


ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ПРОЕКТ!


Закон за изменение и дополнение на Закона за здравното осигуряване


(обн, ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г, изм, бр. 93 от 11.08.1998 г., бр. 153 от 23.12.1998 г., бр. 62 от 9.07.1999 г., бр. 65 от 20.07.1999 г., изм. и доп. бр. 67 от 27.07.1999 г., изм., бр. 69 от 3.08.1999 г., изм. и доп., бр. 110 от 17.12,1999 г. бр. 113 от 28.12.1999 г., бр. 64 от 4.08.2000 г., доп.. бр. 41 от 24,04,2001 г., изм. и доп., бр- 1 or4.01.2002 г., бр. 54 от 31.05.2002 г., доп., бр. 74 от 30.07,2002 г., изм. и доп.бр. 107 от 15.11.2002 г, доп., бр. 112 от 29.11.2002 г., изм. и доп, бр. 119 от 27.12.2002 г., изм., бр. 120 от 29Л2.2002 г.. изм. и доп., бр. 8 от 28.01.2003 г., доп., бр. 50 от 30.05.2003 г.)


§ 1. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се променя така:
"(5) Националната здравноосигурителна каса договаря с Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България конкретните лекарства от позитивния лекарствен списък по чл.10, ал-2 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, за които НЗОК напълно или частично заплаща.
2. Създава се нова ал. 6:
"(б) Националната здравноосигурителна каса определя критериите, условията и реда за сключване на договори с производители и търговци на едро за доставка на лекарства, заплащани напълно или частично от НЗОК, а с аптеки - за отпускането им."
§2. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се променя така:
"(2) НЗОК обявява формат за обмен на данни, обслужващ софтуера за предаване на изискваните отчета от изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ.
2. Алинея 3 се изменя така:
"(З) Изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ предават на НЗОК отчетните данни във формата по ал. 2 на електронен или магнитен носител. Верността на съдържанието на данните се удостоверят чрез представяне на декларация или чрез електронен подпис. Документите, които се представят на хартиен носител, се регламентират в НРД"
§ 3. В чл. 67 след думата "осигуряване" се поставя точка, като текста "а за изпълнителите - 10 години след изтичане на последния им зоговор с НЗОК" отпада. Създава се ново изречение със следното съдържание: "Данните на хартиен носител за дейността на изпълнителите на медицинска помощ по договора им за съответната година се съхраняват 5 години след датата на изтичане на този договор."
§ 4. В чл.68, ал, 1, т.б след думата "финансов" се добавя "и медицински".
§ 5. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"Чл.72 (2) Непосредственият контрол се осъществява от длъжностни лица в системата на НЗОК - финансови инспектори, лекари-контрольори и стоматолози-контрольори,"
2. Създават се нови алинеи 3, 4 и 5 със следното съдържание:
"(З) Контролните органи осъществяват дейността си чрез:
1. внезапни проверки;
2. планови проверки,
3. проверки по подадени сигнали и жалби;
4. постоянен контрол в лечебните заведения за оказване на болнична помощ по изпълнение на договорите им с НЗОК, от делегирани от НЗОК или РЗОК финансови инспектори, лекари- контрольори и стоматолози-контрольори.
(4) Проверките по ал. 3 се извършват след издаване на заповед от директора на НЗОК или РЗОК.
§ 6. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1 - Алинея 2 се отменя.
2. В изречение първо на ал. 3 след думата "факти" се добавя израза "и прави предложение за налагане на определен вид и размер санкция, съобразно установените за това нарушение видове и размери санкции, предвидени в НРД и договора между РЗОК и изпълнителя на медицинска помощ."
3. В ал. 4 след думата "лекаря-контрольор" се поставя запетая и се добавя израза "съответно стоматолога-контрольор"
§ 7. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "лекаря-контрольор" се постави запетая и се добави "съответно стоматолога-контрольор", и думата "7-дневен" се заменя с "3-дневен";
