ПРИЛОЖЕНИЕ № 9а

ИЗИС КВ АН И Я Н А Н З О К
З А СК ЛЮ Ч В АН Е Н А ДО Г О ВО Р
С Л Е ЧЕ БНИ З АВ Е Д Е НИЯ
З А О К АЗ В АН Е Н А П ИМ П

ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
I. Здравно-информационни дейности
1. Запознаване при първо посещение и при поискване на пациента със структурата,
организацията и работния график на лечебното заведение за първична
извънболнична медицинска помощ и квалификацията на медицинските специалисти.
2. Запознаване при първо посещение и при поискване/възникване на необходимост
на пациента със съдържанието на здравните дейности, предлагани от лечебното
заведение, и начина за тяхното ползване, в това число с:
2.1. вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания и отговорността при
неявяване на профилактичен преглед;
2.2. изпълнението на имунизационния календар и отговорността при неимунизиране;
2.3. начина за заявяване на първичен преглед по конкретен медицински проблем, в т.ч. за
посещение в дома;
2.4. начина за диспансеризация при наличие на заболяване, подлежащо на
диспансеризация;
2.5. начина за насочване към лекар-специалист в извънболничната медицинска помощ и
медико-диагностично изследване;
2.6. начина за насочване към болнично лечение;
2.7. дейностите, за които се заплаща, размера на дължимите суми, реда и начина на
заплащане и за издаване на документ за извършено плащане;
2.8. достъпа на пациента до медицинска помощ извън обявения работен график.
3. Запознаване на пациента с неговите права и задължения.
II. Промоция на здравето
1. Здравно възпитание:
1.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на
здравето, развитие на позитивни здравни характеристики и утвърждаване на положителни
здравни навици и жизнени умения, в това число здравословно хранене, двигателна
активност, режим на труд и почивка и други;
1.2. запознаване с рисковите фактори за социално значимите заболявания и вредата от
нездравословните навици – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотични вещества,
ниска двигателна активност, нездравословно хранене и други.
2. Семейно здраве:
2.1. комплексна оценка на здравните проблеми на пациента и семейството;
2.2. преконцепционна консултация;
2.3. семейно планиране.
3. Детско здраве:
3.1. промоция на кърменето;
3.2. правилно отглеждане на децата.
4. Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или
лекарски асистенти
4.1. предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на
здравето на детето и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения;
4.2. оценка от здравна гледна точка на средата, в която се отглежда детето и запознаване
с рисковите фактори за заболявания и вредата от нездравословните навици в средата;
4.3. даване на необходимата информация (консултиране) на родителите за рационално
хранене на кърмачето, ползите от изключителното кърмене през първите шест месеца и
продължителността на естественото хранене съгласно приетите норми, а при кърмачета
на смесено и кърмачета на изкуствено хранене – на препоръки за подходящите
адаптирани млека;
4.4. даване на указания за правилния хигиенен режим за отглеждане и закаляване на
детето;
4.5. консултиране по въпроси за подобряване на родителските практики за отглеждане и
възпитание на детето;
4.6. при необходимост измерване, регистрация и оценяване на витални показатели,
разпознаване на индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на
своевременни действия

5. Групи с повишен медико-социален риск от регистрираните в лечебното заведение
лица, обособени по възрастов, полов или друг признак – идентификация,
промотивни дейности.
Забележка: Дейностите по т.4 се извършват от изпълнители на ПИМП, сключили договор по
приложение 1а към чл. 1 на Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
III. Профилактика на заболяванията
1. Извършване на профилактични прегледи съгласно Наредба № 8 от 2016 г. за
профилактичните прегледи и диспансеризацията, в това число:
1.1. планиране на профилактичните прегледи и уведомяване на подлежащите на
профилактичен преглед лица за определеното време и място на профилактичния преглед
чрез един или повече от следните начини – информационно табло, поставено на
общодостъпно място в лечебното заведение, писмо, телефонен разговор, електронно
съобщение и други;
1.2. по желание на родителя или настойника насочване на деца към лекар с придобита
специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична
медицинска помощ за извършване на профилактичните прегледи и изследвания - в
случаите, когато общопрактикуващият (личният) лекар няма придобита специалност по
детски болести;
1.3. по желание на бременната насочване на бременни към лекар с придобита
специалност по акушерство и гинекология от лечебно заведение за специализирана
извънболнична медицинска помощ за извършване на профилактичните прегледи и
изследвания;
1.4. попълване на карта за оценка на рискови фактори за развитие на заболяване;
1.5 формиране, на базата на резултатите от профилактичните прегледи на лицата над 18
години, на групи от населението с рискови фактори за развитие на заболяване с цел
профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания – сърдечносъдови заболявания, захарен диабет, злокачествени новообразувания и други, съгласно
Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.
1.5.1. За групите с рискови фактори за развитие на заболяване по т. 1.5:
1.5.1.1. оценка на рисковите фактори за здравето на пациента;
1.5.1.2. оценка на вредни навици, водещи до увреждане на здравето;
1.5.1.3. оценка на риска за развитие на сърдечно-съдово заболяване и захарен диабет.
1.5.2. На базата на оценките по т. 1.5.1.1, 1.5.1.2 и 1.5.1.3 – включване в група на лица с
рискови фактори за развитие на заболяване и:
1.5.2.1. информиране на пациента за рисковите фактори за развитие на заболяване;
1.5.2.2. обучение за самонаблюдение и контрол за установяване на ранни признаци на
заболяване;
1.5.2.3. препоръки за начина на живот – хранене, двигателна активност, преустановяване
на вредни навици, намаляване на нервно-психическото напрежение;
1.5.2.4. преценка на необходимостта от консултация с друг лекар специалист и
назначаване на допълнителни медико-диагностични изследвания;
1.5.2.5. проследяване на динамиката в оценките по т. 1.5.1.1, 1.5.1.2 и 1.5.1.3.
2. Изпълнение на специфични профилактични дейности за пациента и неговото
семейство:
2.1. Изготвяне и контрол по изпълнението на семейни програми за:
2.1.1. превенция на безплодието;
2.1.2. превенция на полово предавани инфекциозни заболявания и СПИН;
2.1.3. превенция на нежелана бременност;
2.1.4. превенция на инфекциозни болести и паразитози;
2.1.5. превенция на зависимости;
2.1.6. превенция на лица със злокачествени заболявания на репродуктивната система;
2.1.7. превенция на психичните разстройства.
2.2. Дейности по национални здравни програми, финансирани чрез бюджета на
Министерството на здравеопазването, съобразно съответните програми.

ІV. Диспансеризация
1. Диспансеризация на лица със заболявания, наблюдавани от
общопрактикуващ лекар, или със заболявания, за които съгласно
89.09
96111-05 Наредба
№ 8 от 2016 г.
за профилактичните
прегледи и
диспансеризацията се допуска наблюдение от общопрактикуващия лекар
или друг лекар специалист, в т.ч. по избор на пациента:
1.1. диспансеризация на лица с едно заболяване;
1.2. диспансеризация на лица с две заболявания;
1.3. диспансеризация на лица с повече от две заболявания.
2. Проследяване на резултатите от проведената диспансеризация за
Z04.8
96111-14 диспансеризираните от тях лица.
V. Контрол на инфекциозни заболявания съгласно изискванията на съответните
нормативни актове:
Карантина на заразно болен
Z29.0
96111-06 Изолация
Карантина на контактни лица
Z20
96111-07 Контакт с болен и възможност от заразяване с инфекциозни болести
Разясняване на пациента и контактните лица на изискванията за поведение и
предпазен режим при съответното инфекциозно заболяване.
Извършване на имунизации и реимунизации според имунизационния календар на
Република България, в това число планиране и уведомяване на лицата, подлежащи
на имунизация или реимунизация, за вида и срока на имунизацията чрез един или
повече от следните начини – информационно табло, поставено на общодостъпно
място в практиката, писмо, телефонен разговор, електронно съобщение и други:
Z23
92137-00 Необходимост от имунизация против една бактериална болест
Z23.2
92145-00 Необходимост от имунизация против туберкулоза [БЦЖ]
Необходимост от имунизация против една от другите вирусни
Z25
92157-00
болести
Необходимост от имунизация против една от другите инфекциозни
92187-00
Z26
болести
Z26.8
Необходимост от имунизация против друга уточнена инфекциозна
92135-00
болест (една)
Z24
92134-00 Необходимост от имунизация против една определена вирусна
болест
Z24.6
92168-00 Необходимост от имунизация против вирусен хепатит
Z27
92187-01 Необходимост от имунизация против комбинации от инфекциозни
болести
Z27.8
92135-01 Необходимост от имунизация против други комбинации от
инфекциозни болести
Z27.3
92149-01 Необходимост от имунизация против дифтерия-тетанус-коклюш и
полиомиелит
Z27.4
92156-00 Необходимост от имунизация против морбили-епидемичен паротитрубеола
Извънредни имунизации по епидемиологични показания или поради спад в
имунизационното покритие, съгласувани с регионалната здравна инспекция –
финансират се от бюджета на Министерството на здравеопазването, съгласно
чл. 82, ал. 5 от Закона за здравето

