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ДО
ПРОФ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
 

СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Диана Петкова, дм

Председател на Управителния съвет 
 на Българското дружество по белодробни болести

ОТНОСНО: Писмо с изходящ N 20-00-128/22.11.2022 и писмо 
N20-00-129/28.11.2022, касаещи изготвянето на критерии и определяне на 
видове заболявания, при които се прилага домашно кислородолечение

УВАЖАЕМИ ПРОФ. САЛЧЕВ,

Преди две години, във  връзка с Ваше писмо с изх. N 20-00-118/20.07.2020 г. 
към Националния експертен борд по „Пневмология и Фтизиатрия“, касаещо 
домашното кислородолечение, на 25.08.2020 г. Експертният борд внесе в 
деловодството на НЗОК Експертно становище относно: Домашна 
кислородотерапия. Терминология. Обосновка. Алгоритми за предписване, 
проследяване и контрол. Критерии и становище, които не са претърпели 
промяна към днешна дата.
Във Връзка с настоящите  Ви писма и тезата домашното кислородолечение да 
бъде включено в проект на спецификация за помощни средства за хора с 
увреждания, бихме искали да изразим становище, че Кислородолечението е 
метод за немедикаментозно лечение и в този смисъл не би трябвало да се 
разглежда като вид „помощно средство“ за хора с увреждания.
Пациентите с хронична дихателна недостатъчност не могат да бъдат 
причислени към дефиницията за хора с увреждания, по смисъла на 
определението на Закона за хора с увреждания (...лица с трайна физическа, 
психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при 
взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното 
пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“...)

Уважаеми проф. Салчев,
Темата за домашното кислородолечение: индикации за назначаване, 
проследяване на ефектите от лечението и мониториране на пациентите в 
домашни условия, е тема, която е от изключителна важност за нас, българските 
пулмолози и за нашите пациенти. Тема с особена социална и обществена 
тежест.
Разчитаме на Вашето съдействие пациентите с дихателна недостатъчност да 
получат възможност да дишат нормално и да имат оптимално качество на 
живот. Мерките в тази посока и оптимизиране на грижата и обслужването на 
пациентите в домашни условия ще намали значимо разходите за болнична 
помощ и ще даде на показаните за лечение пациенти равни права с подобни 
пациенти от останалите европейски държави. 
Изготвеното становище е съгласувано и утвърдено от:

Председател:

Доц. д-р Диана Петкова,дм
Варна, 9010
УМБАЛ “Св. Марина”
бул. Христо Смирненски № 1
Клиника по пневмология и 
фтизиатрия
Тел: 052 978 353
GSM: 0887 721 552
E–mail : dipetkova@hotmail.com

Зам. председател:

Доц.д-р Вл.Ходжев,дм
Пловдив, 4002 
УМБАЛ “Св. Георги”
бул. Пещерско шосе № 66 
Клиника по пневмология и 
фтизиатрия 
Тел: 032 602 990 
GSM: 0898470897 
E–mail : 
vhodzhev@pulmonology-plovdiv.i
nfo 

Научен Секретар:

Доц.д-р Валентина 
Димитрова,дм
Варна, 9010
УМБАЛ “Св. Марина”
бул. Христо Смирненски № 1
Клиника по пневмология и 
фтизиатрия
Тел: 052 978 238
GSM: 0887 960 269 
E–mail: valya_70@abv.bg
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Проф. д-р Даниела Петрова, Главен координатор на Експертния борд по ПФ                          
Доц. д-р Денчо Османлиев, член на Експертния борд по ПФ                          
Доц. д-р Явор Иванов, член на Експертния борд по ПФ                          
Доц. д-р Владимир Ходжев, член на Експертния борд по ПФ                          

С уважение:           Доц. д-р Диана Петкова,
11.12.2022                                                      Председател на УС на БДББ, 

член на Експертния борд по ПФ                          


