван брой пациенти за 2023

3

Очакван брой пациенти за 2024

3

Разходи за приложение през първата година, лв.
(включва само разход за отчетена и изпълнени 1111,0
клинична пътека) за един пациент за една
хоспитализация (не включва цената на продукт)
Разходи за приложение през втората и 1111,0
последващи години, лв. (включва само разход за
отчетена и изпълнени клинична пътека) за един
пациент за една хоспитализация (не включва
цената на продукт)
КП 88.2 Разход за приложение при 1 педиатричен пациент
Брой приложения през първата година

12

Брой приложения през втората и последващи 12
години
Очакван брой пациенти за 2022

4

Очакван брой пациенти за 2023

5
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Очакван брой пациенти за 2024

6

Разходи за приложение през първата година, лв. 629,2
(включва само разход за отчетена и изпълнени
клинична пътека) за един пациент за една
хоспитализация (не включва цената на продукт)
Разходи за приложение през втората и 629,2
последващи години, лв. (включва само разход за
отчетена и изпълнени клинична пътека) за един
пациент за една хоспитализация (не включва
цената на продукт)
КП 88.1 Разход за приложение при 1 възрастен пациент
Брой приложения през първата година

12

Брой приложения през втората и последващи 12
години
Очакван брой пациенти за 2022

2

Очакван брой пациенти за 2023

3

Очакван брой пациенти за 2024

3

Разходи за приложение през първата година, лв. 528,00
(включва само разход за отчетена и изпълнени
клинична пътека) за един пациент за една
хоспитализация (не включва цената на продукт)
Разходи за приложение през втората и 528,00
последващи години, лв. (включва само разход за
отчетена и изпълнени клинична пътека) за един
пациент за една хоспитализация (не включва
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цената на продукт)
Проследяването на пациентите с аХУС се осъществява в
болнични условия при всяко посещение за прием на
eculizumab, за което и НЗОК следва да предвиди заплащането
на продукта извън стойността на клиничните пътеки.
Осигуряване на възможността за приложение на Eculizumab
е от изключителна важност за българските пациенти и
лекари, тъй като приложението му при някои пациенти с
аХУС може да помогне да се преустанови диализата, а
повечето случаи могат да се избегнат диализа, бъбречна
трансплантация
и
необходимост
от
плазмафереза/приложение
на
плазма.
Eculizumab
предотвратява прогресията и свързаното с нея увреждане на
органи и системи при пациенти с аХУС.
9.

д-р Ана Цакова,
Изпълнителен
директор на Мерк
България ЕАД, вх. №
26-00-2185/06.08.2021
г.

Във връзка с текущо обществено обсъждане на Проект на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от
10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран
от
бюджета
на
Националната
здравноосигурителна каса (Наредбата), както и с наше писмо
с ваши вх. №№ 18-00-1324 (НЗОК); НС-09-3 (НС на НЗОК);
26-00-2185 (МЗ) от 07.07.2021, относно възможността за
включване на заболяването Преддиабет с код R73.0 (МКБ-10)
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, бихме
искали да предложим за пациенти с това заболяване да бъдат
предвидени медицински дейности и услуги, които да се
включат и да бъдат регламентирани с разпоредбите на
Наредбата.
Активната и своевременна намеса при лицата с ранно
установен преддиабет би подобрила значимо здравната
прогноза за тези пациенти, би помогнало за избягване

Приема се по
принцип.

И към настоящия момент в наредбата са
включени дейности, свързани с оценка на
рисковите фактори, които се реализират в
рамките на извършваните прегледи в
извънболничната помощ (първична и
специализирана), при което са включени
различни дейности - оценка на рискови
фактори за здравето на пациента и развитие
на заболяване; формиране, на базата на
резултатите от профилактичните прегледи на
лицата над 18 години, на групи от
населението с рискови фактори за развитие на
заболяване с цел профилактика на
социалнозначими и приоритетни за страната
заболявания (сърдечно-съдови заболявания,
захарен
диабет,
злокачествени
новообразувания и други, съгласно наредбата
по чл. 30, ал. 3 от Закона за здравето); оценка
на вредни навици, водещи до увреждане на
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настъпването на усложнения и вследствие на това оптимизиране разходването на обществения ресурс.

10. Национална
здравноосигурителна
каса, вх. № 04-04-492/
06.08.2021г.