Z02.7

96083-08

Контакт във връзка с получаване на медицински документи
Изготвяне на документи съгласно Наредба №9 от 2019 г. за

определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Оформяне на здравно-профилактична карта/талон за здравословното и
имунизационното състояние, предоставяне на данни за извършени задължителни
имунизации за възрастта и издаване на медицинска бележка за липсата на контакт
със заразно болен, необходими за детска градина/училище, както и отлагане на
имунизации при противопоказания в случаите и по реда на Наредба № 15 от 2005 г.
за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.).

VІ. Диагностично-лечебна дейност
Първичен преглед и обща оценка на здравословното състояние на
пациента*
89.03 92188-00 Преглед (интервю) и оценка, описани обстойно – анамнеза и оценка на нов
проблем
Първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен
медицински проблем)
89.03 92188-02 Преглед (интервю) и оценка, описани обстойно – анамнеза и оценка на нов
проблем
Вторични прегледи (в рамките на един и същ медицински проблем)*
89.02 92188-01 Преглед (интервю) и оценка, описани ограничено – етапни анамнеза и
оценка
4. Оказване на медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените
функции на територията на лечебното заведение до пристигане на екип на център за
спешна медицинска помощ или хоспитализация на пациента:
Осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (с приетите в
медицинската практика прийоми, в т.ч. поставяне на въздуховод или трахеална пункция при
необходимост/възможност)
Поставяне на въздуховод
96.05 92035-00 Друга интубация на респираторния тракт
Трахеална пункция
31.99 90159-00 Други операции на трахеята
Изкуствено дишане
93.93 92042-00 Немеханични методи за ресусцитация (изкуствено дишане)
Непряк сърдечен масаж
99.63 92053-00 Сърдечен масаж при затворен гръден кош
Осигуряване на периферен венозен източник и инфузия на лекарствени продукти:
38.93
39.97

Осигуряване на периферен венозен източник
90220-00 Неуточнена венозна катетеризация
Инфузия на лекарствени продукти
96199-09 Инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество

Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане
89.52 11700-00 ЕКГ с 12 отвеждания и разчитане
5. Манипулации:
Венозна пункция и вземане на кръв
38.99 13757-00 Друга пункция на вена
Подкожна инжекция
39.97 96200-09 Инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество
39.97

96197-09

39.97

96199-09

39.97

96199-09

39.97

96209-09

38.93

90220-00

Мускулна инжекция
Инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество
Венозна инжекция
Инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество
Венозна инфузия
Инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество
Инстилиране на медикаменти през катетър/сонда/дренаж
Инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество
Осигуряване на продължителен периферен венозен достъп
Неуточнена венозна катетеризация

6. Оказване на медицинска помощ в дома на пациента по преценка на личния лекар:*
Самостоятелно:
89.03

89.02

Първичен преглед при нов медицински проблем
92188-00 Преглед (интервю) и оценка, описани обстойно – анамнеза и оценка на нов
проблем
Вторичен преглед при същия медицински проблем
92188-01 Преглед (интервю) и оценка, описани ограничено – етапни анамнеза и
оценка

Манипулации по т. 5
Съвместна консултация с друг лекар специалист по преценка на лекаря за първична
медицинска помощ
Домашните посещения се извършват в обявените в графика часове
Назначаване и проследяване провеждането на хигиенно-диетичен
Z71.3 96026-00 режим
Консултиране по въпросите на храненето и съответстващо наблюдение
8. Клинико-лабораторни и апаратни диагностични изследвания:
Самостоятелно:
89.29

90.59
89.52
Z13.9

Z71.2

Изследване на урина с тест-ленти:
91920-04 Други неоперативни измервания на пикочо-половата система
Протеин
Глюкоза
Уробилиноген/билирубин
Кетонни тела
pH
Количествено определяне на глюкоза в кръвта (с глюкомер)
91910-02
Микроскопско изследване на кръв – друго микроскопско изследване
11700-00 Електрокардиограма с 12 отвеждания и разчитане
Определяне на индикациите и обхвата на изследванията и насочване
96111-15 към съответно лечебно заведение за медико-диагностична дейност *
Специално скринингово изследване, неуточнено
Интерпретация на резултатите
96083-09 Обръщане за разясняване на резултатите от изследване

