
Проект!


Закон
За допълнение на
Закона за здравното осигуряване



Параграф единствен. Създава се нов чл.35а, със следното съдържание:
В Закона за здравното осигуряване се създава чл. 35 а:
“Чл. 35а. (1) Задължително осигурените имат право на свободен избор на личен лекар и стоматолог от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.

(2)За личен лекар на деца до 6 годишна възраст се избира специалист с призната специалност по “Детски болести” от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.

(3) При невъзможност или при изрично желание на родителя, настойника или попечителя за личен лекар на дете до 6 годишна възраст може да бъде избран и лекар без призната специалност по “Детски болести” от лечебно заведение за първична извънболнична помощ.

(4) На всички деца се извършват задължителни периодични профилактични прегледи от избрания личен лекар, по ред и условия, определен с наредба на министъра на здравеопазването. 

(5) На всички жени се извършва проследяване на бременността и периодични гинекологични профилактични прегледи от акушер-гинеколог, а при невъзможност или при изрично желание на здравно осигурената - от общо практикуващ лекар.

(6) Изследване на гинекологичния статус на всички жени и прегледите на бременните жени с повишен риск се извърват само от лекар с призната специалност по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина”.

(7) Дейностите по ал. 5 и 6 се извършват по ред и условия, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

(8) Дейностите по ал.4, 5 и 6 се заплащат от НЗОК.




Законът влиза в сила от 1.01.2005 г.







МОТИВИ

	Без разход на допълнителен финансов ресурс, а само чрез преразпределение в системата предложените промени гарантират:
1.	За децата-периодични профилактични прегледи и лечение от детски лекар /специалист от доболничната помощ/.
2.	За жените-периодични гинекологични прегледи от акушер-гинеколог, както и проследяване на бременността.

Само при невъзможност /примерно поради отдалеченост/ или при изрично желание /примерно голямо доверие в досегашния личен лекар/ тези дейности могат да се извършват, както и досега от лекар неспециалист.



29.04.2004г.                                                 Вносител:  д-р Атанас Додов                                                                                          




