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Изх. № 388 /25.09.2009 г. 

ДО  

Д‐Р БОЖИДАР НАНЕВ,  

МИНИСТЪР  НА  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

НА Р БЪЛГАРИЯ 

 

УВАЖАЕМИ Г‐Н МИНИСТЪР,  

   Във връзка с Ваше писмо с изх. № 62‐00‐48/09.09.09 г. за становище  

по  предложение    за    промяна  в  Наредба  №  4,  направена  от  БФС, 

заявяваме следното: 

Промените  в  Наредба №  4,  които  касаят  въвеждането  на  удължен 

срок  за изписване на медикаменти на  пациенти  с  хронични  заболявания 

(т.нар.  тройни  рецепти)  бяха  направени  по  идея  и  предложение  на 

НСОПЛБ, както и рецептурната бланка 5А, свързана с тях. Тези промени са 

свързани  също  с  изменение  в  периодичността  на  прегледите  на 

пациентите с хронични заболявания, също предложени от НСОПЛБ. 

Целта  на  тези  нововъведения  е  да  се  създаде  удобство  за  пациентите  с 

хронични  заболявания,  предимно  възрастни  хора,  но  също  и  лица  в 

активна трудова възраст. Така те не са принудени да чакат ежемесечно на 

големи  опашки  пред  кабинетите  и  да  правят  разходи,  за  да  получат 

установеното от години регулярно лечение. Редуцира се и натоварването 

на кабинетите на общопрактикуващите лекари с предимно писмена  
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дейност,  като  се  освобождава  време  за  улеснен  достъп  на  пациентите  с 

остри заболявания и особено на лица в активна трудова възраст, както и за 

профилактични прегледи. Срокът на издаване на „тримесечната рецепта” е 

съобразен  с  периодичността на  прегледите  за  проследяване  състоянието 

на пациентите с хронични заболявания, което не само създава удобство за 

хората, но е медицински целесъобразно и осигурява по‐добро качество на 

медицинските дейности.  Тази промяна има и друг, немаловажен ефект – 

намаляване на бумащината, от която страдаха и лекари, и пациенти.  

Считаме,  че  целите  и  ефектите  от  тези  промени  са  постигнати  и  вече 

видими,  като  положителната  оценка  ще  бъде  затвърдена  с  течение  на 

времето,  тъй като фактически промяната е в сила едва от четири месеца, 

което е сравнително кратък период. 

В ежедневните си контакти с пациентите срещаме   постоянно одобрение 

на  въведената  промяна  и  единствените  възникнали  проблеми  са  във 

връзка с изпълнението на рецептите от страна на аптеките, което по наше 

мнение, се дължи на недостатъчно познаване, неправилна интерпретация 

на  наредбата  и  необходимостта  от  корекция  в  софтуера,  който  ползват 

фармацевтите.  

Считаме,  че  направените  от  БФС  предложения  за  отпадане  на 

възможността  за  ползване  на  „тримесечна  рецепта”  са  абсолютно 

неприемливи и в ущърб на пациентите, както и на работата на лекарите. 

Нормално  е  при  реализацията  на  всяка  нова  идея  да  възникне 

необходимост от корекция, с оглед на по‐доброто функциониране,  но не и  

от  ликвидирането  на  една  нововъведена  добра  практика.
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Въз  основа  на  дадените  от  БФС  примери  за  трудности  при 

изпълнението на наредбата заявяваме, че: 

1. Цитираните  примери  не  са  абсолютна  пречка  за  изпълнението  на 

Наредба № 4. 

2. „Тройната  рецепта”  се  явява  сбор,  (но  не  прост  сбор)  от  три 

едномесечни такива и в този смисъл няма промяна в обстоятелствата по 

изписването  напр.  на  очните  капки,  защото  и  до  момента  на 

въвеждането на новите правила те са изписвани за до 30 дни. 

