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Изх. № 19/12.05.2020 г. 
 
 
ДО: 
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ 
ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР 
 
КОПИЕ ДО: 
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 
 
КОПИЕ ДО: 
Д-Р НИКОЛАЙ БРЪНЗАЛОВ 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 

 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от 

УС и НС на НСОПЛБ 
 
 
 
Уважаеми доц. Кунчев, 
Предлагаме след отменяне на извънредното положение да бъде възстановена 

възможността за извършване на профилактични прегледи на лица над 18 г. от ОПЛ. 
Подлежащите на този профилактичен преглед са всички лица в тази възрастова група 

(здрави – без установено заболяване или с хронично/и такива). 
От самото начало на въвеждане на ограничителните мерки по повод епидемията от COVID-

19 не съществува забрана за посещение и преглед на хронично болни, (въпреки че, се въведе 
възможност за получаване на лекарства без рецепта), но не бе разрешено да им се извършва 
профилактичен преглед, макар да е очевидно, че когато един човек е в кабинета и се преглежда, 
не съществува основание да му бъде извършен, какъвто и да е по вид преглед – профилактичен 
или друг, тъй като на останалите пациенти с оплаквания подобни на остро заболяване на 
дихателните пътища, грипоподобни оплаквания, посещението в кабинета бе забранено. Не сме 
поставяли въпроса, тъй като ситуацията тогава беше напрегната и решихме да избегнем 
допълнителни проблеми.  

Възстановени бяха и профилактичните прегледи при деца. 
В условията на променени ограничителни мерки, възобновяване профилактиката при деца 

и казаното до тук, считаме че не съществуват пречки възстановяване на профилактичните 
прегледи и при възрастни. 
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Тъй като със заповедта на министъра на здравеопазването, прегледите на деца се 
извършват в определено време, разделянето на потока пациенти (деца от възрастни) е налице, 
т.е. това важно условие при епидемия е изпълнено. В самата група на възрастните не е 
необходимо друго разделение, тъй като все още е в сила забраната за посещение на кабинетите 
ни от лица с грипоподобни оплаквания и има алтернатива телефонна консултация. 

Разчитаме на вашето правилно решение след обсъждане с НОЩ. 
 
 

София       За УС и НС на НСОПЛБ 
12. 05. 2020 г.     Доц. д-р Любомир Киров, дм 
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