2. В алинея 3 думата "едномесечен" се заменя с "двуседмичен".
§ 8. В чл.7б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(I) В случай, че арбитражната комисия потвърди констатациите на лекаря-контрольор, съответно стоматолога-контрольор, директорът на РЗОК с мотивирана писмена заповед определя вида и размера на санкциите за констатираните нарушения, предвидени в НРД и договора между РЗОК и изпълнителя на медицинска помощ."
2. Алинея 2 се изменя така;
"(2) Заповедта по ал.1 на директора на РЗОК, с която се определят и налагат санкциите, подлежи на съдебно обжалване по реда на Закона за административното производство."
§ 9. Създава се нов член 76 а:
"(I) При установяване от контролните органи на отчитане на медицинска или стоматологична помощ, която не е извършена, дейността в изпълнение на договора с НЗОК на съответния лекар или стоматолог, извършил нарушението, респективно договора с НЗОК на лечебните заведения - индивидуални практики, се прекратява. За лечебните заведения, оказващи болнична помощ, договора се прекратява по отношение на съответната клинична пътека"
(2) При констатиране на три нарушения, за които са наложени и влезли в сила санкции по ал. 1, договора с лечебното заведение се прекратява.
(3) Директорът на РЗОК не сключва договори с лечебните заведения, санкционирани по ал. 1 и ал.,2 и за срока на действие на Националния рамков договор, следващ този, през действието на който е прекратен договора"
§ 10. Член 79 се изменя така:
"Чл.79. Експертизата по чл.78 се извършва при условия и по ред, предвидени в правилник, приет от Събранието на представителите на НЗОК."
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. "Чл. 66, ал. 3 влиза в сила както следва:
1 - За изпълнителите на медико-диагностични дейности и аптеки - от 1 януари 2004 г-
2. За изпълнителите на първична и специализирана извънболнична медицинска помощ - от 1 април 2004 г.
3. За изпълнителите на стоматологична помощ - от 1 юли 2004 г.
4. За изпълнителите на болнична помощ - от 1 януари 2005 г.
§12. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване се създават §21 и 22 със следното съдържание:
"§ 21. (1) Лицата, които дължат повече от три здравноосигурителни вноски за периода до 31.12.2003 г. за себе си и/или за членове на семействата си, могат да направят писмено искане плащането на дължимите суми да се разсрочи до 31.12.2004 г.
(2) По реда на ал. 1 се разсрочват задължения за здравноосигурителни вноски с размер на главницата над 50 лв.
(3) Лицата подават искане за разсрочване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, като посочват срока, до който ще изплатят задълженията си. Задължението се разсрочва от датата на подаване на искането. Териториалното поделение на НОИ издава удостоверение, в което се посочва размера на задължението към датата на подаване на искането и общата дължима сума до крайния срок на разсрочването.
(4) Лицата, които са подали искане за разсрочено плащане запазват правата си на здравноосигурени лица, ако са внесени дължимите месечни здравноосигурителни вноски за 2004 г.
(5) Здравноосигурителните права на лицето се прекъсват, ако:
1. не погаси задължението си по ал. 1 до крайният срок на разсрочването;
2. не е внесена една дължима здравноосигурителна вноска за 2004 г. В този случай се прекратява и действието на разсрочването.
(6) За периода на разсроченото плащане се дължи 1% месечна лихва. §22. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г"
§ 13. В закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, в чл. 10 се създава нова ал. 3 със следното съдържание; "Позитивният лекарствен списък по ал. 2 съдържа"само международни непатентни наименования на лекарствата."
София, 17декември2003г
Народни представители:

