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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ПО 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ ЗА НРД 2018 г.  

Решения на Ръководството на Българско дружество по ендокринология, 11.07.2017 г. 

 

1. Задължителна консултация с ендокринолог на болните с Тип 2 Захарен диабет поне 

веднъж годишно независимо от стойността на НвА1с 

Мотив: Рискови за диабетика са хипер и хипогликемични състояния респ. стойности на НвА1с 

над 8%, както и под 5.7%. 

НСОПЛБ: Мотивите към точка 1 противоречат на самата т.1. В момента съществува 

определен ред за консултация на тези пациенти. Ще се въздържим от коментар на 

посочената за рискова за хипогликемия стойност на A1C. 

Не подкрепяме предложението. Предлагаме също така консултацията с ендокринолог на 

болните с Тип 2 Захарен диабет при стойност на НвА1с над 8% да бъде препоръчителна 

след изчерпване на терапевтичните възможности в ПИМП. 

2. Да се повиши броят на диспансерните прегледи за 1 г. на всички диабетици на 

инсулиново лечение на 4 /четири/ броя годишно (в момента са 3).  

Мотив: В момента НЗОК е определила за диабетиците на перорално лечение 4 /четири/ 

прегледа годишно при ОПЛ, а за диабетиците на инсулиново лечение – три прегледа годишно 

при ендокринолог. Това е очевидна аномалия, тъй като несравнимо по-трудно се постига 

гликемична компенсация на фона на инсулиново лечение и се налагат много по-чести 

контроли за уточняване на индивидуалната дозировка на болния. 

Предложение: Да се предвидят 4 /четири/ прегледа за 1 г. при ендокринолог на всички 

диабетици на инсулиново лечение. 

НСОПЛБ: Подкрепяме предложението. 

3. Приемане на обучението на диабетно болните при започване  на инсулиново лечение 

за ВСД (високо специализирана дейност). Необходимо е задължително начално 

обучение и периодично реобучение на малки групи диабетици със сходен профил. 

Мотив: Бурно навлизане на нови технологии в лечението на диабетиците – инсулинови писалки, 

глюкозен анализатор, инсулинови помпи и това налага подробни обяснения, продължително 

обучение на болния и регулярен контрол относно управлението на уреда от болния. 

Предложение: Z50.8 е код за отчитането на тази високоспециализирана дейност. 

 

НСОПЛБ: Не подкрепяме предложението. Обучението на диабетно болните за работа с 

инсулинова писалка е включено в пакета по Ендокринология и често се извършва в болнични 

условия. Обучението и реобучението за използване на инсулинови помпи при деца се 

извършва в ЛЗ за БП. 
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4. Несъответствие на чл.172 от НРД 2017 за критерии за качество (ал.2,т.9 за прицелни 

нива на НвА1с, ЛДЛ холестерол и Артериалноналягане) и общият брой изследвания 

за календарната година на пациентите с  НИЗЗД-възрастни на инсулиново лечение 

с МКБ-Е11 по Приложение 14 на НРД. 

Мотив: Пациентите с НИЗЗД– възрастни на инсулиново лечение с МКБ- Е11имат право на 

изследване  на холестерол един път на две години, а според критериите за компенсирано 

състояние на съпътстващо Захарния диабет, сърдечносъдово  заболяване се посочва ниво на ЛДЛ 

холестерола (чл.172,т.9 от НРД). При недостигне на прицелните нива се налагат санкции -

“финансови неустойки“ (чл.409 от НРД 2017). 

НСОПЛБ: Във връзка с преговорите по сега действащия НРД сме изготвили и предоставили 

конкретни предложение относно критериите за качество и настояваме отново да бъдат 

разгледани и да заменят сега съществуващите. 

Предложение: Изследване на Холестерол, ЛДЛ-холестерол, Триглицериди да се прави един път 

годишно за всички пациенти с диабет на инсулиново лечение. 

5. ОПЛ да не издава рецепта за конвенционален (човешки ) инсулин след две поредни 

тримесечни рецепти без амбулаторен лист от ендокринолог. 

Мотив: След отпадане на протоколите за конвенционални инсулини се наруши периодичността 

на прегледите при ендокринолог, въпреки продължаващата диспансеризация. Пациентите 

получават рецепта за инсулин от ОПЛ, без назначаване на изследвания за съответната година, 

както е предвидено за диспансерни болни при ендокринолог. 

НСОПЛБ: Не подкрепяме предложението. Диспансерното наблюдение е активно 

взаимодействие между лекар и пациент и изисква  инициатива и от двете страни.. 

Лекарят може да дава коректни указания, да осъществява телефонен контакт. 

Пациентът може да извършва изследвания и да решава кога да посети ендокринолог, както 

и до каква степен да се придържа към дадените от лекаря указания. Представеният 

проблем  е по-скоро илюстрация на недостатъчно добра комуникация с пациентите на 

инсулинолечение. Личното решение на пациента и персоналният подход на водещия 

диспансеризацията лекар са определящи за честотата на реализираните диспансерни 

прегледи.   

