ДЕЦАПОДАДЕНИ
ЗАЯВЛЕНИЯ

ДЕЦАПОДПОМОГНАТИ

I.КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА

87

81

426 357 лв.

Говорен процесор – подмяна
Кохлеарна система – поддръжка
Слухово-речева рехабилитация

41
22
24

37
21
23

378 157 лв.
24 400 лв.
23 800 лв.

II. ЛЕКАРСТВА

75

72

222 906 лв.

Ендокринологични заболявания
Genotropin

31

31

218 006 лв.

Нефротичен синдром
Sandimun neоral
Cell Cept

22
22

22
22

дарени
лекарства

Други

8

5

4 900 лв.

ПОДПОМАГАНЕ ЗА:

НА ОБЩА
СТОЙНОСТ

Подпомогнатите 81 деца страдат от вродена
глухота и притежават кохлеарна имплантна
система, която се нуждае от подмяна или
поддръжка на основните компоненти, както и от
енергийно обезпечаване за да може да функционира.
6 от кандидатствалите за подпомагане деца не са
подпомогнати
поради
необходимост
от
предоставяне на допълнителни документи за
преценка на необходимостта от подпомагане и
налично гаранционно обслужване на процесора.

Дарените лекарства Sandimun neoral и CellCept са за
медикаментозна терапия за първото шестмесечие
на 2014 г. От 1.07.2014 г. същите се осигуряват от
Националната здравноосигурителна каса.
Останалите 35 деца са подпомогнати за
осъществяване на едногодишна медикаментозна
терапия, която не се заплаща от републиканския
бюджет, Националната здравноосигурителна каса
или Център „Фонд за лечение на деца”.
Клиниките, в които се лекуват децата, с
осигурените лекарства от „Българската Коледа” са:
СБАЛДБ “Проф. Иван Митев”, гр. София
- Клиника по ендокринология, диабет и генетика,
- Клиника по нефрология,

УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна
- Детска клиника, отделение по ендокринология;
* Осем от деца получават два вида лекарства

III. РЕХАБИЛИТАЦИЯ

364

347

276 200 лв.

ДЦП
ДЦП и придружаващи симптоми/диагнози
ДЦП и втора основна диагноза

150
97
32

141
94
30

107 600 лв.
73 000 лв.
24 000 лв.

Спина бифида
Спинална мускулна атрофия
Мускулна дистрофия тип Дюшен

8
4
6

8
4
5

7 200 лв.
3 600 лв.
4 400 лв.

Родови травми
Разстр. в разв. на двигателните функции

5
7

5
7

3 800 лв.
5 600 лв.

Епилепсия, Хидроцефалия

16

15

12 000 лв.

Аутизъм
Други диагнози

18
21

17
21

16 600 лв.
18 400 лв.

IV. ЛЕЧЕНИЕ

5

1

1 000 лв.

Офталмологични заболявания

5

1

1 000 лв.

Удовлетворените заявления са за осъществяване на
специализирани рехабилитационни процедури, в
допълнение към тези, заплащани от Националната
здравноосигурителна каса.
17 от кандидатствалите за подпомагане за
рехабилитация деца не са подпомогнати поради
отпаднала необходимост от осъществяване на
такава след подаване на заявлението, получаване на
финансиране от друг източник или липса на
препоръка от лекуващ лекар.

Неподпомогнатите 4 деца са насочени към Център
„Фонд за лечение на деца” за преценка на
необходимостта от организационно и финансово
подпомагане и/или за организиране и финансиране на
участието на чуждестранни медицински
специалисти за лечението им в страната.

V. ДРУГИ ТЕРАПИИ

38

23

21 300 лв.

Диагностика/лечение
Медицински изделия/помощни средства

10
28

4
19

3 300 лв.
18 000 лв.

Подпомогнати са за закупуване на помощни
средства-вертикализатори, проходилки, ортези.
9 деца не са подпомогнати поради необходимост от
предоставяне на допълнителни документи,
отпаднала необходимост, получили са друго
финансиране или са насочени към Център „Фонд за
лечение на деца“.

