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2 декември 2014 г.
Лекарите трябва час по-скоро да вземат своя уникален номер за болнични листове
от НОИ
Водеща: Както Ви казах, повече от 5 хиляди лекари трябва да получат своя уникален
номер за издаване на болнични листове. Защо това е толкова важно? Защо трябва да се
направи динамично и в срок? Какво може да се случи, ако не бъде направено? Затова
сега ще разговаряме с г-жа Даниела Асенова, директор на дирекция „Осигуряване и
краткосрочни плащания” в Националния осигурителен институт. Добър ден г-жо
Асенова.
Даниела Асенова: Добър ден.
Водеща: Да започнем с това, защо е необходимо да се получат от лекарите тези
уникални номера за издаване на болнични листове?
Даниела Асенова: Уникалните номера на болничните листове са необходими, тъй като
от 1 януари 2015 г. лекарите няма да издават бланките на болнични листове, които се
издават в момента. Самото издаване на болничните листове от тогава трябва да се
извърши, простичко казано, на компютър и в специален програмен продукт, да се
въведат данните в болничния лист, да се направи една разпечатка на този болничен
лист, който е въведен, да се даде на лицето, което боледува, за да го предостави на своя
работодател, а въведените данни да се предоставят в НОИ. Затова е необходимо
лекарите да се снабдят предварително, именно от 1 декември, от вчера започна
издаването на тези уникални номера, за да могат да се издават болнични листове от
януари.
Водеща: И какъв е резултатът от вчерашния ден? Има ли вече?
Даниела Асенова: Да има вече. Имаше повече от 20 лечебни заведения, които бяха
направили искане за уникални номера. Само ако ми позволите, искам да направя едно
уточнение, че не е необходимо самите лечебни заведения да извършват някаква друга
специална регистрация в териториалните поделения на НОИ, защото такава
регистрация си имат и сега, тъй като взимат кочаните с болнични листове, които се
издават и в момента. Те трябва да се регистрират като потребители на уеб-услугите на
НОИ, за да могат по електронен път да получават тези уникални номера и да не е
необходимо да посещават на място нашите териториални поделения.
Водеща: Добре нека обясним на лекарите какво трябва да направят, за да получат тези
номера. Т.е какво да направи? Да влезе в системата и да свали един готов програмен
продукт, предполагам, който да попълни?
Даниела Асенова: Това, което казвате са две неща. Едното е да влезе в страницата на
НОИ, където е създадена специална рубрика „Е-регистър на болничните листове”. След
като влезе в тази рубрика има още една - уеб-приложение на НОИ „Електронен
регистър на болничните листове и решенията по обжалването им”. За да могат да се
регистрират като потребители на тези уеб-услуги, в момента свързани само с
получаването на уникалните номера, лекарите и съответно лечебните заведения трябва
да притежават валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис (КЕП).
Преобладаващата част от тях имат такъв. И когато се регистрират като потребители на
нашите уеб-услуги, в момента само за издаване на уникални номера, а от януари вече и

за подготовка и тестване на данните от болничния лист и за тяхното подаване. Така че,
месец декември е месецът, в който трябва да извършат тази регистрация на страницата
на НОИ в рубриката, за която казах, притежавайки КЕП и да получат своите уникални
номера.
През януари вече трябва да са инсталирали и специалния програмен продукт, който
НОИ разработва и предоставя безплатно, за самото попълване на болничните листове.
Лекарите могат и сами да се снабдят със специализиран софтуер, т.е разработчиците на
медицински софтуер могат да създадат такава опция за програмен продукт, чрез който
се издава болничният лист.
Водеща: Така да кажем – „Кой?”. Споменахте лекарите, медицинските заведения,
зъболекарите.
Даниела Асенова: Да. При зъболекарите по-малко се издават болнични листове, но все
пак те са лекари по дентална медицина, които също имат право да издават болнични. И
още едно уточнение да внеса за въпросната регистрация на лечебните заведения - аз
казах, че по-голяма част от тях са вече регистрирани, защото и в момента издават
болнични листове. Ако има някое ново заведение или лекар по дентална медицина,
които още не са регистрирани и искат да имат уникални номера, за да издават
болнични от 1 януари, има едно специално заявление, което се попълва – Приложение
1. Също в нашата страница, чрез рубриките, които сме създали, може да влезе и да си
го попълни, за да получи уникален номер. Това един вид е регистрацията за новите,
които ще се появят в нашите териториални поделения за издаване на болнични листове.
Това е по отношение на регистрацията. Създали сме условия хората да губят
минимално време, за да се разкарват да получават своите номера. Но има и възможност
в нашите териториални поделения, на място, да отидат и да поискат своя уникален
номер. Не е необходимо да попълват бланки. Единственото, което им трябва е
регистрационният номер на здравното заведение, който да кажат на нашето
длъжностно лице, и вече по автоматичен път се генерират тези номера и се
предоставят.
Водеща: Единственото, което би било проблем, е, ако лекарите се бавят и не подават
заявленията си и ако чакат последния момент, защото тогава системата би могла да не
издържи.
Даниела Асенова: Надяваме се и имаме надежда, защото има хора, които от първия
ден подават искания за уникални номера. В процеса на разработване на тази система за
издаване на номера работихме съвместно с Българския лекарски съюз, с Националното
сдружение на общопрактикуващите лекари….. В тяхно лице имаме подкрепа и се
надявам с тяхна помощ и чрез вас, медиите, тази информация да бъде достъпна за
лекарите и всеки да направи необходимото, за да не се възпрепятства този процес след
1 януари.
Водеща: Дано. Защото това би било и ще бъде едно голямо улеснение за всички.
Изключително улеснение, защото така нещата ще бъдат много по-ясни, чисти и
достоверни. Може би и работодателите си задават въпроса „Ние трябвали да правим
нещо допълнително или не?
Даниела Асенова: На този етап работодателите няма необходимост да правят нищо
допълнително или специално. Те няма да са ангажирани с това да носят болничните
листове в НОИ, но продължават да са налице техните задължения за останалата част от
информацията, свързана с изплащането на паричните обезщетения. Те трябва да
предоставят едно специално приложение към болничния лист - това е Приложение №
15, което се предоставя в териториалните поделения на НОИ на електронен носител.

През 2015 г. нашата работа ще е насочена към това да електронизираме и този етап от
процеса по подаване на информацията от самите работодатели. През 2015 г. те ще
продължават да идват в нашите териториални поделения и по същия ред ще
предоставят останалата част от информацията „Заявление-декларация за изплащане на
парично обезщетение”. Единствено тези документи няма да са придружени с
болничните листове, които се издават на хартия и се съхраняват при тях, защото
информацията ще е пристигнала от лекарите по електронен път. Надяваме се, че ще е
много по-вярна, точна, контролирана. Лекарите имат възможност при издаване на
болничните по електронен път да проверяват дали не надвишават съответния брой дни
спрямо тяхната компетентност. По този начин се надяваме да съкратим значително
срока, в който хората получават своите обезщетения.
Водеща: Благодаря Ви. И Ви моля малко преди празниците, когато би трябвало
активността да е най-голяма, да се чуем отново и да видим каква е тя.