мотиви
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

1. По отношение на § 1:
Считаме, че БЛС и ССБ следва да договарят с НЗОК конкретните лекарства, които ще се реимбурсират, а не да участват в договарянето с доставчиците им.
В действащия Закон за. здравното осигуряване не се съдържа текст, установяващ органа, който определя критериите, условията и реда за сключване на договори с аптеки за отпускане на лекарства, заплащани от НЗОК, предназначени за домашно лечение на територията на страната. С оглед отстраняване на тази законодателна празнота, предлагаме текста на § 1.
2. По отношение на §2:
Предоставянето унифициран софтуер на изпълнителите на медицинска помощ от страна на НЗОК означава тя да се ангажира и с неговата поддръжка, което е свързано с допълнителни оперативни разходи за нещо, което не касае пряко дейността на касата. Това може да бъде и пречка за развитие на реалната конкуренция на пазара на софтуерни продукти.
Определянето на формата на данните, които трябва да се подават от ИМП към НЗОК е достатъчно условие за унифициране на интерфейса и входа на информационната система на касата.
3. По отношение на §3-8:
Посочените предложения касаят извършваната от НЗОК контролна дейност по изпълнението на договорите, сключени с НЗОК, за оказване на медицинска и стоматологична помощ. Същите имат за цел повишаване ефективността на контролната дейност и по-ясна регламентация на дейността на контролните органи, процедурите по констатиране на нарушенията, оспорването на констатациите и прилагане на санкции.
Предвижда се възможност непосредственият контрол да се осъществява от длъжностни лица в системата на НЗОК (Централното управление на НЗОК и РЗОК). В действащата разпоредба на чл.72, ал,2 от 330 непосредственият контрол се осъществява само от длъжностни лица на РЗОК, което на практика не позволява на длъжностни лица от ЦУ да извършват проверки и налагат санкции при неизпълнение на договорите. По този начин се затруднява контрола и се занижава неговата ефективност. С предложеното изменение считаме, че директорът на НЗОК в по-голяма степен би могъл да осъществява цялостния контрол върху дейността по задължителното здравно осигуряване.
С предложението за изменение и допълнение на чл.73 подробно се регламентират видовете проверки и се създава възможност за постоянен контрол в лечебните заведения по изпълнение на договорите им с НЗОК за оказване на болнична помощ от делегирани от НЗОК или РЗОК финансови инспектори, лекари- контрольори и стоматолози-контрольори. По този начин в най-голяма степен би могло да се регулира качеството, спазването на правилата за добра медицинска практика и правата на задължително здравноосигурените лица.
По отношение дейността на арбитражните комисии считаме, че установеният в чл.75. ал.З 330 едномесечен срок за произнасянето им е прекалено дълъг, което забавя процедурата по налагане на санкции. На това основание предлагаме едномесечния срок да се замени с двуседмичен.
В чл.76 от действащия Закон за здравното осигуряване не се установява органа, който прилага санкциите при установени нарушения и акта, с който ги налага. С оглед по-голяма яснота на процедурата по налагане на санкции, респ. тяхното обжалване, предлагаме измененията и допълненията в посочения член.
Предложението на чл.76а е продиктувано от установените от контролните органи на НЗОК голям брой случаи на отчетена и заплатена, но неизвършена дейност, което нанася финансови щети на бюджета на НЗОК. Това нарушение считаме, че е с особена тежест с оглед на законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата за здравнооссигурителни плащания, поради което предлагаме да се санкционира по горепосочения начин.
5. По отношение на §9:
Посочените правила и до сега се приемат от Събранието на представителите. Не е необходимо същите да бъдат част от Правилника за устройството и дейността на НЗОК, тъй като по обем са около три пъти по-големи от самия правилник.
6. По отношение на §10:
Създават се отлагателни срокове за въвеждане на задължителния електронен отчет за изпълнителите на отделните видове медицинска помощ.
7. По отношение на § 11:
Към настоящия момент голям брой задължително здравноосигурени лица, който са били задължени да осигуряват себе си или членове на семейството си, не са плащали дължимите здравноосигурителни вноски повече от три месеца, В някои случаи се дължат вноски дори от възникване на задължението за здравно осигуряване през 1999г. Съгласно чл.109, ал.1 от 330 тези лица са с прекъснати здравноосигурителни права и следва да заплащат оказаната медицинска помощ. Това представлява сериозен проблем както относно медицинското обслужване на здравноосигурените лица, така и на изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ и на НЗОК. По изложените аргумента предлагаме законово еднократно да се регламентира възможността за разсрочено заплащане на дължимите вноски. Разсрочването се допуска само за физически лица и с оглед на обстоятелство, че голям брой на длъжниците на Националната здравноосигурителна каса не могат да внесат цялата сума наведнъж и това води до прекъсване на здравноосигурителиите им права. Разсрочването ще се извършва по искано на лицата, като териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще определят сумата, която трябва да внесе лицето до крайния срок на разсрочването. В тази връзка се определя месечна лихва от 1% върху задължението, за да може предварително да бъде изчислен общия размер на разсрочваната сума. Предвидени са и санкции при неизпълнение на задълженията на лицата.
8. По отношение на § 13:
Чрез предложената промяна в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина изрично се посочва, че позитивният лекарствен списък съдържа генерични наименования на медикаменти.
София, 17 декември 2003г.
Народни представители:



