
НАПОМНЯ на  хроничноболните пациенти, че 
крайният срок за презаверяване на рецептурната 
книжка с новите четиризначни  кодове по междуна-
родната класификация на болестите (МКБ) в Столична 
здравно осигурителна каса (СЗОК) е 31.08.2014.

След тази дата НЯМА ДА СЕ ОТПУСКАТ рецепти:
–  изписани  със старите тризначни МКБ
–  изписани с четиризначни МКБ и НЕПРЕЗАВЕРЕНИ 

рецептурни книжки.

Отпускане на лекарствени продукти по протокол, 
ще може да се извършва на рецептурни бланки съ-
държащи, тризначни кодове до 30.09.2014 г.

Регионална фармацевтична колегия  
София-столична

Какво трябва да направите:
1. Общопрактикуващият лекар ръчно трябва да 

впише, след което да подпише и подпечата в 
рецептурната книжка четиризначния код на 
диагнозата.

2. Книжката се заверява в СЗОК.

Кога се прави презаверката?
1. Ако Ви се издава нов протокол.

2. Ако се вписва нова диагноза в рецептурната 
книжка.

3. При промяна на МКБ кода.

4. При издаване на нова рецептурна книжка.

1. Скарлатина – A38
2. Злокачествено новообразувание на простатата – C61
3. Злокачествено новообразувание на бъбрека,  

с изключение на бъбречното легенче – C64
4. Вроден дефицит на фактор VIII – D66
5. Вроден дефицит на фактор IX – D67
6. Болест на Паркинсон – G20
7. Множествена склероза – G35
8. Есенциална (първична) хипертония – I10
9. Предсърдно мъждене и трептене – I48
10. Бронхит, неуточнен като остър или хроничен – J40
11.  Хроничен бронхит, неуточнен – J42
12.  Езофагит – K20
13.  Остър тубулоинтерстициален нефрит – N10
14.  Хиперплазия на простатата – N40

На кои заболявания не се сменят  
кодовете с четиризначни?

Ако имате други въпроси:  
Попитайте своя магистър фармацевт! Той знае и ще ви помогне!

Офиси на СЗОК

СЗОК

1.XX ДКЦ- кв.Красно село 
бул. „Ген.Ст.Тошев“ №15-17 
тел. 02 955 53 74

2.XXV ДКЦ  кв.Младост  
бул. „Свето преображение“ №20 
тел. 02 975 38 07

3.XVIII ДКЦ кв. Подуяне  
бул. „Ем. Васкидович“ №51 
тел. 02 945 52 61

4.XII ДКЦ кв.Люлин 
ул. „Кореняк“ №17 
тел. 02 927 00 17

5.VIII ДКЦ  кв.Надежда 
бул. „Хр. Силянов“ №77 
тел. 02 936 20 92

Централна приемна  
ул. Енос 12-14


