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Версия Hippocrates 5.131.1
 

 
 

  В този модул са описани промените и допълненията, направени във версия Hippocrates-S 5.131.1!
 

 

• Прегледи в ковид отделение
- Във връзка с приета от Надзорния съвет на НЗОК Методика за изменение и 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“ с №РД- НС -04 -94/26.08.2021 г. ще се
заплаща за извършен и отчетен преглед на изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ в МЦ, ДКЦ и МДЦ
в размер на 25 лв.
Извършената дейност на здравноосигурени лица (ЗОЛ) с потвърден „КОВИД-19“, съответно поставена основна диагноза с код
U07.1 ще се отчита в електронния отчет за амбулаторната дейност в xml формат считано от 01.09.2021 г.
Лечебното заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ обслужва, както ЗОЛ, насочени с „Медицинско
направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3), така и на самонасочили се ЗОЛ;При
отчитане на преглед на ЗОЛ с потвърден „Covid-19”:
 
Оформяне на прегледа:
1. Тип на прегледа:
- За ЗОЛ насочени с Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК №3) се
избира тип: бланка 3;
- За ЗОЛ, които са се самонасочили, се избира тип: НЗОК, без направление;
2. Посещение за: отбелязва се Консултация;
3. Вид преглед: Избира се амбулаторен или домашен.  В зависимост от вида на прегледа, то той автоматично се кодира в отчета
Ви, ако е амбулаторен с тип 15 и ако е домашен с тип 25;
4. Основна диагноза: U07.1 „COVID-19, идентифициран вирус“;
 
NB! Имайте предвид, че вторичен преглед издаден към горе описания, който ще Ви бъде признат, трябва да се издаде в рамките
на 10 дни от първичния.
NB! Ако имате прегледи свързани с по-горе описаната методика за Ковид отделение, оформени по различен начин, то те трябва
да бъдат редактирани, с по-горе описаните реквизити.
NB! По-горе описаната методика, не изключва прегледите от тип: covid преглед, тъй като и двата анекса свързани с епидемичната
обстановка са в действие.
 
• Актуализирани лекарствени списъци
 - Списък с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и
критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на
диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост
и устойчивост на бюджета на НЗОК, в сила от 01 октомври 2021г.
Променени са следните лекарства:
 
Нови:
BU010     Egitromb
LF316     Fulvestrant Accord

  