I. По § 1 от Проекта на Наредба, с който се създава
приложение № la към чл. 1 „Здравни грижи, осъществявани в
дома от медицински сестри, акушерки и лекарски
асистенти“:
Съгласно Проекта на Наредба, дейностите се осъществяват
от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти от
амбулатория за първична медицинска помощ“.

здравето. На базата на оценките са
определени и дейностите, свързани с
включването в група на лица с рискови
фактори за развитие на заболяване и
информиране на пациента за рисковите
фактори за развитие на заболяване; обучение
за
самонаблюдение
и
контрол
за
установяване на ранни признаци на
заболяване; препоръки за начина на живот хранене,
двигателна
активност,
преустановяване
на
вредни
навици,
намаляване
на
нервно-психическото
напрежение,
както
и
преценка
на
необходимостта от консултация с друг лекар
специалист и назначаване на допълнителни
медико-диагностични
изследвания.
В
рамките на дейностите, осъществявани в
първичната медицинска помощ е предвидена
и възможността за проследяване на
динамиката в оценките на рисковите фактори
за развитие на заболяване и конкретно на
захарен диабет. Отделно от това, в обхвата на
дейностите,
осъществявани
в
специализираната
извънболнична
медицинска помощ са включени и дейностите
по извършване на профилактични прегледи
на лица с повишен риск от захарен диабет.
1. Не се
приема.

1. Предложените промени в наредбата
въвеждат осъществяване на дейности, които
са
допълнителни
и
надграждащи
медицинските грижи и наблюдение на
новороденото,
осъществявани
от
общопрактикуващия лекар и не ги заместват.
Те са насочени към най-уязвимия период след
раждане, а именно първите 14 дни след
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Описаните в Проекта на Наредба дейности се включват в
дейностите, посочени в приложение № 1 Вид и периодичност
на профилактичните прегледи и изследвания съобразно
възрастта на децата" към чл. 7, ал. 1 на Наредба № 8 от
3.11.2016
г.
за
профилактичните
прегледи
и
диспансеризацията и съответно в програма Детско
здравеопазване" съгласно Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2020 2022 г. (НРД). Тези дейности
фигурират и в приложение № 1 към чл. 1 „Първична
извънболнична медицинска помощ" на Наредба № 9 от 2019
г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК. По силата на посочените три
нормативни акта, тези дейности се осъществяват от
общопрактикуващи лекари и от лекари със специалност
„Детски болести", работещи по договор с НЗОК.
В тази връзка, описаните в Проекта на Наредба дейности вече
се заплащат от НЗОК на изпълнителите на първична
извънболнична медицинска помощ (ПИМП) или на
изпълнителите
на
специализирана
извънболнична
медицинска помощ (СИМП), т.е. на лечебни заведения за
ПИМП или на СИМП, сключили договор с НЗОК по реда на
НРД.
В случай, че това предложение в проекта на Наредба бъде
прието, в рамките на 14 дни след изписването на новородени
от лечебното заведение, ще се осъществяват две посещения в
дома (от медицинска сестра/акушерка/лекарски асистент от
амбулатория за първична медицинска помощ и от ОПЛ/лекар
специалист по Детски болести") за осъществяване на едни и
същи дейности.
II. По § 2 от Проекта на наредба, с който в раздел IV на
приложение № 3 към чл. 1 Дентална извънболнична
медицинска помощ“ думите „под 18-годишна възраст" се
заличават:
В подкрепа на това изменение, НЗОК вече е изразила своето
становище по същество с писмо с наш изх. № 04-04383/24.06.2021 г. до министерство на здравеопазването. В

изписване от болничното лечебно заведение,
когато родителите и новороденото следва да
бъдат подкрепени компетентно, а уменията и
знанията на родителите за пълноценна грижа
за детето да бъдат развити и подобрени на
основата
на
научното
познание
и
предоставяне на информация за добрите
практики. Предвидените здравни дейности
ще се извършват при посещение в дома на
семейството с малко дете и се очаква да бъдат
съобразени
с
техните
индивидуални
потребности. Това ще доведе до подобрено
информиране, консултиране и подкрепа на
родителите за пълноценна грижа за детето.
Като краен резултат се очаква това да доведе
до подобряване на здравето и развитието на
децата както в най-ранния период от живота
им, така и в по-късна възраст.

