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СРОКЪТ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА СКЪПОСТРУВАЩО ЛЕЧЕНИЕ СЕ
УДЪЛЖАВА СЛУЖЕБНО ДО 31 МАЙ 2021 Г.
Във връзка с Решение № 395 от 28 април 2021 г. на Министерския съвет на Р България
за удължаване на срока на въведената на територията на страната извънредна
епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространения на COVID-19,
считано от 1 май 2021 г. до 31 май 2021 г., Ви информираме за следното:
Съгласно УСЛОВИЯ И РЕД за отпускане на лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК, както и служебно удължаване на срока на валидност на
протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, във връзка с
въведената извънредна епидемична обстановка на територията на Република България,
№РД-16-63/12.11.2020 г. (Условия и ред), същите продължават действието си
автоматично, в случай на удължаване срока на извънредната епидемична обстановка по
съответния ред.
До 31.05.2021 г. включително аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само
по рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в
рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, като
здравноосигурените следва да посетят същата аптека, от която са получили лекарствата
си предишния път.
Срокът на валидност на протоколите, изтичащи по време на въведената извънредна
епидемична обстановка, т.е., в периода от 16.11.2020 г. вкл. до 31.05.2021 г. вкл., е
удължен служебно за времето на извънредната епидемична обстановка.
Служебно удълженият срок на валидност на протоколите, изтичащи по време на
извънредната епидемична обстановка, се прекратява на 31.05.2021г. и не се удължава
след тази дата. Издаването на нови протоколи, както и предписването и отпускането на
лекарствени продукти по тях се извършва по установения в Националния рамков
договор (НРД) за медицинските дейности 2020 – 2022 г. ред и индивидуалните
договори на търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеките).
Договорните партньори на НЗОК, изпълнители на първична извънболнична
медицинска помощ (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ
(СИМП), както и търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеките), са
информирани от районните здравноосигурителни каси за тези обстоятелства.
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