Типов договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ /извлечение/

КОД

Наименование на дейността

Цена.
която
НЗОК
заплаща
(лв.)

1

2

3

Цена,
заплащана
от
пациента
(лв.)
4

А

Първична дентална помощ 2016 г.

1

Дентални дейности за лица над 18 години, частично заплащани от НЗОК

Обстоен преглед за установяване на орален статус и
изготвяне на амбулаторен лист - в т.ч. допълнителен
6.44
1,80
за бременни
Обтурация с амалгама или химичен композит,
30112
28.40
4,00
НЕ включва анестезия
50912 Екстракция на зъб, включително анестезия
28.40
4,00
Дентални дейности за лица до 18 години, изцяло или частично заплащани от
2
НЗОК
Обстоен преглед за установяване на орален статус и
10111 изготвяне на амбулаторен лист – в т.ч. допълнителен
6.44
1,80
за бременни
30111 Обтурация с амалгама или химичен композит
32.40
0
50811 Екстракция на временен зъб. включително анестезия
13.00
0
Екстракция на постоянен зъб. включително
50911
32.40
0
анестезия
33211 Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
21.92
4,70
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен
33311
68.93
12,30
зъб
Всяко здравноосигурено лице (ЗОЛ), потърсило дентална помощ, има право да
получи следния обем дейности, диференцирано по възрастови групи:
Чл.3:
1. при ЗОЛ до 18-годишна възраст :
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна
година и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се
включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;
10112

2. при ЗОЛ над 18-годишна възраст :
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна
година и допълнителен преглед за бременни;
б) до три лечебни дейности за съответната календарна година (съгласно Анекс
към НРД);

Чл.11. (1) Здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят
избора си на лекар по дентална медицина за всяка от договорените дейности през срока
на действие на договора.
(2) Здравноосигурените лица получават договорената дентална помощ само след
доказване на здравноосигурителните си права и представяне на валидна
здравноосигурителна книжка на избрания лекар по дентална медицина. За предоставяне
на невалидна здравноосигурителна книжка и представяне на неверни данни ЗОЛ носи
отговорност съгласно законодателството на РБългария.
(3) Контролните органи на НЗОК/РЗОК не могат да задължават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
изискват и да им предоставят здравноосигурителната книжка на ЗОЛ.
(4) За обстоятелствата, че здравноосигурителните му права не са прекъснати и
разполага само с една валидна здравноосигурителна книжка, ЗОЛ попълва, при поискване
от лекаря по дентална медицина, декларация съгласно приложение №7 към НРД за
денталните дейности за 2015 г.
(5) Лекарят по дентална медицина от лечебното заведение - ИЗПЪЛНИТЕЛ има
право да провери чрез предоставена електронна услуга от НЗОК номера на актуалната
здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални
дейности на същото ЗОЛ за текущата календарна година.
Чл.12. (1) Часовете за прием на ЗОЛ се уговарят предварително между
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ЗОЛ.
Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на пряко заплащане и/или доплащане от ЗОЛ в
следните случаи:
1. при доплащане по чл.19 от настоящия раздел;
2. когато лицето е получило полагащия му се обем дейности съгласно чл.3 и желае
да продължи лечението си;
3. когато необходимото лечение обхваща лечебно-диагностични дейности,
невключени в договорения пакет;
4. когато при дейност по този договор, лицето изрично предпочете методики,
средства или материали, невключени в договорения пакет.

Потребителска такса:
1. Лица под 18г. – не заплащат
2. Лица освободени по Чл.37, ал.3 от ЗЗО – не заплащат
3. Лица над18г., с изключение на т.2 – 2,90 лв.
4. Пенсионери, с излючение на т.2 – 1,00 лв