2. Не се
приема.

2. С коментара не се отправят предложения.
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тази връзка, от наша страна ще Ви предоставим
допълнително предварителни изчисления. които следва да
бъдат заложени при изготвянето на параметрите на Закона за
бюджета на H3OK за 2022 г.
11. Фондация „Тръст за
социална
алтернатива“, вх. №
94-5898/09.08.2021 г.

Предлагаме на Вашето внимание становище на фондация „Тръст за
социална алтернатива“ относно Проекта за изменение и
допълнение на Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса.
Препоръките в становището са изготвени на база на
дългогодишния ни опит в предоставяне на патронажна грижа от
медицински сестри и акушерки за бременни жени и млади майки от
уязвими групи в партньорство с болници в София и Пловдив.
Грижата за бременните и децата от 0 до 3 години е фокус в нашата
работа, тъй като в тези първи години от развитието на човека е
доказано, че инвестициите са с най-висока възвръщаемост и са
основен фактор за по-добро здраве в зряла възраст.
На първо място искаме да приветстваме повишеното внимание към
нуждата от допълнителна подкрепа на всички семействата с
новородени деца в много критичните първи дни след изписване от
лечебното заведение. Смятаме, че това е необходима стъпка в
посока на укрепване на родителския капацитет, както и
идентифициране и насочване към по-дългосрочна грижа в
случаите, когато специалистите установят повишен риск и
специфични нужди в семейството.
Препоръка 1: Към списъка със здравните грижи, осъществявани в
дома и по-конкретно към точка 2: „Оценка от здравна гледна точка
на средата, в която се отглежда детето и запознаване с рисковите
фактори за заболявания и вредата от нездравословните навици в
средата“, следва да се добави „и при необходимост, насочване към
други доставчици на здравни и социални услуги“. По този начин
ще се гарантира междусекторно сътрудничество в случаите на
идентифициране на дете в риск.

1. Не се
приема.

1. Текстовете на наредбата са в съответствие
със Закона за лечебните заведения и Закона за
здравното осигуряване
Предвидено е дейностите да се изпълняват в
съответствие
с
компетентността
на
медицинските специалисти самостоятелно
или по назначение на лекар от медицински
сестри, акушерки или лекарски асистенти,
работещи в амбулаторията за първична
медицинска помощ, в която е избрания
общопрактикуващ лекар на детето.
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В обхвата на дейностите на първичната
извънболнична помощ е включено и
извършването на комплексна оценка на
здравните проблеми на пациента и
семейството, в резултат на което, при
необходимост и идентифициран риск,
общопрактикуващия лекар на детето би
насочил към други доставчици на здравни
и/или социални услуги.
Препоръка 2: В Проекта на Наредбата и в мотивите към нея
не е посочено намерение за осигуряване на дългосрочна
патронажна грижа в случаите на повишен здравен и социален
риск в семейството. Посещение в рамките на 14 дни след
изписване от лечебното заведение не би могло да запълни
нуждата от дългосрочна грижа в случаите на майка или
родители в тийнейджърска възраст, родители с ниски доходи
или ниско ниво на образование, родители с психични
проблеми и др. В тези случаи не би се постигнал очакваният
резултат за подобрено здраве и развитие на детето, тъй като
ще са необходими много повече ресурси за промяна в
знанията, нагласите и поведението на родителите и
повлияването на факторите на средата. Предлагаме към
мотивите да се допълни уточнение, че се разпознава нуждата
от дългосрочна патронажна грижа за уязвими групи и
настоящите промени в Наредбата, които гарантират
универсално покритие на всички новородени, ще послужат
като средство за достигане на най-уязвимите и насочването
им към по-целенасочена услуга.
Такава целенасочена услуга се пилотира от фондация „Тръст
за социална алтернатива“ . Нашият екип адаптира към
българския контекст модел на патронажна гржиа (Nurse
Family Partnership), който доказано влияе положително върху
всички аспекти от детското развитие, включително здраве,
хранене, отзивчиви родителски грижи, сигурност и безопасна
среда, ранно учене. Потребителите на тази услуга са млади

2. Приема се
по принцип.

