Приложение №1
към чл. 20, ал.3 от ОУ
НИВА НА ПОКРИТИЕ
ГОДИШЕН АГРЕГАТЕН ЛИМИТ
ПАКЕТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ

19,000
ВИП

Раздел А: Профилактични прегледи и изследвания за лица до 18 год.
1. Клинико-лабораторни и инструментални изследвания:
Антропометрични измервания



Хематологични изследвания-хемоглобин, еритроцити, левкоцити;



СУЕ;



Кръвна захар;



Урина-Албумин, Седимент;



Електрокардиограма за деца над 7 год.;



Измерване на кръвно налягане.



2.Прегледи:
Профилактичен преглед при лекар-педиатър;



Профилактичен преглед при офталмолог;



Профилактичен преглед при невролог;
Допълнителен преглед от друг лекар-специалист при установено отклонение
в здравословното състояние на детето, с цел ранна диагностика и лечение




Раздел Б: Профилактични прегледи и изследвания за лица над 18 год.
1. Клинико-лабораторни и инструментални изследвания:
Хематологични изследвания:
ПКК/хемоглобин, еритроцити, левкоцити/, СУЕ;



Биохимични изследвания:
-

Кръвна захар



-

Холестерол



-

Чернодробни ензими /ГОТ, ГПТ/



-

Креатинин



-

Триглицериди



-

PSA /мъже над 50 години/



Урина:
албумин



седимент



жлъчен пигмент



Електрокардиограма;



Измерване на кръвно налягане;



Цитонамазка;



Ехография на коремни органи и малък таз;



Ехография на млечни жлези;



Остеодензитометрия /жени над 45 години/



2. Прегледи:
Профилактичен преглед при лекар-специалист по Вътрешни болести с:



изготвяне на медицинско заключение за здравословното състояние;



при новооткрито заболяване, насочване за допълнителни консултации и изследвания;



Профилактичен преглед при Очен лекар;



Профилактичен преглед при Невролог;



Профилактичен преглед при Хирург;



Профилактичен преглед при УНГ;



Профилактичен преглед при Уролог;



Профилактичен преглед при Акушер-гинеколог.



ПАКЕТ: ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ВИП

1. Първичен преглед при търсене на медицинска помощ:



от доверен лекар;



от специалист-по медицински показания.



2. Вторичен медицински преглед:



от специалист;



от хабилитирано лице.



3.Съвети и консултации, включително по телефон и интернет:



от доверен лекар на дружеството;



от специалист;



от хабилитирано лице.



4. Посещение и наблюдение в домашни условия:



от специалист по здравни грижи;



от доверен лекар на дружеството;



от лекар-специалист;



от хабилитирано лице.



5.Диспансерно наблюдение на хронично болен:



от специалист по здравни грижи;



от лекар-специалист;



от хабилитирано лице.



6. Подготовка и хоспитализация на болен в уговорено лечебно заведение.



7.
Клинико-лабораторни
изследвания
по
лекарско
предписание
за
диагностициране и проследяване развитието на определен здравен проблем:



Хематологични;



Биохимични;



Микробиологични;



Цитологични;



Имунологични;



Хормонални изследвания;



Туморни маркери.



8. Клинико-инструментални изследвания по лекарско предписание в обем
позволяващ диагностицирането на здравния проблем:



Функционални изследвания;



Ултразвукови изследвания;



Рентгенови изследвания;



КТ и ЯМР.



9. Манипулации по лекарско предписание:



Превръзки;



Имобилизации;



Инжекции;



Пункции.



10. Лечение в доболнични условия:



Амбулаторни хирургически операции;



Физиотерапия по лекарско предписание - до 10 процедури



Рехабилитация по лекарско предписание - до 10 дни годишно



ПОМОЩ ПАКЕТ: БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ВИП

1. Хоспитализация в лечебно заведение за активно лечение/годишно дни:

30 дни

в отделение за интензивно лечение.

10 дни

2. Приемане и настаняване на болен в стая с брой легла:
3. Преглед и назначаване на лечение:

1/2


от дежурен лекар;



от лекар-специалист;



от хабилитирано лице.



4. Клинико-лабораторни изследвания:



Хематологични;



Биохимични;



Микробиологични;



Цитологични;



Имунологични;



Хормонални изследвания;



Туморни маркери.



5. Клинико-инструментални изследвания:



Функционални;



Ултразвукови;



Рентгенови;



КТ и ЯМР.



6. Лечение:



Медикаментозно;



Хормонално;



Физиотерапевтично;



7. Хирургични операции:



с малка сложност;



със средна сложност;



с голяма и много голяма сложност.



ПАКЕТ: УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С БИТОВИ И ДРУГИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ
ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ВИП

1. Транспортиране на болен:



от местоживеене на болния до съответното лечебно заведение;



2.Настаняване на болен в лечебно заведение:



в стая с три и повече легла;
в стая с две легла;
в стая с придружител.
3. Консултация:



с лекар специалист;
ПАКЕТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ


250 лв.

Лекарствени средства, изписвани с рецепта
/без сумите, възстановявани от НЗОК/по лекарско предписание
Възстановяване на 100% от стойността



Помощни средства при извънболнична помощ
Възстановяване на 100% от стойността
ПАКЕТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ


200 лв.

Пакетът включва следните терапевтични дентални услуги:
преглед;



почистване на зъбен камък с подлимит до 50 лв.;
лечение на кариес, плупити, абсцеси, екстракции, изграждане на зъби, металокерамика,
мостове и корони




