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Изх. № 628/02.04.2012 г. 
НСОПЛБ 

 

ДО 
УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК 
 
ДО 
ИНФОРМАЦИОНЕН ОТДЕЛ НА НЗОК 
 
ДО 
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ НА НЗОК 
 
ДО 
ОТДЕЛ КОНТРОЛ НА НЗОК 

КОПИЕ:  
ДО 
УС НА БЛС 

 

СТАНОВИЩЕ 

на Управителния съвет на НСОПЛБ 

Относно: Писмо изх. № 17/29-00-14 от 16.03.2012 година на РЗОК – Разград (в 

Приложение № 1) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с възникнали проблеми в отчитането на диспансерните дейности и регистрите 

в НЗОК, моля за вашето съдействие за решаването на този и подобни на него казуси в 

регионалните подразделения на НЗОК. 

Тълкуванията на служителите в цитираното по-горе писмо на РЗОК-Разград се разминава 

съществено с договореностите по време на преговорите за НРД 2012 г. Цитираният в т. 1 

пример показва непознаване на нормативната уредба от служителите на РЗОК-Разград, 

т.к. в този случай няма комбинации от диагнози клас „Е”, следователно няма възможност 

диспансеризацията на пациент с неинсулинозависим диабет на лечение с инсулин да 
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бъде поета от ОПЛ. Следователно, пациентът неправилно е отписан от регистрите на 

СИМП и е включен в регистрите на изпълнителя на ПИМП от служители в НЗОК/РЗОК.  

Недоумение буди и последващият коментар, който изисква от ОПЛ да издава повторно 

направление МЗ-НЗОК № 3 тип 3 (за избор/преизбор на диспансеризиращ специалист) за 

една и съща диагноза към един и същи изпълнител на СИМП. Указанието на РЗОК-Разград 

в амбулаторния лист за диспансерно наблюдение на пациента да не се вписват всички 

диагнози и да не се изписват медикаменти по диагнози, диспансеризирани в СИМП, е 

грубо нарушение на НРД и Съвместно указание № 1/2012 г. между БЛС и НЗОК и поставя 

въпроса какво всъщност обслужват изпълнителите на ПИМП и СИМП – здравните 

потребности на пациентите (наричани ЗЗОЛ) или нуждите на администрацията и 

информационната система на НЗОК/ РЗОК? 

Цитираните примери в т. 2 от същото писмо отново показват непознаване на 

нормативната уредба или съзнателно неприлагане на същата. Съгласно Наредба 40, НРД 

2012 и Съвместно указание № 1 между БЛС и НЗОК, при наличие на заболявания от един 

и същи клас, които могат да бъдат диспансеризирани в ПИМП или в СИМП, пациентът има 

право да избере диспансеризиращия лекар, като диспансеризацията се извършва за 

всички заболявания от определения клас и следва да бъде отписан от диспансерния 

регистър на ИМП от СИМП, водил диспансерното наблюдение на пациента преди 

прехвърлянето му в ПИМП. ОПЛ няма възможност за достъп до регистрите с 

диспансеризираните в СИМП лица от неговата пациентска листа, поради което няма как 

да знае, че съответният специалист е диспансеризирал определен пациент с дадена 

диагноза. При диспансеризация ОПЛ вписва в амбулаторния лист диагнозите на пациента 

така, както са проявени в момента на прегледа. Това е причината за възникване на 

разминавания в регистрите в НЗОК. Тези разминавания следва да бъдат коригирани от 

служителите на РЗОК, а не от ОПЛ. 

Двата вида проблеми, цитирани в писмото, не са „грешки при извършване и отчитане на 

дейностите”, както са наречени, а реално са грешки на служителите при формиране на 

регистрите на диспансеризираните лица.  

По време на преговорите и при изготвянето на Съвместно указание № 1 между БЛС и 

НЗОК, преговарящите от групата за ПИМП предупредиха за възможността за възникване 

на подобни проблеми, като предложиха решения, които не бяха възприети от НЗОК.  
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За решаването на възникналите казуси, както и да се предотврати допускането на 

подобни такива в бъдеще, предлагаме: 

1. Да се преустанови практиката на свободна интерпретация и противоречиви 

указания от страна на ръководни служители на отделните РЗОК.  

2. Да се спазват НРД 2012, Приложенията към него, Съвместно указание № 1 между 

БЛС и НЗОК от всички централни и регионални подразделения на НЗОК. 

3. Да не се допуска прехвърляне на диспансерни диагнози от СИМП в ПИМП - в 

нарушение на съществуващата нормативна уредба, поради непознаване на същата 

от служители в НЗОК/РЗОК. В противен случай да се осигури достатъчен 

регулативен стандарт на ОПЛ за издаване на направления за диспансеризация по 

време на всеки диспансерен преглед на пациентите, които са диспансеризирани с 

някаква диагноза в СИМП, като тези направления са извън предвидения 

регулативен стандарт. 

4. Да се осигури достъп на ОПЛ до регистрите на лицата от тяхната пациентска листа, 

които са диспансеризирани в СИМП. 

5. При желание на пациента да бъде наблюдаван в ПИМП за определен клас 

заболявания, да не се допуска оставането на част от диагнозите от същия клас в 

диспансерния регистър на СИМП в противоречие с действащата нормативна 

уредба. 

6. Да не се търсят формални основания за незаплащане на извършени дейности  от 

ИМП. 

7. Да се потърси отговорност на Директора на РЗОК-Разград за издаване на 

официални указания към ИМП в противоречие с действащата нормативна уредба. 

8. Да се коригира софтуерът на НЗОК с цел да може да обработва отделните диагнози 

като диспансерни в ПИМП, а не всички диагнози от един амбулаторен лист – 

предложение за софтуерна промяна в тази посока беше дадено по време на 

изработването на Съвместно указание № 1/2012 г. До осъществяване на промяната 

да се дадат указания на служителите от РЗОК в спорни случаи да осъществяват 

контакт с ИМП за изясняване на възникналите информационни проблеми.  
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От НСОПЛБ не приемаме безразборните указания, които различните РЗОК еднолично 

отправят към ОПЛ в своите региони, както и факта, че на ОПЛ се вменяват изисквания, 

които не съществуват в НРД и действащите наредби.  

Липсата на единодействие и разнопосочните указания на отделни служители в системата 

на НЗОК/РЗОК, могат да доведат до задълбочаване на проблемите с диспансерното 

наблюдение в ПИМП и СИМП, което ще се отрази пряко на здравето на пациентите и ще 

увеличи разходите за лечението им. 

 

02.04.2012 г., София     За УС на НСОПЛБ: 

д-р Любомир Киров, председател 

 