2. Чрез предложените изменения се
предвижда надграждаща грижа с ясна
насоченост за всички новородени, не само в
случаите на повишен здравен и социален
риск в семейството. Това са здравноинформационни и промотивни дейности,
съобразени с индивидуалните потребности,
насочени както към новороденото, така и към
лицата, които полагат грижи за него и целят
подобряване на уменията и знанията на
родителите за пълноценна грижа в дома по
отношение укрепване и подобряване на
здравето на детето, кърмене и здравословно
хранене, здравословна среда и хигиенен
режим за отглеждане и закаляване. Тази
грижа е с цел постигане на по-добро опазване
и подобряване на детското здраве в най-ранна
възраст, осигуряване на допълнителни
здравно-информационни
и
здравнопромотивни дейности, особено в най-малката
възрастова група - в първите най-рискови дни
след изписване на детето от родилното
отделение и отглеждането му в домашни
условия, които ще се осъществяват от
медицински сестри, акушерки или лекарски
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майки, които раждат за първи път и живеят в бедност. По
отношение на здравните показатели, сред доказаните ефекти
този модел на патронажната грижа са:
o по-добро пренатално здраве
o успешен изход от бременността
o намалена детска смъртност
o по-малък брой травми на децата от инциденти
o по-малко случаи на насилие срещу децата
o по-дълъг период до следващата бременност
Тези резултати се постигат благодарение на ясно
структурирана и дългосрочна грижа, в рамките на която от
началото на бременността до навършване на двегодишна
възраст на детето се извършват 60 домашни посещения от
медицинска сестра или акушерка. Обхваща се периодът от
първите 1000 дни, който е критичен от гледна точка на
интервенции за преодоляване на негативните фактори при
деца, родени в семейства в риск. Програмата е тествана
многократно посредством златния стандарт за научни
изследвания – рандомизирано контролирано проучване - и
усъвършенствана в продължение на над 40 години. Опитът
показва, че резултатите са пряко обвързани с
продължителността, честотата и качеството на домашните
посещения.
Препоръка 3: Увеличаване на времевия обхват на здравните
грижи, така че да обхваща и бременността. Според данни на
НСИ от 2020 г., водещата причина за детска смъртност са
състояния, възникващи през перинаталния период.
Предлагаме грижите в домашна среда да могат да се полагат
през целия период на бременността, когато е възможно да се
направи консултиране за тютюнопушене и употреба на
упойващи вещества, хранене на бременната, насочване за
идентификация и лечение на инфекции, подготовка на
бременната за раждане. Именно това е периодът, в който
посещенията от специалист биха имали най-голямо
въздействие върху показатели като детска смъртност и

асистенти.

3. Приема се
по принцип.

3. Грижите за жените по време на
бременността, включително проследяване на
бременността и антенаталната грижа са
определени като дейности както в
първичната така и в специализираната
извънболнична медицинска помощ от
специалист по акушерство и гинекология при
извършване
на
профилактични
или
диспансерни прегледи, предвидени в
наредбата по чл. 30, ал. 3 от Закона за
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новородени с увреждания. В този смисъл е важно и
обвързването с изпълнението на Наредба 26, където лекарят,
установил бременността да може да насочи бременната към
здравната грижа в дома в случаите, когато тя е здравно
неосигурена.

Препоръка 4: Да се предвидят средства за транспорт в
случаите, когато в населеното място на новороденото липсва
човешки ресурс за предоставяне на здравната грижа. В този
смисъл е необходимо и планиране на регионален принцип за
предоставяне на здравните грижи, така че да се осигури
равнопоставен достъп. В отдалечените населени места е
възможно посещенията в дома да се извършват от екипите на
Здравно-консултативните центрове, които имат регионално
покритие и предвиждат мобилни услуги.

здравето.
Предложените
изменения
предвиждат
осъществяването на здравно-информационни
и промотивни дейности, съобразени с
индивидуалните потребности, насочени
както към новороденото, така и към лицата,
които полагат грижи за него и целят
подобряване на уменията и знанията на
родителите за пълноценна грижа в дома по
отношение укрепване и подобряване на
здравето на детето, кърмене и здравословно
хранене, здравословна среда и хигиенен
режим за отглеждане и закаляване. Тази
грижа е с цел постигане на по-добро опазване
и подобряване на детското здраве в най-ранна
възраст, осигуряване на допълнителни
здравно-информационни
и
здравнопромотивни дейности, особено в най-малката
възрастова група - в първите най-рискови дни
след изписване на детето от родилното
отделение и отглеждането му в домашни
условия, които ще се осъществяват от
медицински сестри, акушерки или лекарски
асистенти.
4. Не се
приема.

