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ОТНОСНО: Ваше писмо с изх.М9 130/14.03.2017 г. и вх. Ме 17-01-24/14.03.2017 г. на
НЗОК.

УВАЖАЕМА Д-Р ПАВЛОВА,

В отговор на Ваше писмо с наш вх. Ме 17-01-24/14.03.2017 г. Ви информирам
СЛСДНОТО :

1. Съгласно изискванията на Указания Мз РД-16-9/02.03.2017 г. относно реда за
предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу ротавирусните
гастроентерити, осигуряващи изпълнението на Националната програма за контрол и лечение
на ротавирусните гастроентерити в Репулика България 2017-2021 г., са определени следните
кодовете на ваксините срещу ротавирусните инфекции и кодовете на търговците на едро:

За ваксината КОТАК1Х:

К1.6Р - код на ваксина и търговец
82 - код за първи прием
83
- код за втори прием

За ваксината КохаТец:

ЮБЕ - код на ваксина и търговец
84 - код за първи прием
85 - код за втори прием
86 - код за трети прием



Същите са публикувани на официалната интернет страницата на НЗОК в раздел „За

общопрактикуващи лекари“ * „Указания“ # „Уточнения относно хш1 файл за отчитане на

исковете на ОПЛ за извършените имунизации срещу рака на маточната шийка и срещу

ротавирусните гастроентерити“.

2. Дейностите по поставянето на препоръчителни ваксини срещу ротавирусните

гастроентерити се отчита от изпълнителите на медицинска помощ (ИМП) с електронният

отчет в сроковете по чл. 208 от Национален рамков договор за медицински дейности за

2017 г.(НРД 2017).

След получаване на месечното известие по реда на чл.210, ал.6 от НРД 2017 г. за

дейностите по национални програми, ИМП представя отделна фактура (хартиена или

електронна), придружена със спецификация за извършената дейност по Национална

програма по чл.82, ал.2,т.3 от Закона за здравето, съгласно приложение М95 „Финансови

документи“ към НРД 2017.

Поставянето на препоръчителни ваксини по Национална програма за контрол и

лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 , се отчита заедно

с поставяне на препоръчителни ваксини по Национална програма за първична профилактика

на рака на маточната шийка в Република България 2017 - 2020 г. на една спецификация и

фактура (хартиена или електронна) за съответния отчетен период.

3. Съгласно действащите преди 01.04.2017 година НРД за медицински дейности

2015г. и Решение МяРД-НС-О4-24-1 от 29.03.2016г. по чл.54, ал.9и т-ш.59а1 ал.6 от Закона за

здравното осигуряване на Надзорния съвет на НЗОК, както и сключените индивидуални

договори с ИМП не е договорен ред за заплащане на поставянето на препоръчителните

ваксини по Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в

Република България 2017 - 2021 г.

УПРАВИТЕЛНА НЗОК


