Відповіді від Національної служби здоров’я України щодо договірних відносин, бюджетних питань та укладання
декларацій з НСЗУ
Питання до НСЗУ
Договірні відносини з НСЗУ
1. Механізм внесення змін до договору з НСЗУ у
випадку створення нових пунктів надання первинної
медичної допомоги, а також при зміні інформації: нова
адреса провадження медичної практики, зміна номеру
телефону, працевлаштування нового лікаря чи
звільнення.
2. Практичний механізм реалізації п. 47 договору між
НСЗУ та надавачем ПМД.
3. Пункт 32 договору: у випадку порушення
законодавства одним з працівників ЗОЗ, НСЗУ має
право розірвати договір з ЗОЗ.

Відповіді
Внесення змін до договору з НСЗУ наразі фізично відбувається наприкінці
кожного місяця (перед наступним звітним періодом) задля актуалізації
зазначеної у питанні інформації про надавача послуг та іншої необхідної
інформації

Процедура моніторингу та перевірок надавачів медичних послуг, що уклали
договір з НСЗУ з приводу виконання договірних умов наразі розробляється.
Так. Договір підписано з Надавачем ПМД, а не конкретним працівником.
Відповідальність за порушення законодавства працівниками також
розповсюджується на керівника закладу, відповідно до КЗпП України, Статуту
та його посадової інструкції.
4. Можливість укладення договорів субпідряду по
Відповідно до підпункту16 пункту 17 договору залучені особи мають бути
договору з НСЗУ.
відображені у додатках договору з НСЗУ. підпункт 3 пункту 17 надавач
зобов’язаній дотримуватись та забезпечити дотримання залученими
особами вимог законодавства.
5. Можливість укладання договору з НСЗУ закладами, На жаль, субвенція для закладів ПМД у проекті Державного бюджету
які не увійдуть в 3 хвилю. Можливість укладати договір України на 2019 рік не передбачена. Проте з 2019 року укладання договорів
з НСЗУ поза «хвилями» для новостворених закладів.
відбуватиметься на постійній основі, без прив'язки до бюджетного процесу
Дати початку та завершення третьої хвилі.
(щоквартальний перерозподіл.
6. Механізм переукладання договорів з НСЗУ на 2019
Переукладання договорів заплановане на середину-кінець грудня 2018
рік. Автоматичне продовження договорів.
року-початок січня 2019 року.

7. Чи потрібно від'єднувати амбулаторно-поліклінічний
заклад (реєструвати окремою юридичною особою) від
стаціонару, якщо він планує ввійти в пілот по
вторинній допомозі? Зараз це поширений міф.

Бюджетні питання
1. Механізм реалізації нових бюджетних програм у
2019 році через НСЗУ.

2. Фінансування новоутворених КНП (наприклад, в
ОТГ) шляхом від’єднання: відсутність коштів до набору
певної кількості декларацій.
3. Внесення змін до проекту Державного бюджету
України на 2019 рік та передбачення субвенції для
закладів ПМД, що не встигнуть укласти договір з НСЗУ
в третій хвилі.
Контроль якості
1. Перевірка надавачів медичних послуг, що уклали
договір з НСЗУ з приводу виконання договірних умов.
2. Контроль за виконанням скринінгових обстежень з
боку НСЗУ та додаткова оплата за рівень їх виконання
(типу Р4Р).

Ні, не потрібно.
Медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги, у тому числі
послуги в денному стаціонарі, оплачуються за тарифом у виді глобальної
ставки
за медичне обслуговування пацієнтів за період з 1 квітня до 31 грудня 2019
року. Розмір глобальної ставки для кожного учасника пілотного проекту
буде розрахований враховуючи дані щодо обсягу медичного
обслуговування населення за попередні роки.
З 01.01.2019 введення медичних епізодів в системі електронне здоров’я (що
буде впливати на виконання умов договору). Реімбурсація з 01.04.2019 та
спеціалізована медична допомогу в стаціонарах в рамках пілотного проекту.
Спеціалізована МД (амбулаторно-поліклінічна) з 01.07.2019
За таких обставин важливим є лист від ОМС щодо визначення населення,
яке обслуговуватиметься новоутвореним КНП. Таким чином можливе
збільшення фінансування за рахунок "червоного списку".
На жаль, субвенція для закладів ПМД у проекті Державного бюджету
України на 2019 рік не передбачена. Проте з 2019 року укладання договорів
відбуватиметься на постійній основі, без прив'язки до бюджетного процесу
(щоквартальний перерозподіл субвенції).
Перевірка виконання надавачем зобов’язань згідно з договором
передбачена підпунктами 2, 3, 4, 5, 6 пункту 14 та підпунктом 23 пункту 17.
Процедура моніторингу та перевірок надавачів медичних послуг, що уклали
договір з НСЗУ з приводу виконання договірних умов наразі розробляється.
окрім того НСЗУ аналізує звітність надавачів медичних послуг щодо
переліку та обсягу наданих медичних послуг за договорами про медичне
обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Декларації
1. Декларації, які укладені з лікарем ЗОЗ, при
звільненні.

2. Контроль НСЗУ процесу розірвання декларацій з
пацієнтами у випадку смерті.

3. Перевищення 2000 ліміту укладання декларацій
лікарям сільських амбулаторій.

Декларація - це угода між пацієнтом та лікарем, що працює у визначеному
закладі охорони здоров'я. При звільненні лікаря з будь-яких причин
декларації між ним та пацієнтом у даному лікувальному закладі
розриваються. Відповідно до договору з НСЗУ
Наразі процес розірвання декларацій з пацієнтами у випадку смерті
відбувається лише за зверненням громадян або за листом керівників ЗОЗів
до НСЗУ із проханням видалення відповідних записів у ЦБД системи.
Механізм виявлення та деактивації таких декларацій розробляється.
Стосовно контролю - див. попередню відповідь.
Нормативно визнається існування соціально-демографічних,
інфраструктурних та інших особливостей, у зв'язку із якими може виникати
потреба у збільшеному, порівняно з оптимальним, обсягом практики.
В таких ситуаціях заклад, що має таку потребу, звертається до НСЗУ та за
визначеною процедурою отримує (або не отримує) погодження на
збільшений ліміт, тобто збільшений, порівняно з оптимальним (для
відповідної спеціальності) обсягом практики для визначеного місця надання
допомоги. Збільшений ліміт погоджується для кожного місця надання
допомоги та кожної спеціальності окремо. Укладення декларацій понад
збільшений ліміт є технічно неможливим.