4.
Определянето
на
размера
на
финансирането не попада в предмета на
нормативния акт

Препоръка 5: Да се предвиди изработване на методическо
указание за полагане на здравните грижи в дома, както и
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съответните обучения и регулярна супервизия на
специалистите. От нашата практика сме установили, че
съществува
разминаване
между
препоръките
на
специалистите, предоставящи здравна грижа в дома и
педиатрите и ОПЛ в амбулаторните клиники. Ето защо
препоръчваме общи методически указания за приложение на
Наредба 9, които да бъдат консултирани със съответните
професионални асоциации. За гарантиране на качеството на
здравната грижа е ключово да се осигури на централно или
регионално ниво обучение и супервизия, както и създаване
на информационна система, която да събира данни от
домашните посещения и осигурява възможност за анализ и
усъвършенстване на услугата, както и информация за
насочване към други доставчици на услуги в случаи на
идентифициране на семейства в риск.
Изразяваме нашата готовност за партньорство в намирането
на трайни решения в името на най-добрия интерес на децата
и техните семейства.
12. Национална мрежа за
децата, вх. № 91-00-62/
09.08.2021 г.

С настоящото писмо бихме искали да изразим подкрепа към
становището на нашите членове – Алианса на българските
акушерки, относно Проект за изменение и допълнение на Наредба
№9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности,
гарантирани от бюджета на НЗОК, изразено в писмо до МЗ с
изх.№5/27.07.2021 г. на Алианса (виж приложено към настоящото
писмо).
Присъединяваме съм към позицията на нашите колеги, че така
предложените промени в наредбата ограничават здравните грижи
за новородени след раждането само до Амбулаторните звена за
първична помощ, като не вземат предвид дадената в Закона за
лечебните заведения възможност акушерки и акушерски
обединения да разкриват Амбулатории за здравни грижи, в които
те да предлагат акушерски и патронажни грижи. Тази възможност
би повишила качеството на грижите за майките и новородените
бебета, като осигури и необходимата безопасност и защита в дома
на родилките.
Призоваваме преосмисляне на промените в Наредба №9 при
широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и
следване на най-високите съвременни стандарти за грижа за

5. Не се
приема.

5. Не попада в обхвата на нормативния акт.
Текстовете на наредбата са в съответствие
със Закона за лечебните заведения, който
определя, че дейността на лечебните
заведения и на медицинските и другите
специалисти, които работят в тях, се
осъществява при спазване на медицинските
стандарти за качество на оказваната
медицинска помощ и осигуряване защита на
правата на пациента.

Писмото
изразява
подкрепа
на
предложенията от Алианса на българските
акушерки. Липсват конкретни предложения.
Важат мотивите по предложението по т. 1.
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майките и бебетата в периода непосредствено след раждането.
Присъединяваме се към призива предвидените мерки да се
съобразят както с актуалното законодателство в областта, така и с
квалификационната характеристика на професията „акушерка“ и
произтичащите от нея възможности за предоставяне на здравни
грижи.
Подкрепяме и предложението за признаване на АБА за официален
регулатор на професията „акушерка“ поради липса на друга
съсловна организация, като подчертаваме нейната акредитация от
международно признати организации в областта като ЕМА и ICM.
На мнение сме, че чрез приемане на ефективна наредба за
гарантирания пакет от здравни дейности качеството на грижа за
българските майки и техните бебета ще се подобри значително,
което ще е още една положителна крачка напред в превенцията и
профилактиката на сериозни заболявания от постродовия и
неонаталния период при майката и детето, намаляване на детската
смъртност и осезаемо повишаване на качеството и интензитета на
грижата в този така уязвим и чувствителен момент.
Оставаме на разположение като надежден партньор на
Министерство на здравеопазването в осигуряване на най-доброто
възможно здравеопазване и ранно детско развитие за децата на
България.

Д-Р ТОМА ТОМОВ
Заместник-министър
Съгласували:
Д-р Ивиан Бенишев, директор на дирекция „ЛД“
Надежда Бранковска, директор на дирекция „Правна“
Изготвил: Д-р Ивиан Бенишев дирекция „ЛД“
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