Специфични изследвания и процедури (по медицински показания):
Нервни болести:
Клинично изследване за менингиален синдром
92014-00 Неврологично изследване
Клинични изследвания на моториката с описание на: поза, мускулен
тонус, мускулна атрофия, контрактури, мускулна сила и моторен
89.13 92014-01 дефицит
Неврологично изследване
Клинично изследване на болева и тактилна чувствителност
89.15 96017-00 Други неоперативни неврологични функционални тестове
Ориентировъчно клинично изследване на черепно-мозъчни нерви
89.15 96017-01 Други неоперативни неврологични функционални тестове
Изследване на мускулни рефлекси
89.13 92014-02 Неврологично изследване
Проби на Lasegue, Kemp, Bragard, Brudzinski, Kernig
89.13 92014-03 Друго уточнено специално изследване
Проби за равновесие
95.46 96064-00 Други слухови и вестибуларни функционални тестове
Детски болести:
Оценка на физикалния статус
89.7
96017-03 Общо физическо изследване
Ориентировъчно неврологично изследване в неонаталната и детската
89.13 96008-00 възраст
Неврологично изследване
Оценка на растежа и развитието при децата (0 – 18 г.) с насоченост към: телесна маса,
ръст и телесни пропорции, психомоторно развитие и говор, опорно-двигателна система
(изследване за дисплазия на тазобедрените стави), сетивни органи; адекватност в
поведението*:
Z00.1 96111-10 Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или
ранна детска възраст)
Z00.2 96111-11 Изследване в периода на бърз растеж в детството
89.13

Z00.3
Z10.8

91.93

96111-12 Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата
(състояние на пубертетното развитие)
96111-13 Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от
населението (ученици, студенти)
Вземане на биологични материали за микробиологично изследване*
Микроскопско изследване на проба от друго място (култура и
91913-09
чувствителност)

Ушни, носни и гърлени болести:
95.42
18.11
21.21

27.29
28.19
29.19

Ориентировъчно изследване на слух*
Клиничен тест на слуха
Ориентировъчна отоскопия
90119-00 Отоскопия
Ориентировъчна риноскопия
41764-00 Риноскопия
Оглед и палпаторно изследване на горна и долна челюст; слюнчени
жлези и лимфни възли, устна кухина, език
90148-00 Други диагностични процедури на устна кухина
96009-00

Тонзили
90146-00 Други диагностични процедури на тонзили и аденоиди
Фаринкс
90147-00 Други диагностични процедури на фаринкса

Предна тампонада на носа
21.01 41677-00 Спиране на епистаксис с предна назална тампонада
Екстракция на чуждо тяло от външен слухов проход
98.11 41500-00 Отстраняване на вътрелуменно чуждо тяло от ухо без инцизия
Промивка на външен слухов проход за отстраняване на церумен
96.52 41647-01 Промивка на ухо (промивка с отстраняване на церумен)
Очни болести:
Определяне
зрителна
острота
при
възрастни
и
деца
–
ориентировъчно, без определяне на диоптри*
95.09 96038-00 Изследване на око, неуточнено (проверка на визус)
Оглед на клепачи, слъзни жлези; конюнктива, склера, ирис и зеници
95.09 93960-00 Изследване на око, неуточнено (проверка на визус)
Ориентировъчно изследване на зрителен периметър
95.05 96041-00 Изследване на визуалното поле
Общо изследване за откриване на нарушения в положението и
движенията на очната ябълка
95.09 93960-01 Изследване на око, неуточнено (проверка на визус)
95.06 92018-00 Изследване на цветно зрение
Промивка на конюнктивален сак
96.51 92025-00 Промивка на око
Кожни и венерически болести:
Оглед и палпация: на кожа, подкожие и видими лигавици
Z01.8 96020-01 Друго уточнено специално изследване
Оглед на външни гениталии
Z01.4 35500-03 Гинекологично изследване (общо) (рутинно)
Хирургия, ортопедия и травматология:
Хирургичен статус, диагноза на остър хирургичен корем
89.39 93961-00 Други неоперативни измервания и изследвания (стомашен анализ,
функция)
Ано-ректално изследване – оглед, ректално туширане, палпация на
89.34 32171-00 простата
Дигитално изследване на ректум
60.18 90395-00 Други диагностични процедури на простата и перипростатна тъкан
Клинично изследване на опорно-двигателен апарат
Z01.8 96159-00
Друго уточнено специално изследване
Клинично изследване на пациенти с травми

