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СТАНОВИЩЕ 

От 

Съсловното Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в България 

 

Уважаеми г-н Министър, 

 

Националната Здравноосигурителна Каса публикува списък с реимбурсни цени на 

медицинските изделия. След неколкократни промени, които бяха обнародвани последователно 

на сайта на НЗОК стана ясно, че реимбурсната цена на немалък брой имплантируеми електронни 

устройства е намалена. Промяната в ценовата политика, влизаща в сила от 01.04.2018 г, завари 

всички членове на Съсловното Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в 

България неподготвени. Никой от ръководството на ССКЕБ не беше в течение на подготвяната 

промяна в цените, която идва в момент, когато ние като сдружение работихме активно за 

повишаване на реимбурсацията на имплантируемите кардиовертер-дефибрилатори. Поради 

настоящото ниво на реимбурсация имплантацията на тези животоспасяващи устройства налага 

значително доплащане от страна на пациента. Това е прецедент в Европа, тъй като тези 

устройства се реимбурсират напълно в страните-членки на ЕС. В хода на редица срещи и 

кореспонденция с институциите ние системно информирахме МЗ и НЗОК за проблема с липсата 

на пълна реимбурсация на тези устройства. След проведените многобройни разговори, обещания 

и медийни изяви по проблема внезапна сърдечна смърт останахме с надежда и очакване, че 

средствата, получени от намалението на реимбурсните цени на повечето електронни устройства 

ще бъдат пренасочени към по-висока реимбурсация на имплантируемите кардиовертер-

дефибрилатори.  



Публикуваният списък с реимбурсни цени на имплантируемите електронни устройства 

неизбежно повдига няколко въпроса, към които Съсловното Сдружение по Кардиостимулация 

и Електрофизиология в България не може да остане безучастно. Ние, като сдружение на 

професионалисти в областта ясно осъзнаваме нуждата от периодична актуализация на ценовата 

политика във връзка с особеностите на пазара в нашата страна. Същевременно сме 

изключително обезпокоени от начина на формиране на цените на имплантируемите електронни 

устройства, публикувани в гореспоменатия списък. Според него нисък клас устройства се 

реимбурсират на по-висока цена в сравнение с устройства от по-висок клас, които ние системно 

имплантираме. Типичен пример за това е реимбурсната цена на двукухинните 

електрокардиостимулатори – според списъка на НЗОК двукухинен електрокардиостимулатор 

без честотна адаптация в комплект с електроди с пасивна фиксация се реимбурсира на по-

висока цена в сравнение с по-широко използвания в световен мащаб двукухинен стимулатор с 

честотна адаптация. Комплектите, които включват електроди с активна фиксация, също се 

реимбурсират на по-ниски цени в сравнение с по-малко използваните и все по-малко 

препоръчвани в световната литература електроди с пасивна фиксация. По данни от повечето 

производители последните са и с по-ниски цени. Ситуацията е сходна и при еднокухинните 

устройства. Сериозно безпокойство будят и посочените реимбурсни цени на устройствата, 

съвместими с ядрено-магнитен резонанс. Те са също по-ниски от реимбурсните цени на по-

ниския клас устройства, посочени по-горе. Световна тенденция е тези устройства да се 

имплантират все по-често, тъй като позволяват на пациентите свободен достъп до съвременна 

методика за образна диагностика каквато е ЯМР. Цената на тези устройства при повечето 

фирми-производители е по-висока предвид по-високите технологии, които се влагат в тях. 

Независимо от това, повечето доставчици в България, съумяваха до този момент да доставят 

такива устройства на пределната реимбурсна цена. НЗОК, обаче, предлага от 01.04.2018 г. да 

реимбурсира тези устройства на по-ниска цена дори и в сравнение с най-ниския клас едно- или 

двукухинни устройства. С всички тези промени личи ясна тенденция за отнемане на 

възможността на българския пациент за достъп до съвременно лечение. Приемането на списъка 

с реимбурсни цени на медицински изделия в частта му за имплантируеми електронни 

устройства в този вид може да доведе и до отпадане от пазара на доказаните в годините 

производители за сметка на производители предлагащи устройства с по-нисък клас и качество. 

Съсловното Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в България е обезпокоено 

и от силното намаление на цената на устройствата за реимплантация, особено при системите за 

ресинхронизираща терапия.  

Прави впечатление и намаляването на реимбурсната цена на пачовете за 

картографиране за системите за триизмерен мепинг, използвани в електрофизиологията. Този 

консуматив е единственият от областта на електрофизиологията, който НЗОК реимбурсира на 



този етап. Създаването на тенденция за намаляване на реимбурсната му цена ще доведе до 

силно ограничаване на настоящите терапевтични възможности на инвазивната 

електрофизиология, както и на потенциала за развитие на тази важна област от кардиологията.  

 Настояваме за преоценка на ценообразуването и по-балансирана ценова политика в 

реимбурсирането на имплантируемите електронни устройства и консумативите за инвазивната 

електрофизиология в интерес на българския пациент. Предложените от НЗОК цени могат да 

имат сериозно негативно отражение върху грижата за пациентите, показани за имплантация на 

кардиостимулатори и други имплантируеми сърдечни електронни устройства. В тази връзка 

най-вероятно ще се понижи качеството на грижата за тези пациенти поради невъзможността за 

имплантация на съвременни и високотехнологични устройства. Не изключваме и възможността 

да се наложат и нови доплащания за някои устройства, което ще ограничи още повече 

достъпността на българските граждани до съвременно лечение на ритъмните и проводни 

нарушения.  

 

 

С Уважение, 

Д-р Васил Трайков, 

Председател на ССКЕБ 

Адрес за кореспонденция: 

1704 София 

Бул. Н. Вапцаров 51Б 

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда 

Клиника по Кардиология 

Email: vtraykov@yahoo.com 


