ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛЕН 64а, ал.1 от ЗЗО СТОЙНОСТТА, КОЯТО НЗОК ЗАПЛАЩА ЗА ЗДРАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ал. 1

1. Здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, които ЛЗ изпълнява по
сключения договор с НЗОК и стойността, която НЗОК заплаща:
Лицата с непрекъснати здравноосигурителни права, на които е издадено “Медицинско
направление за консултация или провеждане на съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК №3) и/или
“Медицинско направление за високоспециализирани дейности” (бл. МЗ-НЗОК № 3А), имат право
на следните медицински дейности, включени в основния пакет специализирана извънболнична
медицинска помощ по специалности:
Съгласно НРД 2012, НЗОК заплаща специализираната медицинска помощ по следните
елементи и стойности:
 преглед на ЗЗОЛ, включващ общомедицински и специализирани медицински
дейности, извън изрични посочените по-долу случаи, по специалности: “Акушерство и
гинекология”; “Вътрешни болести”; “Нервни болести”, “Ушно-носно-гърлени болести”:
 реализирано първично посещение при специалист по повод заболявания и
състояния – 19.00 лв.;
 реализирано вторично посещение по повод заболявания и състояния – 9,50 лв.
 профилактичен преглед на ЗЗОЛ, включено в програма “Майчино здравеопазване”,
избрало специалист по “Акушерство и гинекология” за наблюдение на бременността:
 за реализирано първично посещение на ЗЗОЛ направили първоначален избор на
специалист по “Акушерство и гинекология” – 19.00 лв.;
 за реализирано вторично посещение по повод на същото състояние или реализирано
посещение при преизбор на специалист – 9,50 лв.


профилактичен преглед на ЗЗОЛ над 18-годишна възраст от рисковите групи,

включващ общомедицински и специализирани медицински дейности, извършени от лекар
специалист с придобита специалност по “Акушерство и гинекология” и “Вътрешни болести” –
9,50 лв.
ЗЗОЛ имат право на не повече от един годишен преглед при всеки един от посочените
специалисти.
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 специализиран преглед на ЗЗОЛ с едно или повече заболявания, подлежащи на
диспансерно наблюдение от лекар-специалист:
 за реализирано първично посещение на ЗЗОЛ направили първоначален избор на
лекар-специалист, извършващ диспансерното наблюдение – 18.00 лв.;
 за реализирано вторично посещение или посещение при преизбор на специалист –
9,50 лв.
 общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет
по “Физикална и рехабилитационна медицина” за проведена процедура от физиотерапевтичния
курс на лечение по 1,80 лв. за следните групи:
 група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;
 група 2 – група 2 - процедури с кинезитерапевтични техники;
 група
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кинезитерапевтични техники;
 заключителен преглед с оценка на резултата от проведеното лечение и отразен брой
на проведени процедури – 9,50 лв.
 високоспециализирани медицински дейности по съответните специалности от
основния пакет СИМП;
Колпоскопия с прицелна биопсия – 11,50 лв.
Деструктивно лечение на доброкачествено изменение на маточната шийка – 11.50 лв.
Ехокардиография – 19,48 лв.
Сърдечно-съдов тест с натоварване – 17,19 лв.
ЕКГ Холтер мониториране – 14,90 лв.
 общомедицински и специализирани дейности по медицинска експертиза
 по 5.50 лв. за извършена и отчетена медицинска експертиза на работоспособността
на всеки член на обща или специализирана ЛКК, но на не повече от трима членове.
 за извършен и отчетен преглед за подготовка за ЛКК, преглед по искане на
ЛКК/РКМЕ или преглед за подготовка за освидетелстване и преосвидетелстване от ТЕЛК се
заплаща – 5.50 лв.
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