97.84

96159-00 Друго уточнено специално изследване
Превръзки (всички видове, включително имобилизация)
96092-00 Прилагане на друга фиксираща превръзка
30055-00 Прилагане на друга превръзка на рана
Механична хемостаза и/или локално приложение на хемостатици
92140-01 Спиране на неуточнено кръвотечение
Първична обработка на рана
30026-00 Друга промивка на рана (почистване на рана)
Опресняване и шев на ръбове на рана
93962-00 Затваряне на кожа и подкожна тъкан на други места (шев)
Хирургична обработка на повърхностна рана (вкл. кюретаж)
30026-00
Затваряне на кожа и подкожна тъкан на други места
Инцизия на фурункул, карбункул, без разположените в областта на
главата и шията
30223-02 Друга инцизия с дренаж на кожа и подкожна тъкан
Отстраняване на хирургичен шевен материал*
92200-00 Отстраняване на шевове от трупа, некласифицирани другаде

98.20

93963-00 Отстраняване на акари

Z01.8
93.53
93.57
39.98
96.59
86.59
86.59

86.04

96.07
96.33
57.0

57.94

91.93

Поставяне на назогастрална сонда, без случаи с химично изгаряне на
92036-00 хранопровода
Поставяне на друга (назо-) гастрална сонда
14200-00 Стомашна промивка
93964-00 Промивка на пикочен мехур
Трансуретрално почистване на пикочен мехур (дренаж на мехура без
инцизия)
36800-00 Катетеризация на пикочен мехур
Поставяне на постоянен уринарен катетър
Вземане на биологични материали за микробиологично изследване от
възрастен*
91913-09 Микроскопско изследване на проба от неуточнено място (култура и
чувствителност)

Анестезиология и интензивно лечение:
04.81
04.81

Топикална аналгезия
92504-99 Инжекция в периферен нерв на анестетик за аналгезия
Инфилтрационна аналгезия
92513-99 Инжекция в периферен нерв на анестетик за аналгезия

Психиатрия:

94.11

96175-00

94.19

96032-00

Z00.4

93965-01

Z00.4

93965-02

Z91.5

93965-00

Z71.4
Z71.5

93966-00
93966-01

Снемане на общ психичен статус – ориентираност, интелект, памет,
емоционална сфера, психомоторика
Определяне на психичен статус
Обща оценка на психично здраве и психични отклонения
Друг психиатричен преглед и оценка
Оценка на депресивност
Общо психично изследване, некласифицирано другаде
Оценка на тревожност
Общо психично изследване, некласифицирано другаде
Оценка на суициден риск
В личната анамнеза има самоувреждане
Откриване на зависимости
Консултиране и наблюдение по повод на алкохолизъм
Консултиране и наблюдение по повод на наркомания

Акушерство и гинекология:
89.36
89.26

90721-00 Мануално изследване на гърди
Оценка на вторични полови белези
35500-02 Гинекологично изследване
Интерпретиране на резултатите от тест за установяване на бременност

96083-11 Обръщане за разясняване на резултатите от изследване
Антенатално изследване на бременна (в рамките на компетенциите)*
Z36.9 35502-01 Неуточнен вид антенатален скрининг
73.59 90478-00 Мануално асистиране при спонтанно раждане
Вземане на биологични материали за микробиологично изследване
91.41 91913-09 Микроскопско изследване на проба от женския генитален тракт
(бактериална намазка)
Изследване на гинекологичен статус при бременни, на които се
89.26 35500-01 провежда наблюдение на бременността
Гинекологично изследване
Инжектиране на тетаничен анатоксин
99.38 92162-00
Прилагане на тетаничен анатоксин
Z71.2

