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ОТНОСНО: Съвместно указание по прилагане на приложение М: 3 към
Националния рамков Договор 2017 г. в частта му: „УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С

“РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ”

УВАЖАЕМИД-Р ггозвв,
Във връзка с Ваше писмо вх. КМ: 17-01-21/13.04.2017г. (Ваш изх.

М9188/13.04.2017г.), приложено, Ви представям за подпис Два идентични екземпляра на
Указание по прилагане на приложение М.» 3 към Националния рамков договор 2017 г. в
частта му: „УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С “РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО
БОЛНИЯ”.

Моля, след подписване на горепосоченото указание, първият екземпляр, който е
със съгласувателен подпис на подуправителя на НЗОК, да бъде предоставен на НЗОК.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СЪГЛЗСНО текста.

УПРАВИТЕЛ Н
Д-Р ГЛИНКА



НАЦИОНАЛНАЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407. ул. “Кричим"Ми ] шити/1111): тт: +359 2 9659121

УКАЗАНИЕ

Л.!

РД-/ .......Кеш..............................
между

Националната здравноосигурителна каса
и Българския лекарски съюз

за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности
за 2017 г., приложениеМ: 3 към същия, в частта „УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С

“РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ”

В приложение На 3 „Първични медицински документи“ към Националния
рамков договор за медицинските дейности за 2017 г., в частта му: „УКАЗАНИЕ ЗА
РАБОТА С “РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ” не е
регламентирана възможността да се прикрепват към „Рецептурна книжка на хронично
болния" допълнителни страници (каквато възможност съществуваше в приложение МЗ
към Националния рамков договор за 2015 г., в частта му: ..УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА С
“РЕЦЕПТУРНА КНИЖКА НА ХРОНИЧНО БОЛНИЯ”, т.8). Целта е предотвратяване
прекомерното прикрепване на допълнителни страници, което на практика води до
създаване на трудности както на изпълнителите на медицинска помощ (ИМП), така и

на аптеките. отпускаща лекарствени продукти и медицински изделия за домашно
лечение.

Действащата редакция на приложение МЗ към НРД за 2017г. обаче не
ограничава правото на ИМП при желание да използват разпечатки от софтуера си,
които са в определен формат, идентичен с формата на страниците от рецептурната
книжка. Тези разпечатки съдържат данните за предписаните лекарствени продукти и
медицински изделия за домашно лечение, и могат да бъдат прикрепвани (залепени) на
оригиналните страници на рецептурната книжка. Предвид това обстоятелство и с оглед
осигуряване на възможност лекарите от лечебните заведения - ИМП, при издаване на
рецептите да имат възможност да избират начин за вписване на предписаните



лекарствени продукти в ,.Рецептурна книжка на хронично болния“, НЗОК и БЛС
издават настоящото указание. както следва:

Лекарят от лечебно заведение - ИМП. издаваш рецептата, при наличие на
технологична възможност, може да извършва вписване на данните от рецептата за
предписаните лекарствени продукти в „Рецептурна книжка на хронично болния“
чрез следните начини:

- чрез ръчно вписване, или
- чрез разпечатки от софтуера на ИМП. Разпечатките следва да бъдат във

формат и със съдържание, идентични с формата и съдържанието на страниците на
рецептурната книжка. Всяка разпечатка следва надлежно да се прикрепи към
съответната оригинална страница на книжката. Не се допуска увеличаване броя
на страниците на рецептурната книжка чрез разпечатките. Допустимо е
прикрепване на 16 бр. разпечатки, колкото е максималния брой оригинални
страници на рецептурната книжка.

Съществуващите към момента рецептурни книжки с повече от 16

страници, неприкрепени към оригиналните страници на същите, могат да бъдат
използвани от аптеки за издадени вече рецепти, в срок до 01.07.2017 г.

Настоящото указание се издава на основание чл. 3 от Националния рамков
договор за медицинските дейности за 2017 г.

Настоящото указание следва да се доведе до знанието на директорите на РЗОК и

изпълнителите на медицинска помощ, както и да се публикува на официалните
интернет страници на ЗОК и БЛС.

УПРАВИТЕЛ А НЗОК: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА БЛС:

Д-Р ГЛИНКА КО ОВ Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ


