Принципи и правила за работа на Обществения съвет към
Център „Фонд за лечение на деца”
Общественият съвет към ЦФЛД е консултативен орган, който се състои от 17 членове,
в т.ч. и председател, определени с решение на Министерския съвет по предложение на
министъра на здравеопазването.
В състава на Обществения съвет се включват:
Шестима медицински специалисти; по един представител на Министерството на
здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Агенцията за
социално подпомагане (АСП) и Българския Червен кръст (БЧК); двама представители
на неправителствени организации, осъществяващи дейност в областта на
подпомагането на деца в страната и дарителството; двама представители на
представителни организации за защита правата на пациентите; по един представител на
Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и друга
медия в страната.
Мандатът на Обществения съвет е три години.
За дейността си членовете на Обществения съвет не получават възнаграждение.

На основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от Правилника за дейността и
организация на работата на Център „Фонд за лечение на деца”
Общественият съвет прие следните принципи и правила за работа:
Принципи:
В работата си Общественият съвет ще се придържа към принципите, заложени в
Конвенция за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 год. и
ратифицирана с решение на Великото Народно събрание на Република България от
11.04.1991 год. /ДВ бр.32 от 23.04.1991 год. ОбДВ, бр.55 от 12.07.1991 год./.
Като страна по Конвенцията българската държава поема ангажимент да осигурява и
зачита правата, предвидени в Конвенцията, на всяко дете в пределите на своята
юрисдикция, без каквато и да е дискриминация по отношение на раса, цвят на кожата,
пол, език, религия, политически или други възгледи, национален, етнически или
социален произход, имуществено състояние, инвалидност, месторождение или друг
статут на детето, на неговите родители или законни настойници. Всяко дете има
присъщо право на живот, като държавата осигурява в максимална възможна степен
оцеляването и развитието му.
Българската държава признава правото на детето да се ползва от най-високия достижим
стандарт на здравословно състояние и от здравните услуги за лечение на заболяванията
и за възстановяване на неговото здраве, като се стреми да осигури никое дете да не
бъде лишено от правото си на достъп до такива здравни услуги.

Правила:
1. Общественият съвет провежда заседанията си по предварително определен график.
Заседанията са с времетраене не повече от 3 часа.
2. В случай че състоянието на пациент, за когото е постъпило заявление във фонда, е
спешно и не е възможно да се изчака провеждането на редовно заседание на ОС,
директорът на фонда свиква неприсъствено заседание при следната процедура:
- Администрацията на фонда изпраща документите по електронна поща на
членовете на ОС с искане за спешно решение;
- Администрацията на фонда съобщава по телефон на членовете на ОС за
изпратеното искане;
- Членовете на ОС гласуват чрез електронна поща, а при невъзможност – дават
решението си по телефон;
- На първото редовно заседание гласувалите неприсъствено членове на ОС
подписват протокол за извънредно неприсъствено заседание.
3. Председателят на ОС свиква поне веднъж на 3 месеца организационни заседания, на
които се приема отчетът на директора за изминалия период и при необходимост се
актуализират принципите и правилата за работа на ОС.
4. В изпълнение на чл. 82б. от Закона за здравето ЦФЛД заплаща медицински изделия
на лечебните заведения за болнична помощ;
5. С цел съставяне на списък на медицинските изделия, директорът на фонда изисква
от лечебните заведения, извършващи дейности, заплащани от ЦФЛД, списък с
пълната номенклатура на използваните медицински изделия при ортопедични и
неврохирургични интервенции на деца и техните цени;
6. ОС разглежда заявления за финансиране на медицински изделия при наличието на
следните документи:
- Писменно становище от насочващия лекар, съдържащо: анемнеза, преглед,
образни изследвания (дигитални ренгенови снимки на диск и/или ехография,
ЯМР, сцинтиграфия, КАТ, фотографски снимки на засегнатия сегмент от
тялото)
- Статус
- Заключение с обосновка за избора на медицинските изделия - в това число вид,
пълно наименование и брой на изделията, които предлага да се поставят.
7. Предвид публичния характер на средствата, разходвани от фонда, болниците,
получили финансиране, следва да докажат, че са договорили доставките на
влизащите в листата на закупуваните от болницата медицински изделия въз основа
на надлежно проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки
/ЗОП/.
8. След осъществено лечение с финансирани от ЦФЛД медицински изделия ЦФЛД
изисква по служебен път от болничното заведение, извършило медицинската
интервенция, следните отчетни документи:

-

Епикриза за проведеното лечение;
Оперативен протокол за проведената медицинска интервенция;
Дигитална ренгенова снимка (скенер, ЯМР и т.н.) след проведеното лечение;
Вид на изполваните медицински изделия, количество, както и данни на фирмата
вносител.

9. ЦФЛД финансира медицински изделия, включени в списъка с медицински изделия,
които НЗОК заплаща, след изчерпване на обема, заложен от НЗОК за съответната
година.
Тези правила за работа на ОС са приети на 18.02.2014 год. на заседание на ОС и
подлежат на допълнения и изменения, в зависимост от нововъзникнали проблеми или
обстоятелства.