VIІ. Други дейности, свързани с диагностика и лечение
Насочване за консултация:
Определяне на индикации
Разясняване целите на консултацията
Анализ и интерпретация на резултати от изследвания и лечение, в т.ч.:
При необходимост – обсъждане от личния лекар на състоянието на пациента с лекаря от
лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ, осъществил консултацията
Консултация от разстояние, съобразно възможностите за
Z71.9
96037-01
комуникация:
Във връзка с вече обсъждан медицински проблем
Във връзка с нов медицински проблем
Насочване за хоспитализация:
Дейности по осигуряване на хоспитализацията:
Z02.7
93967-00
Подготовка на необходимата документация
Z75.1
93967-01
Насочване на пациента за хоспитализация
Прием на пациент след дехоспитализация:
Запознаване с епикризата и определения следболничен
режим/медико-социален план
Z50.9
96149-05
Лечение, включващо рехабилитационна процедура, неуточнена
(Рехабилитация БДУ)
Преглед
89.02
93967-02
Преглед (интервю) и оценка, описани ограничено – етапни
анамнеза и оценка
При необходимост, обсъждане от личния лекар на състоянието
с лекар от лечебното заведение за болнична помощ,
89.02
извършило хоспитализацията
93967-03
Преглед (интервю) и оценка, описани ограничено – етапни
анамнеза и оценка
VIIІ. Дейност по медицинска експертиза - изготвяне на документи, съгласно
Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
IХ. Осигуряване на достъп до медицинска помощ на задължително
здравноосигурените лица извън обявения работен график на практиката
1. Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до
медицинска помощ извън обявения си работен график на задължително
здравноосигурените лица по един от следните начини:
1.1. Чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в
която е съучредител.
1.2. Чрез дежурен кабинет, организиран на функционален принцип на базата на
сключен договор по чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения с други лечебни
заведения за първична извънболнична медицинска помощ и утвърден от лечебните
заведения график за осигуряване на дейността на кабинета.
1.3. По договор с най-близко разположеното:
1.3.1. лечебно заведение за болнична помощ, което е разкрило дежурен кабинет;

1.3.2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и/или по т. 2, букви "б", "в" или
"г" от Закона за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет;
1.3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 от Закона за лечебните заведения с разкрити
филиали за спешна медицинска помощ.
1.4. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефона,
осъществяване на необходимите дейности в амбулаторията или в дома на пациента по
преценка на общопрактикуващия лекар.
2. Лечебните заведения, с които общопрактикуващият лекар може да сключи
договор по т. 1.3.1 и 1.3.2, както и съответният обслужващ филиал по т. 1.3.3, трябва
да се намират на отстояние не повече от 40 км от месторазположението на практиката
на общопрактикуващия лекар (относимо за всеки един от адресите на практиката
едновременно).
3. Дежурните кабинети извършват само диагностично-лечебните дейности по
т. VI, с изключение на маркираните със знака „*“.
4. С договорите по т. 1.3 могат да бъдат възлагани само дейности, които могат да
бъдат извършвани от дежурни кабинети.

ПОМЕЩЕНИЯ

1.
2.
3.
4.

Кабинет (с топла и студена вода).
Манипулационна.
Чакалня (или подходящ коридор).
Тоалетна.
ОБОРУДВАНЕ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Наименование
Медицинска кушетка
Апарат за артериално налягане
Стетоскоп
Неврологично рефлексно чукче
Глюкомер с набор ленти
Медицински термометър
Лекарска чанта с медикаменти, инструменти и консумативи
за домашни посещения
Таблица за изследване на зрителна острота
Таблица за изследване на цветно зрение
Шкаф с лекарства от първа необходимост
ЕКГ апарат*
Камертон
Лупа
Ръстомер и теглилка
Детски ръстомер (за кърмачета)
Теглилка за деца
Стойка за инфузии
Хладилен контейнер или чанта
Подвижна инструментална маса
Саморазгъващ се балон за обдишване, въздуховоди Гьодел
Метални тави за стерилизация*
Стерилизационни барабани*
Бъбрековидни легенчета
Хладилник
Стационарен или мобилен телефон
Сух стерилизатор, малък (или договор за стерилизация)
Гинекологичен стол **
Кислородна бутилка с редуциращ вентил
Маска за кислород
Компютър
Принтер

Брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
2 броя
2 броя
2 броя
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой

Забележка: Позиции от 10 до 31 вкл. могат да бъдат използвани, като общо
оборудване, намиращо се на достъпно за всички място от ЛЗ – изпълнители на ПИМП,
ползващи общи помещения.
Позиции* 21 и 22 не се изискват при наличие на договор за стерилизация или
фабрично стерилни инструменти и консумативи.
Позиции 30 и 31 са задължителни за ОПЛ, получили оборудване по проекта на
Световна банка.
*ЕКГ апарат /преносим/ е задължителен само за този адрес на практиката, на който
ОПЛ оказва медицинската помощ в момента.
** Гинекологичният стол е задължителен при провеждане на наблюдение на
бременността по програма „Майчино здравеопазване“ от ОПЛ.

