




Възстановихме 
водещата роля 

на ОПЛ в 
системата!



НАРЕДБИ



Защо наредбите?

• Възстановихме водещата роля на

ОПЛ в системата

• Променихме пречещи текстове

• Премахнахме основания за глоби

• Въведохме нови възможности



Санкции



Санкции

Промените в наредбите

Превенция на санкциите



Основанията за 
санкции

• Диспансерния преглед

• Профилактичния преглед

• Оборудването

• Задължителните консултации

• Изписването на лекарства



Лекарства
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рецепта
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30 дни
рецепта+ +

=
90 дни
рецепта



Ре
це

пт
а

C

Ре
це

пт
а

B

Ре
це

пт
а

A



C
МКВ 1

МКВ 2

МКВ 3

B
МКВ 1

МКВ 2

МКВ 3

A
МКВ 1

МКВ 2

МКВ 3









Само в 2 броя:

1 за НЗОК

1 за аптеката

0 за ОПЛ



Рецептурна книжка



Постигнато 
съгласие с 
МЗ и НЗОК



Профилактика



Промените :

• Единен преглед за всички над 18 г.

• Без окултни кръв. и цитонамазки

• Кр.захар – при риск и в лаборатория

• Холестерол + HDL+ TGl за всички



Промените :

• Анкетна карта в софтуера

• Автоматично калкулиране на риск и ИТМ



Диспансер



Промените :
• Четири прегледа годишно, 

като идеята е . . .

• Освобождаване на време

• Нови диспансерни заболявания

• Преглед, обвързан с лекарствата



88.2. Заплащането по реда на т. 88 (за
диспансерен преглед) се осъществява в случаите,
в които са извършени дейностите от основния

пакет и са назначени всички медицинските
дейности, съгласно изискванията на …, и
приложение № 8.

Въпрос :

88.2. Заплащането
диспансерен
в които са

пакет и са
дейности,
приложение

… а болните на легло ?



Основен пакет



Промените :

• Неотложност

• Национални програми

• Извънредни имунизации 

• Домашни посещения

• Спешна помощ



Отпадат:

• Медицински свидетелства за работа

• Трахеалната интубация

• Стомашната промивка

• ЕКГ-мониторирането с монитор 

или ЕКГ апарат



24-те часа
IХ. Общопрактикуващият лекар осигурява 
денонощна непрекъснатост на медицинските 
дейности по основния пакет за първична 
извънболнична медицинска помощ.

IX. Общопрактикуващият лекар осигурява 
постоянен денонощен достъп до 
консултация по телефон, в амбулаторията 
или в дома на пациента по преценка на 
самия общопрактикуващ лекар.

Общопрактикуващият лекар осигурява 
денонощна непрекъснатост на медицинските 
дейности по основния пакет за първична 
извънболнична медицинска помощ.



Наредба за достъпа
Чл. 15. (3) При повикване за неотложна медицинска
помощ лекарят от лечебното заведение за първична или 
специализирана извънболнична помощ е длъжен да се 
отзове незабавно.

Чл. 15 (3) Достъпът на здравноосигурените лица до 
медицинска помощ от лекар от лечебното заведение 
за първична извънболнична помощ се оказва 
съгласно Приложение № 1 към член единствен на 
Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния 
пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета 
на НЗОК.

повикване за неотложна 
лечебното заведение за 

извънболнична



Документи



Промените :

• тримесечни отчети към РЦЗ

• трето копие на рецептата



Решение 
на НЗОК



Нови възможности:

• мамография

• микроалбуминурия

• тиреоидни хормони



Консултации:

• 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 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.



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



ПАРИТЕ



Бонуси по критерии 
предложени от 

НСОПЛБ

Парите 2008



Парите сега

Капитация 
+40%

Дейности 
+20% (+20%*)



Парите сега

Нови диспансерни диагнози

Възможност за нови доходи

=



30 млн. за 
потребителската 

такса

Парите сега



LOGO



Специализацията

Брой ОПЛ със специалност 2806 58%

Брой ОПЛ със специалност ОМ 1117 23%

Специализират ОМ 1185 24%

Без специалност и 
не специализират 1344 28%


