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 ДО 

МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

КОПИЕ:  Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС 

И. Д. УПРАВИТЕЛ НА НЗОК 

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО  

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

 

Дами и господа, 

От публикувания НРД за 2018 г, Приложение 10А става ясно, че Ехографията на щитовидната 

жлеза е включена в пакета по ендокринология съгласно Приложение 2, т.Б. Специализирани и 
високоспециализирани дейности. Това решение ще създаде много големи проблеми и в тази връзка 

Ви информираме следното: 

1. Около 80% от ендокринолозите не са обучени, квалифицирани и сертифицирани за 
извършване на специализираната дейност Ехография на щитовидната жлеза. 

2. Ехографията на щитовидната жлеза не е включена в Програмата за придобиване на 

специалност по ендокринология в България, както и в страните от Европейския съюз. 
3. Ехографията на щитовидната жлеза не е включена в дейността на специалиста 

ендокринолог от Ендокринологичен кабинет (EК) съгласно Стандарта по 

ендокринология. 
4. Ехографските апарати не са част от оборудването на ЕК съгласно Стандарта по 

ендокринология, както и в основното оборудване на СИМП по НРД. 

5. Ехографските апарати са с много високи цени – 10 000–50 000 лв. и достигат 120 000 лв. 
6. Обучението по Ехография на щитовидната жлеза струва на всеки курсист около 2000 лв.  

и му отнема 6 до 12 месеца време (два основни курса, индивидуално обучение, събиране 
на личен архив, изпити). 

7. Не всички ендокринно болни имат заболяване на щитовидната жлеза, налагащо 

ехография. 
8. Индикациите и честотата на ехографските прегледи трябва да бъдат по преценка на 

специалиста. 

9. Задължителното прилагане на Ехографията на щитовидната жлеза е невъзможно на този 
етап и крие рискове за болните. 

10. Понастощем в Наредба №3  на МЗ от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни 

дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, е включена като ВСД Доплерова сонография 
на съдовете на щитовидната жлеза.  Това изследване е част от общото ехографско 

изследване на щитовидната жлеза. 

Предлагаме: 

1. Да отпадне Дейността Ехографско изследване на щитовидна жлеза (88.7) от Наредба №3 на 
МЗ поради неправомерност и невъзможност и да остане само интерпретацията на Ехографията 

на щитовидната жлеза.        

2. Ехография на щитовидната жлеза да се включи като ВСД.  

В случай че не приемете първите две предложения, моля да се предвиди гратисен срок от 5 години, 
след който да влязат в сила новите изменения, за да се даде възможност на ендокринолозите в този 

срок  да се обучат, квалифицират и сертифицират за извършване на специализираната дейност 

Ехография на щитовидната жлеза. 
 

Приложение – подписка от над 370 ендокринолози от цялата страна 

 
От името и съгласно обсъжданията в Ръководството на БДЕ на 05 юни 2018 г.                                                                   

(Проф. Ц. Танкова, Проф. З. Каменов, Проф. М. Орбецова, Проф. К. Христозов, Проф. Ж. Геренова,           

Доц. М. Петкова, Доц. П. Попиванов,  Д-р А. Шинков, Д-р Н. Темелкова) 
 

Проф. Анна-Мария Борисова, дмн 

Председател на БДЕ 
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