
                                                                              До: приемащото Лечебно заведение: 

 

Уважаеми колега/и, 
Изследванията и преди постъпване в болница за диагностика и лечение са 

ЗАКОНЕН ангажимент на БОЛНИЦАТА, а не на СЕМЕЙНИЯ ЛЕКАР, тъй като са част 

от клиничната пътека и Вие /лечебното заведение/ получава заплащане от 

Здравна каса за това. 

Ние нямаме отпуснат лимит/направления за тези цели.   

Нормативна база:  Държавен вестник, брой 6 от 23.01.2015 г.: 

чл. 177 (4) „При наличие на индикации (клинични и параклинични) за 

хоспитализация по Клинича Пътека ЗОЛ не може да бъде връщано при изпълнител 

на извънболнична медицинска помощ за допълнителни консултации и/или 

изследвания, свързани с основното заболяване, за което пациентът се 

хоспитализира.“ 

Моля, проявете разбиране и поставяйте проблема си на правилното място. 
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                                                                                                     До: приемащото Лечебно заведение 

Уважаеми колега/и, 
Изследванията преди постъпване в болница за диагностика и лечение  са ЗАКОНЕН 

ангажимент на БОЛНИЦАТА, а не на СЕМЕЙНИЯ ЛЕКАР, тъй като са част от 

клиничната пътека и БОЛНИЦАТА получава заплащане от Здравна каса за това.  

Ние нямаме отпуснат лимит/направления за тези цели.   

Нормативна база:   НРД  2015г.  / Държавен вестник, брой 6 от 23.01.2015г.  .  /: 

чл. 177 (4) „При наличие на индикации (клинични и параклинични) за хоспитализация по Клинича Пътека ЗОЛ не 

може да бъде връщано при изпълнител на извънболнична медицинска помощ за допълнителни консултации и/или 

изследвания, свързани с основното заболяване, за което пациентът се хоспитализира.“ 

(7) При хоспитализация (планов прием) по КП ЗОЛ може да представи предварително извършени изследвания 

от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от друго лечебно заведение 

преди дата на хоспитализация. Приемащото лечебно заведение следва да зачете тези изследвания, както и да ги 

използва при отчитане на КП, като част от диагностично-лечебния алгоритъм на същата. Давността на предварително 

извършените клинико-лабораторни изследвания е 7 дни, като за тези от групата на образната диагностика може да е и 

по-дълга (но не повече от 30 дни или по-дълга от посочения в алгоритъма на съответната КП) преди датата на 

хоспитализация, в зависимост от вида им и клиничната преценка на лекуващия лекар. Изключение от последното се 

прави за МДИ по КП и КПр за диагностика и лечение на пациенти със злокачествени заболявания, като всички 

необходими МДИ се правят от приемащото лечебно заведение. 
                                  

Моля, проявете разбиране и поставяйте проблема си на правилното място. 
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