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ДО: 

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

ДО: 

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, Д.М. 

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР 

 

КОПИЕ ДО: 

ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ 

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 

 

КОПИЕ ДО: 

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС 

 

КОПИЕ ДО: 

Д-Р НИКОЛАЙ БРЪНЗАЛОВ 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС 

 

 

 

 

Уважаеми г-н Министър, 

 

Предлагаме следните промени и допълнения в Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г.: 

I. Точка 3 се допълва с текста „и имунизации по национални програми“ и придобива 

следния вид: 

3. Възстановяват се плановите детски консултации, профилактичните прегледи на деца 

съгласно Наредба № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, 

задължителните планови имунизации и реимунизации съгласно Наредба № 15 за 

имунизациите в Република България и имунизации по национални програми при 

следните условия: 

 

Мотиви: Макар да не е включена като задължителна, имунизацията срещу ротавирусен 

гастроентерит /РГЕ/ при новородени е започната с първи прием при голям процент от 

децата и е необходимо да бъде довършена в срок до навършване на 6 месечна възраст с 

втори и трети (евентуално) прием. 

 

II. Точка 3.1. се изменя и придобива следния вид: 

3.1. Определям дните вторник и четвъртък за дни за провеждане на планови детски 

консултации (ДК), профилактични прегледи на деца, задължителни имунизации и 
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реимунизации и имунизации по национални програми. При необходимост ДК, 

профилактиката и имунизациите могат да се извършват и в други дни в графика 

определен за ДК и профилактика при осигурен зелен коридор. 

 

Създават се нови точки 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3 и 3.1.4. със следното съдържание: 

 

3.1.1. Всеки общопрактикуващ лекар определя часове за извършване на планови детски 

консултации/профилактични прегледи на деца, задължителни имунизации и 

реимунизации и имунизации по национални програми във вторник и/или в четвъртък 

съобразно структурата на практиката. При необходимост ДК, профилактика и 

имунизации могат да се извършват и в други дни съобразно графика за ДК и 

профилактика при осигурен зелен коридор 

 

3.1.2. В часовете за дейности по т. 3 не се допуска обслужване от общопрактикуващите 

лекари на други пациенти от пациентската им листа.  

 

3.1.3. Часовете за дейности по т. 3 трябва да са отделени от часовете за обслужване на 

други пациенти с минимум 1 час, в който да се извърши подготовката на помещенията за 

прием. 

 

3.1.4. Графиците за дейности по т. 3 се изготвят предварително.  

Ръководителят/управителят на лечебното заведение на чиято територия се намират 

лечебните заведения изпълнители на дейностите по т. 3 организира достъпа по начин 

непозволяващ смесване на различни потоци пациенти 

 

Мотиви: Структурата на пациентските листи в ЛЗ за ПИМП е разнообразна е и 

необходима гъвкавост при организацията на работа. В сегашния вид заповедта не допуска 

възможност за извършване на други дейности през целия ден, дори да има само едно или 

две деца, подлежащи на преглед по детска консултация и имунизация. В същото време 

ОПЛ със записан голям брой бебета не могат да успеят в рамките на два работни дни да 

обхванат всички подлежащи деца при спазване на изискванията за физическо 

дистанциране и дезинфекция.   

 

III. Точка 3.2. се изменя както следва: 

3.2. При необходимост, по време на изпълнение на дейностите по т. 3, останалите 

пациенти от пациентските листи  се консултират по телефона и/или им се определя час и 

дата за посещение,  и/или се  насочват към център за спешна медицинска помощ. 

 

Мотиви: същите. 

 

IV. Създава се нова точка 3.6. както следва: 
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3.6. При установяване на симптоми на остра вирусна инфекция, лечебните заведения по 

т. 3 незабавно предприемат необходимите дейности по изолация на заболелия в 

домашни условия или в лечебно заведение по Заповед РД-01-159 от 27.03.2020 г. в 

зависимост от клиничната картина и информират Регионалната здравна инспекция на 

територията на областта с цел вземане на проби за изследване за COVID-19.  На деца със 

симптоми на остри вирусни инфекции не се извършват имунизации. Преди приема на 

следващото дете  задължително се извършва дезинфекция на кабинета, оборудването и 

чакалнята съгласно т. 5.4. 

 

Мотиви: Възможно да се установят при прегледа симптоми на остра вирусна инфекция, 

за което е нужно да се определи алгоритъм за поведение. 

 

V. Точка 6 се изменя, като от нея отпада текста „основни задължителни имунизации“ и 

добива следния вид: 

 

6. При откриване на лице със съмнение за COVID-19 при провеждане на женски 

консултации, прием и планова оперативна дейност, лечебните заведения по т. 2 и 4 

незабавно предприемат необходимите действия по изолация и транспорт на заболелия 

до лечебно заведение по Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. и информират Регионалната 

здравна инспекция на територията на областта. 

 

Мотиви: Тези действия са описани в създадената нова т.3.6. 

 

 

28.04.2020 г.       Управителен и Национален 

гр. София       съвет на НСОПЛБ 
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