ЛЕКАРСТВА ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА ШКАФ И ЛЕКАРСКА
ЧАНТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩ ЛЕКАР
Код
Наименование по групи
A03
СПАЗМОЛИТИЦИ
В05
ВОДНО-СОЛЕВИ И ГЛЮКОЗНИ РАЗТВОРИ
С02
АНТИХИПЕРТЕНЗИВНИ
С03
ДИУРЕТИЦИ
Н02
КОРТИКОСТЕРОИДИ
N02
АНАЛГЕТИЦИ
R03CA
EПИНЕФРИН / Epinephrine
Забележка:
1. Броят и видът на позициите се определят от ОПЛ според нуждите на ЛЗ.
2. Позициите с лекарства от първа необходимост не са задължителни поотделно за
лекарската чанта и шкафа.
ИНСТРУМЕНТАРИУМ И КОНСУМАТИВИ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Наименование
Скалпел
Пинцета хирургична
Ножици
Кръвоспиращи щипки
Иглодържател
Памук
Марля
Бинтове с различни размери
Лейкопласт
Спринцовки – 2, 5, 10, 20 и 50 сс
Игли за спринцовки – различни размери
Игли режещи с конец – стерилни еднократни
Ушни спекулуми набор или отоскоп
Назални спекулуми или риноскоп
Челен рефлектор или отоскоп
Акушерска слушалка
Вагинални спекулуми*
Тест-ленти за урина, опаковка
Стерилни тампони за бактериологично изследване
Системи за инфузия
Турникет или есмарх
Уретрален катетър
Стерилни ръкавици
Нестерилни ръкавици
Шпатули – еднократни
Маски
Назогастрални сонди
Интравенозни канюли с различни размери

Забележка: За лечебни заведения за ПИМП - групови практики, които се намират в една
сграда или за лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ,
инструментариумът и консумативите не са задължителни за всеки отделен кабинет. В този
случай, те трябва да се намират в манипулационната, до която имат гарантиран достъп всички
лекари.
* Вагинални спекулуми са задължителни само при провеждане на наблюдение на
бременността от ОПЛ.

1 Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

съгласно чл. …..от НРД за медицинските дейности за 2020-2022 г. с информацията за дейността на лечебно заведение изпълнител на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП)

………………………………………………………………….............................................
(наименование и вид на лечебното заведение - изпълнител на ПИМП)

………………….……………………………………………………………………………
месторазположение на лечебното заведение (адрес/и на помещенията, в които ще се извършва лечебната дейност)

представлявано от ……………………………………………………………….
(трите имена на представляващия лечебното заведение)

ИАМН/РЗИ № ………………………………………..
(за лечебните заведения за извънболнична помощ)

или
ПМС № ................./............ г. за откриване/преобразуване на лечебното
заведение
(за лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ - изпълнители на ПИМП)

Декларирам:

1. Списък на лекаря(ите), изпълняващ(и) първична извънболнична медицинска помощ:
Месечно
Име и фамилия
Специалност
работно време в
часове

2. Работя със следния нает персонал:
Име и фамилия

Образователна
квалификационна
степен

Специалност
(за лекари)

№ на
договор
на
наетото
лице с ЛЗ

Срок на
договор на
наетото
лице (отдо)

3. Работя със следната медицинска сестра/и, акушерка/и и/или лекарски асистент/и:
№ на
Срок на
Образователна
договор
договор на
Име и фамилия
квалификационна
УИН
на
наетото
степен
наетото
лице (отлице с ЛЗ
до)

4. Работен график за всеки ОПЛ, отговарящ на изискванията на НРД, включващ:
Събота
Понеделник Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Посещения за
(от –
(от – до)
(от – до) (от – до)
(от –до)
(от – до)
до)
Амбулаторни прегледи
Домашни прегледи
Промотивна и
профилактична
дейност
Дейност по „Детско
здравеопазване”
Дейност по „Майчино
здравеопазване”

Месечно
работно
време в
часове

Месечно
работно
време в
часове

Неделя
(от –
до)

Забележка: Работният график следва да съдържа и местонахождение, телефон и други начини за контакт със
заместника (т.4.1), а също и местонахождение, телефон и други начини за контакт и с дежурния кабинет и/или
лечебното заведение, осигуряващи медицинска помощ на пациентите извън графика на избрания ОПЛ (в случай, че е
избран един от следните начини по: т. 5.1., 5.2., 5.3- 5.3.1, 5.3.2. 5.3.3.).

