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На вниманието на: д-р Румяна Тодорова 

Управител на НЗОК 

 

Копие до:  

Национално сдружение на общопрактикуващите  

лекари в България 

 

 

Относно: Получено в Национална пациентска организация становище от Национално сдружение 

на общопрактикуващите лекари в България във връзка с промени в „Изисквания на НЗОК при 

лечение на захарен диабет тип 2 в извънболничната помощ”. 

 

Уважаема д-р Тодорова, 

  

От името на  „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” и „Асоциация Диабет тип 2” – 

членове на Национална пациентска организация, бихме искали да изразим безпокойството си относно 

влезлите в сила от 01.01.2015г. изисквания на НЗОК при лечение на захарен диабет тип 2 в 

извънболничната помощ. Като организации, загрижени за живота и здравето на пациентите с диабет тип 

2, ние подкрепяме позицията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. 

Пациентските организации приветстват напълно създаването на ясни и точни критерии за изписване на 

терапии и проследяване на пациентите с диабет тип 2. Проблемът, който виждаме в така създадените 

критерии обаче, е, че те са създадени непрозрачно – без участието на една огромна част от лекуващите и 

проследяващи състоянието на пациентите с диабет специалисти, а именно общопрактикуващите лекари. 

В допълнение към това, за прилигането на тези критерии не е осигурен нито необходимият финансов 

ресурс, нито материално-техническа база, която да позволи на лекарите да назначат, а на пациентите да 

получат нужната им терапия.  

„Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” и „Асоциация „Диабет тип 2” са крайно 

притеснени, че липсата на яснота и прозрачност в условията за изписване на комбинирана терапия, 

която се ползва от повече от  30 000  пациенти с диабет тип 2, ще доведе до влошаване състоянието на 

пациентите и до усложнения и ненужни хоспитализации. 

Призоваваме, да се прекратят практиките за въвеждане на изисквания и рестрикции от администрацията 

на ведомства, разходващи публични средства с цел единствено и само намаляване на разходите, а не с 

цел по-добро лечение на пациентите. Не на последно място настояваме за публичност, прозрачност и 

яснота относно вземането на решения, които касаят живота на пациентите в България. 

 

С уважение:                                                                                                                        

          

 

Елисавета Котова                                                                                                                      

Председател на                                                                                                

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет 

 

 

 

С уважение: 

Вяра Врагова 

Председател на Асоциация „Диабет тип 2” 
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