 

6. Увеличаване на броя диспансерни прегледи и обем на изследвания за МКБ Е05.- 

Тиреотоксикоза, диспансеризирана при ендокринолог. 

Мотив: Тиреотоксикозата  се нуждае от повече от 3 прегледа в първата година и от повече от  

едно изследване на FT4 и TSH годишно (Приложение 14 на НРД). 

Предложение: Шест прегледа в първата година и 4 изследвания на FT4 и TSH за този период. 

НСОПЛБ: Подкрепяме предложението по принцип при условие, че има осигурен ресурс. 
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7. Да се премахне задължителната консултация с кардиолог на болните с Автоимунен 

тиреоидит. Тази консултация да остане само по преценка на ендокринолога. 

НСОПЛБ: Не подкрепяме предложението. За разлика от други страни, в България в 

определени случаи има задължителни освен препоръчителните консултации, макар и да не 

са добре аргументирани. Например- задължителна консултация с ендокринолог при А1С 

над 8% в условия на лимитирана възможност на ОПЛ за назначаване на терапия. 

Рационалното решение е да се даде възможност на ОПЛ да назначава и други класове 

протоводиабетни медикаменти, съобразно приетите консенсуси (например ADA), 

представени в ясен, алгоритмичен, табличен вид и да консултират при необходимост. 

Подобно на посочения пример задължителна консултация има и при хипотиреоидизъм.  

Нашата принципна позиция е, че не трябва да съществуват задължителни консултации 

на диспансеризирани лица, а тя да бъде по преценка съобразно състоянието и проблемите 

на пациента, които налагат по-високо ниво на компетентност.  

8. Да се премахне ежегодната ЕКГ на Т2ЗД като задължителен елемент от прегледа, а 

това да става по преценка на ендокринолога. 

Мотив: ОПЛ правят всяка година ЕКГ при профилактичния си преглед. 

НСОПЛБ: Не подкрепяме предложението. Само една част от подлежащите преминават  

годишния профилактичен преглед като не малка част от тях са практически здрави. 

9. Болни с редки заболявания (Акромегалия, Кушинг, Адисонова болест) в съчетание 

с хипотиреоидизъм да бъдат диспансерезирани от ендокринолог.  

Мотив: Специалистът-ендокринолог има познанията да лекува и другите много по-редки 

ендокринни заболявания, които не са в полезрението на ОПЛ. 

НСОПЛБ: Подкрепяме предложението. 

10. Задължителна консултация с ендокринолог при установяване на бременост при 

жени с рискови фактори за Захарен диабет и/или Тиреоидно заболяване според 

действащите Препоръки на двете заболявания(Дадено е самостоятелно 

предложение предвид изключителната му важност и отчитайки фактът, че 

майчиното и детското здравеопазване са приоритет на здравната политика в 

България). 

Мотиви: Високата честота на тиреоидните заболявания с дисфункция (11% от българското 

население) и необходимостта от еутиреоидно състояние на бременната в първия-втория 

триместър за нормално формиране на мозъка на плода, налагат при наличие на рискови фактори 

за тиреоидно заболяване, да се изследва TSH още с установяване на бременост. Първите два 

триместъра са периода за формиране на мозъка на фетуса, в което решаваща роля играят 

тиреоидните хормони на майката (фетусът няма собствена щитовидна жлеза). 
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Високият процент недиагностициран Захарен диабет тип 2, който може да се изяви още в 

началото на бремеността налага при наличие на рискови фактори при жената да се проведе оГТТ 

още при установяване на бременост при отчитане на резултатите по стандартните критерии. Едва 

на 24-28 г.с. да се прави повторен скрининг с оГТТ при бременните с нормални резултати от 

първия оГТТ направен при установяване на бременост. Вторият оГТТ е вече за установяване 

евентуално на Гестационен диабет и резултатите се отчитат по специфични за бремеността 

критерии. 

Консултацията с ендокринолог при бременни не гарантира/осигурява изследване на ТСХ 

и ОГТТ.  

Не оспорваме важността на тестовете, но считаме за по-ефективно (също и удобно за 

бременната жена) те да станат неразделна част от алгоритъма за наблюдение на бременноста с 

осигурен ресурс и да се назначават от лекаря (акушер гинеколог или опл) наблюдаващ 

бременността. при установени  отклонения следва да бъде консултирана с ендокринолог. 

11. Премахване на ограниченията за аналогови инсулини или смяна на вида на 

инсулина при бременни. 

Мотив: Съгласно Препоръките по диабет на БДЕ, ADA, EASD е твърде тесен изборът при 

лечение на бременните диабетички. 

Без коментар 

12. Предлагаме преразглеждане на цените на Клиничните пътеки по ендокринология и 

повишението им със средно 25%. 

Мотив:  С твърде ниските цени на Клиничните пътеки по ендокринология в момента едва се 

покриват разходите за необходимите биохимични, хормонални и инструментални изследвания 

за поставяне на диагноза и не остават средства за лечението им.  

Без коментар 

 

Предложение на НСОПЛБ: автоимунният тиреоидит да се наблюдава диспансерно от ОПЛ 

с изключение на случаите с тиреотоксикоза. 

 

 