3. Възможността за издаване на едномесечна рецепта не е премахната 

и би могло да се ползва в случаите, когато има проблем (като цитирания 

в т.1 от примерите, дадени от БФС). 

4. Считаме,  че  казусът  в  т.2  от  примерите  на  БФС  не  представлява 

ограничение,  когато пациентът  е  бил  хоспитализиран,  тъй  като  това  са 

извънредни  обстоятелства.  Разбира  се,  би  било  уместно  за  яснота  в 

наредбата да се запише, че рецептата може да бъде изпълнена и извън 

указания  срок,  ако  пациентът  е  бил  хоспитализиран  и  не  е  закупил 

лекарствата си. 

5. По казуса, посочен в т. 3 от примерите на БФС („Как ще могат да се 

получат  лекарства  преди  предвидените  срокове,  ако  пациентът 

заминава  извън  здравния  си  район?”)  ‐  в  наредбата  няма  изричен 

забранителен текст, но може да се запише разрешителен текст, който би 

създал допълнително удобство за пациентите. 

6. По  казуса  в  т.  4  от  примерите  на  БФС  –  в  наредбата  може  да  се 

въведе  текст,  който  указва  процедурата  по  издаване  на  нови 

екземпляри на отрязъци В и С при изгубване, неволно унищожаване или 

промяна  в  терапията.  Контролът  върху  това дали  са  изпълнени или не
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 тези рецепти можа де се осъществи чрез проверка на отразяването им в 

рецептурната книжка. 

7. Предлагаме  за  обсъждане  да  се  удължи  срокът  за  изписване  на 

медикаменти  от 90  на 100  дни  и  да  се  въведе  ясна формулировка,  че 

количеството  медикаменти,  като  брой  опаковки,  се  изписва  за  целия 

период,  а  не  се  разглежда  като  прост  сбор  от  30  или  33  –  дневни 

периоди, което би позволило на един от отрязъците да се изписват две 

опаковки,  а  на  останалите  два  по  една  и  ще  реши  проблема  с 

разфасовките от 25 – 50 таблетки и отчасти с тези от по 28. 

 

Относно възможността  за  корекция  на  терапията  от  страна  на 

фармацевта,  категорично заявяваме,  че всеки един специалист  трябва да 

изпълнява  дейности,  свързани  с  професионалната  си  компетентност. 

Лекарите – да диагностицират и лекуват чрез определяне на терапията, а 

фармацевтите  да  изпълняват  предписаното  лечение.  Възможността  за 

генерично заместване съществува, при условие, че е изрично посочена от 

назначилия  лечението  лекар,  който  по  закон  носи  цялата  отговорност  за 

последствията  от  проведеното  лечение.  При  по‐внимателен    прочит  на 

цитираното проучване на QIPS изникват въпросите: Ако 35 % от пациентите 

са се почувствали по‐добре след намесата, какво става с останалите 65 %? 

Каква  част  от  тях  са  се  влошили?  При  36 %  се  е  наложила  корекция  на 

фармакотерапията. Това е естествено и се прави когато е необходимо по 

време на контролните прегледи. Не е уточнено коя комисия – лекари или 

фармацевти  –  е  променила  дозите  и  медикаментите?  Манипулативното 

представяне  на  данните  от  това  проучване  е  очевидно. 
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В заключение, отново заявяваме, че предложенията на БФС за отпадане 

на  „тройната  рецепта”  са  неприемливи  и  във  вреда  на  пациентите  и 

лекарите,  а  дадените  от  БФС  примери  за  затруднения  в  работата  са 

напълно  решими  чрез  посочените  от  нас  минимални  корекции  в 

наредбата. 

Заявяваме своята готовност наши експерти да участват в работна среща с 

експертите на МЗ и да обсъдят съответните промени.  

 

 
 
25.09.2009 г.      За УС и НС на НСОПЛБ: 
Гр. София            Д‐Р ЛЮБОМИР КИРОВ,  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСОПЛБ   


