ОДОБРИЛ:
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
от работна среща относно прилагането на ПМС 17/2007 г., 02.02.2012 г., 16.00 ч.,
каб. 4036
Работната среща беше открита от г-н Веско Маринов - заместник областен управител на
Област Русе. Присъстваха:
- Г-жа Татяна Дончева - директор на Регионална дирекция за социално подпомагане
(РДСП);
- Д-р Маргарита Николова - директор на Регионална здравна инспекция (РЗИ);
- Г-жа Радка Николова - представител на МБАЛ Русе;
- Г-жа Диляна Кирова - представител на Областна администрация Русе.
Г-н Маринов благодари на присъстващите, че са се отзовали на поканата и поясни, че
поводът за работната среща е да бъде изяснен начинът за прилагане на ПМС 17/2007 г. за
определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в
лечебни заведения за болнична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично
имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес. Г-н Маринов
даде думата на г-жа Дончева. Тя каза, че е потърсила съдействие за организиране на срещата
поради трудното приемане за лечение на две бездомни лица, едното от които с онкологично
заболяване. Тъй като те са загубили здравноосигурителните си права се е породило съмнение,
че разходите за лечението им ще останат за сметка на лечебното заведение. Именно в такива
случаи се прилага ПМС 17/2007 г., като процедурата е много опростена и отнема малко време.
Необходимо е да бъде направена проверка на здравноосигурителния статус на лицето, след това
да се попълни формуляр, който бързо ще бъде обработен в дирекциите за социално
подпомагане, след което плащането ще бъде гарантирано. Парите ще бъдат преведени от
Министерството на труда и социалната политика по банков път на сметката на лечебното
заведение, като те ще покриват пълния размер на дейностите по диагностика и лечение на
заболяването. Необходимо е обаче директорите на лечебните заведения и отделенията да са
запознати, че такова постановление съществува, за което г-жа Дончева помоли д-р Николова за
съдействие и й предостави цялата налична документация - текста на постановлението и
формулярите, които трябва да бъдат попълнени. (Приложение 1)
Г-жа Николова подчерта, че между МБАЛ и РДСП съществува много добра
колаборация. За 2011 г. относно прилагането на ПМС 17/2007 г. има 54 бр. одобрени молби, а
неодобрените са 20 бр. Статусът на пациентите се определя още на входа на лечебното
заведение и веднага се стартира процедурата по ПМС 17/2007 г.
Г-жа Дончева попита каква ще бъде процедурата за лечение на лице, настанено в
кризисния център за бездомни, който е със съмнения за цироза. Г-жа Николова обясни, че тъй
като лицето няма документ за самоличност е необходимо да му бъде издаден такъв, за да се
регистрира в МБАЛ Русе. След което е необходимо да бъде приет в Спешно отделение, от
където ще бъде насочен към Трето вътрешно отделение.
В обобщение на дискусията д-р Николова пое ангажимент незабавно да уведоми всички
директори на лечебни заведения за възможностите за прилагане на ПМС 17/2007 г., като им
изпрати текста на постановлението и приложенията към него. Тя изрази увереност, че случаите
няма да се повторят.
Г-жа Дончева повдигна и друг въпрос, засягащ отпускането на помощни средства за
лица с увреждания. Беше изяснено, че такива средства се отпускат от Лекарска консултативна
комисия (ЛКК), сформирана от лекари, работещи в Медицинския център (МЦ) към МБАЛ (при
наличие на такъв) или от самата МБАЛ. Когато обаче лекарите са от МЦ, те нямат право да
работят в МБАЛ. Това изискване силно затруднява сформирането на ЛКК , особено
неврологична и ортопедична. Така се създава напрежение между лекари, пациенти и социални
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служби. Необходимо е да бъде взето някакво решение, но проблемът идва от нормативната
база, а тя трудно може да бъде променена. Възможни са два варианта - да отпадне изискването
лекарите да не работят в МБАЛ или ЛКК да се състои от общопрактикуващи лекари и един
специалист от съответната област. Г-жа Николова пое ангажимент да запознае директора на
МБАЛ д-р Вичев с проблема и да се потърсят начини за разрешаването му на местно ниво, за
което да уведоми Областния управител, РДСП и РЗИ.
В края на срещата се оформиха следните решения, приети единодушно от
присъстващите:
1. Директорите на лечебните заведения в област Русе да бъдат запознати с
разпоредбите на ПМС 17/2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български
граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в
здравноосигурителния процес и с изискуемите за прилагането му документи.
Срок: незабавно
Отговорник: д-р Маргарита Николова - директор на РЗИ
2. Д-р Минчо Вичев - изпълнителен директор на МБАЛ Русе да бъде запознат с
проблема с отпускането на помощни средства на лица с увреждания и да се потърсят начини за
преодоляването му.
Срок: 17.02.2012 г.
Отговорник: г-жа Радка Николова ръководител на отдел „Здравна информация “ в
МБАЛ Русе
-

С това дискусиите (приключиха и срещата беше закрита.
Председателствал:
ВЕСКО МАРИНОВ
Заместник областен управител
на област Русе
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