






Какво бихте искате 
да знаете днес?



• Какво ще се промени в правилата?

• Колко ще са парите?

• Кога ще протестираме?

Типични въпроси



1.ПРАВИЛА



Защо правилата?

• Променят се неработещи текстове

• Премахват се рестрикции

• Премахват се основания за глоби

• Въвеждат се нови възможности



И всичкото е в 

името на 

ПАЦИЕНТА!



Лекарства



30 дни
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Само в 2 броя:

1 за НЗОК

1 за аптеката

0 за ОПЛ



Рецептурна книжка

. . . за фармацевта



Само при съгласие 
от министъра . . .



Профилактика



Промените :

• Единен преглед над 18 г.

• Без окултни кръв. и цитонамазки

• Кр.захар – при риск и в лаборатория

• Холестерол + триглицериди за всички



Диспансер



Промените :

• 4-ри прегледа годишно.

• Плащане след проведен преглед

• Нови диспансерни заболявания

• Прегледа е обвързан с лекарствата



Основен пакет



Промените :

• “Поправени” незаконни текстове

• Премахнати медицински свидетелства

• “Извънредните” дейности се заплащат

• Домашните посещения - само в 

опредени от нас часове



Отпадат:

• Предхоспитализационният минимум

• Трахеалната интубация

• Стомашната промивка

• ЕКГ-мониторирането с монитор или ЕКГ 

апарат



24-те часа

Все още спорен 

параграф !



Само при съгласие 
от министъра . . .



Други



Нови възможности

• мамография

• микроалбуминурия

• тиреоидни хормони

• високоспециализирани дейности



Консултации:

• лекарствата за ССЗ (МКБ I10-13, I20, I25.5, 
I50), МСБ (I69) след първата година НИЗТ(E11), 
хипо- и хипертиреоидизъм (E03-05), при ЗЗОЛ 
над 18 г. без задължителна консултация

• Общопрактикуващият лекар преценява 
необходимостта и издава “Медицинско 
направление за консултация или провеждане на 
съвместно лечение” (бл. МЗ-НЗОК № 3)



“Спешен” шкаф
Лекарствата да бъдат посочени 
като групи медикаменти

•антихипертензива
•диуретика
•кортикостероиди
•аналгетици и спазмолитици
•епинефрин
•конц. глюкозен разтвор

без бройки и наименования !



“Архивиране”

• Отпада задължението за 
съхраняване на резултати и 
бланки МДД, както и понятието 
диспансерно досие

• Отпада задължението за 
съхраняване на 3-та рецептурна 
бланка



Оборудване

Задължителното оборудване по 
договор с НЗОК се изисква само 
за един от изброените адреси на 
ЛЗ, посочен изрично в договора 
с НЗОК. За останалите адреси на 
практиката, регистрирани в РЦЗ, 
важат изискванията на РЦЗ.



Персонал

ОПЛ определя
вида и броя на 

помощния персонал.



Санкции



Основанията за 
санкции

• Диспансерния преглед

• Профилактичния преглед

• Оборудването
• Задължителните консултации

• Изписването на лекарства



Отчитане



Промените :

• Изцяло електронно отчитане 

• достъп до базата с данни през 
интернет портал по разписан ред

• отпадане на регистрите по чл.29.(2)
в частта ПИМП (екселските файлове)

• отпадане на отчетите към РЦЗ



2.ПАРИТЕ ?



Компенсации сега



Компенсации сега

Преизпълнение на бюджета на НЗОК

Капитация +35%
Дейности +8%

От 1 октомври



Компенсации сега

10 млн. 
за бонуси

Края на годината



Компенсации сега

10 % 
компенсация за 

потребителската такса

От 1 октомври



Парите за 2009



3.ПРОТЕСТ?



Кога и за какво?



Въпроси?
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