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Изх. № 27 / 29.06.2022 г.

ДО:
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС
ДО:
Д-Р НИКОЛАЙ БРЪНЗАЛОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС
КОПИЕ ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БЛС
ДО:
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
КОПИЕ ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК
КОПИЕ ДО:
ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Уважаеми д-р Маджаров, д-р Брънзалов, колеги,
На 28.06.2022 г. в Държавен вестник Брой: 48, от дата е обнародвана „Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията“,
която влиза в сила от деня на обнародването ѝ.
В Наредбата са определени нови, допълнителни изисквания за провеждане на
профилактичните и диспансерни прегледи, извършвани от ОПЛ.
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За тях обаче, все още, няма промяна в съответните приложения към НРД, които
регламентират съдържанието на дейностите по тези прегледи като за част от изследванията
дори няма съответните кодове по НЗОК, с които да се назначават.
При внимателен преглед на предвидените за тези допълнителни изследвания средства
възниква въпросът дали ще бъдат достатъчни, за да покрият стойността и, а за други няма
предвиден бюджет.
Това прави невъзможно ОПЛ да изпълнява профилактичните и диспансерни прегледи в
посочения нов обем като съдържание на дейности, съобразно определения срок на влизане на
Наредбата в сила, който е 28.06.2022 г.
Също така е необходимо и технологично време за актуализиране на медицинския софтуер, с
който работим ОПЛ, както и вероятно този на СИМП, за което има определени срокове в НРД.
В така описаната ситуация са разбираеми и основателни притесненията на колегите ни за
възможни санкции за непълно изпълнение в посочените срокове, както и отказ от заплащане на
вече извършени прегледи след влизането в сила на Наредбата, което на фона на въведената
„процентна норма“ за изпълнение при профилактичните прегледи, например, както и
невъзможността за повторно извършване на такива, както и на диспансерни, след
непризнаването им по някаква причина, както и повторно назначаване на вече извършени в
тази връзка изследвания или консултации.
Това са нашите основания да настояваме до отстраняване на техническите, нормативни или
други възможни пречки за изпълнението на разписаното в Наредбата от страна НЗОК и МЗ, до
интегриране на новите изисквания в софтуерите на ОПЛ, установени несъответствия в
отчетените прегледи на ОПЛ спрямо промените в Наредбата, да не са основание за отхвърляне
на заплащане на отчетена и извършена дейност. Уместно би било, БЛС да проведе съответните
разговори с институциите и да се разпише документ, в който поставените въпроси да бъдат
решени и да се посочат ясно разписани срокове.
При необходимост, готови сме да съдействаме в този процес с определени от НСОПЛБ
представители.

София,

За УС на НСОПЛБ

29.06.2022 г.
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