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Относно писмо №15-02-46/09.07.2018 г. на НЗОК

Уважаеми Дами и господа,
Необходимо е да се внесе яснота по обучението за специалността ендокринология, допълнителната тясно
профилирана специализация по Ехография на щитовидна жлеза (ЩЖ), както и по практическото
приложение на тази дейност. Всяка една от тези дейности е строго регламентирана в документи на
държавните и университетски органи, оторизирани да правят това – Министерство на здравеопазването,
НЗОК, Медицински университет. Ако се потвърди предлаганата промяна, ще се наложи да се измени
цялата нормативна база в сила до този момент.
1.

Съгласно утвърдената Програма за обучение по ендокринология 1 г. е посветена на
Вътрешните болести, а през останалите 3 г. специализантът се запознава с основните теоретични
и практически познания по ендокринология и в това число придобива обща информираност и
относно възможностите на методиката Ехография на ЩЖ под ръководството на Ръководителя
на специализацията си.
Сред практическите умения придобити при специализацията по ендокринология е посочено и
диагностициране на диабетна ретинопатия, което е невъзможно без офталмологичен преглед.
Това показва твърде общият характер на изброените практически дейности, но всъщност без
задълбоченост на познанията и без налични реални лични възможности. Така стои въпросът и с
Ехографията на ЩЖ – придобиват се общи теоретични и технически познания за работа с този
вид апарати, но е напълно невъзможна самостоятелната практика.

2.

Ехографията на ЩЖ не е включена нито в практическата, нито в теоретичната част на
изпита по Ендокринология в последните десетилетия и е съгласно Препоръките на
Европейското дружество по ендокринология (ESE-2016 г), към които България е
присъединена. (Приложение 1- Европейски Препоръки за специализация по
ендокринология).

3.

Ако дипломираният вече ендокринолог желае практически да работи самостоятелно тази
методика, той трябва да проведе пълния курс-обучение по Ехография на шийна област –
щитовидна и паращитовидна жлеза, лимфни възли и тумори в шийната област (Приложение 2
„Критерии за получаване на правоспособност по дейността „Ехография на шийна област“, 2005
г; Приложение 3 – План-разписание за курсове и индивидуално обучение за СДК, МУ-София
2018). Курсът продължава с прекъсвания около 1 г. Той е платен и струва над 2000.00 лева.
Специално трябва да се отбележи, че годишно индивидуално обучение могат да преминат до 8
ендокринолози (В момента около 380 ендокринолози нямат обучение по Ехография на ЩЖ и
при сегашния регламент за обучението им, ще са необходими около 50 години).

4.

Според сега действащите Критерии за получаване на сертификат по Ехография на ЩЖ следва
теоретичен и практически изпит пред Комисия от експерти назначена със Заповед на Ректора на
МУ-София (Приложение 4 – Заповед на Ректора на Медицински университет – София № Р966/24.11.2006 г).

5.

Придобитият по този начин сертификат НЗОК понастоящем изисква, за да се разреши
извършването на тази дейност в Отделения/Клиники по ендокринология на болницате от
II и III ниво на компетентност. В болниците от I ниво на компетентност Ехография на ЩЖ
не се прави и не се изисква този сертификат. Този ред се спазва вече над 12 години и това
осигурява точност в ехографската диагностика и намалява риска от грешки, които биха били
опасни за пациентите.

6.

Никога и в никой Стандарт по ендокринология, както и в последния Проект (предстои
утвърждаването му от Министър К. Ананиев) Ехография на ЩЖ не е включвана като
задължителна практика в Ендокринологичен кабинет (ЕК), както и ехографски апарат не
е посочен в оборудването му.
Цитираме точните места по тази тема в Проекта за Стандарт: Стр. 5 т. II; Стр. 6 т. 1.2.т. 1.2.4.;
Стр. 15 т. V т. 1.3.2.5 и т. 1.3.2.10.; Стр. 26 т. VII т.2 т.2.2.2 (Приложение 5 – Проект за
Стандарт по ендокринология).

7.

Ехографията на ЩЖ изисква закупуване на апарати, подходящи за извършването й –
цената започва от 15 000 лв. (не е като на ЕКГ-апарат – 1500 лв). НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВМЕНИ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ за такъв разход, БЕЗ СЪОТВЕТНОТО МУ ПОКРИВАНЕ ВЪВ ВРЕМЕТО.
Подобно вменяване би могло да стане и повод за юридически спор. Много ендокринолози
споделят, че са получили реклами за закупуване на такава апаратура. Това създава съмнение в
цялата ендокринологична общност за риск от възможни корупционни практики.

Едновременно с изнесените по-горе факти, поддържаме и аргументите ни от предишното писмо
(Приложение 6 – Писво на Ръководството на БДЕ, 02.07.2018 г):
Прилагаме писмо на БЛС №259/02.07.2018 г. в подкрепа на горните аргументи.
Предложение: Да отпадне Дейността Ехографско изследване на щитовидна жлеза от Наредба №3 на МЗ
поради неправомерност и невъзможност и да остане само интерпретацията на Ехографията на
щитовидната жлеза.
От името и съгласно обсъжданията в Ръководството на БДЕ на 05 юни и 12 юли 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, Доц. Ж. Бонева, Доц. Д. Попова,
Доц. С. Владева, Доц. Р. Савова, Проф. Р. Ковачева, Проф. А-М. Борисова