Работният график ще бъде изложен на видно място в амбулаторията/ите за информация на ЗОЛ.
4.1. Заместник на ОПЛ:

………………………………………………………………….............................................
(име и фамилия на заместващия лекар)

Адрес …………………………………………….тел. .………………….моб. тел. .…
5. Предприемам/е мерки за осигуряване на достъп до медицинска помощ извън обявения си
работен график на здравноосигурените лица по един от следните начини:
5.1. Чрез дежурен кабинет на груповата практика за първична извънболнична помощ, в която е
съучредител.
5.2. Чрез дежурен кабинет, организиран на функционален принцип на базата на сключен договор по
чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения с други лечебни заведения за първична
извънболнична медицинска помощ и утвърден от лечебните заведения график за осигуряване на
дейността на кабинета.
5.3. По договор с най-близко разположеното:
5.3.1. лечебно заведение за болнична помощ, което е разкрило дежурен кабинет;
5.3.2. лечебно заведение по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "б" и/или по т. 2, букви "б", "в" или "г" от Закона
за лечебните заведения, което е разкрило дежурен кабинет;
5.3.3. лечебно заведение по чл. 10, т. 1 от Закона за лечебните заведения с разкрити филиали за
спешна медицинска помощ.
5.4. индивидуално чрез 24-часово осигуряване на консултация по телефона, осъществяване на
необходимите дейности в амбулаторията или в дома на пациента по преценка на общопрактикуващ
лекар.
6. Лечебните заведения, с които общопрактикуващият лекар може да сключи договор по
т. 5.3.1 и 5.3.2, както и съответният обслужващ филиал по т. 5.3.3, трябва да се намират на
отстояние не повече от 40 км от месторазположението на практиката на общопрактикуващия
лекар (относимо за всеки един от адресите на практиката едновременно).
7. Дежурните кабинети извършват само диагностично-лечебните дейности по т. VI, с
изключение на маркираните със знак „*“.
8. С договорите по т. 5 могат да бъдат възлагани само дейности, които могат да бъдат
извършвани от дежурни кабинети.
9. Осигуряването на достъп до медицинска помощ на здравноосигурените лица извън
обявения работнен график по т. 4, по един от посочените начини, в т. …. ще се извършва от
(посочва се един от изброените начини по т. 5.1, по т. 5.2 или по т. 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3)

………………………………………………………………….............................................
(наименование и вид на лечебното заведение)

адрес…………………………………………………………………….тел.………………….моб. тел.…
10. Лекарите - членове на ТЕЛК/НЕЛК упражняват дейностите по медицинска експертиза, които
подлежат на техен контрол, при спазване на изискванията на чл.106 от ЗЗ.
11. Разполагам с изискуемото оборудване и обзавеждане, съгласно приложение № 9А към НРД
за медицинските дейности за 2020-2022 г.
самостоятелно/съвместно с ............................................................................................
При промяна в обстоятелствата по сключения договор с НЗОК, се задължавам в срок до 5
календарни дни да уведомя писмено РЗОК на хартиен носител или в срок до 3 работни дни по
електронен път.
При промяна в графика за обслужване на пациентите се задължавам в срок до 3 календарни дни да
уведомя РЗОК и да изпратя актуалния график писмено или по електронна поща, подписано с
електронен подпис.
Декларатор:
(име и фамилия)
(собственоръчен/електронен подпис)

За Националната здравноосигурителна каса:

За Българския лекарски съюз:

Председател на НС на НЗОК:
доц. Васил Пандов

Председател на УС на БЛС:
д-р Иван Маджаров

Членове на НС на НЗОК:
Виолета Лорер

д-р Николай Брънзалов

Естел Василева

проф. д-р Христо Шивачев

Румен Спецов

д-р Ваня Добрева-Павлова

д-р Иван Кокалов

д-р Николай Колев

Теодор Василев

д-р Гергана Николова-Ширкова

Боян Бойчев

д-р Валери Веселинов

адв. Свилена Димитрова

д-р Росен Айков

адв. Христина Николова

доц. Стоян Сопотенски
д-р Йордан Гечев
д-р Иво Парунов
д-р Жанина Калинкова
проф.д-р Милена Станева
проф.д-р Огнян Хаджийски

Управител на НЗОК:
проф. д-р Петко Салчев
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
проф. Асена Сербезова

