Какво трябва да знаем, за да можем да получаваме редовно необхо‐
димите ни препарати, съдържащи фактори на кръвосъсирването
Препаратите, съдържащи фактори на кръвосъсирването, за домашна поддържаща
терапия са безплатни за пациентите с хемофилия. Те се заплащат напълно от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Рецепти за тези препарати се изписват от личния лекар срещу издаден протокол за домашно лечение, след което се препаратите получават от
определени аптеки.
Издаването на протоколи за препарати за домашна терапия на хемофилия се извършва от следните университетски болници:
1. София:
- Националната Болница за Лечение на Хематологични Заболявания;
- Специализираната Болница за Активно Лечение на Деца с Онкохематологични
Заболявания;
2. Пловдив –УМБАЛ „Св. Георги”;
3. Варна – УМБАЛ „Св. Марина”;
4. Плевен –УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ;
5. Стара Загора – УМБАЛ Стара Загора;
Следващ протокол може да бъде издаден най-рано на датата, на която е изпълнена
последната рецепта по предишния протокол. След като бъде издаден, Вие трябва да занесете протокола, заедно с придружаващите го документи, до РЗОК (Регионалната здравноосигурителна каса) по местоживеене, откъдето се той изпраща служебен път за разглеждане
и одобрение от НЗОК. Одобреният от НЗОК протокол се връща обратно в РЗОК по местоживеене.
Времето от издаването на протокола, до връщането му в РЗОК по местоживеене
обикновено е около 1 месец. Затова след около 1 месец от подаване на протокола в РЗОК
Вие трябва да получите уведомление на домашния адрес или по телефон, че новият протокол за Вашето лечение е одобрен и може да го получите от РЗОК по местоживеене.
В протокола за лечение е записан срокът на неговата валидност – 3 или 6 месеца
(обикновено той е за 6 месеца). Срокът на валидност на протокола започва да тече от датата, на която Вие сте го получили от РЗОК по местоживеене.

След получаване на заверения протокол за лечение, Вие трябва да му направите три
копия. С оригиналния протокол и копие от него трябва да отидете при личния си лекар за
издаване на рецепта за антихемофилен препарат.
Всяка рецепта, издадена от личния лекар, е за количество необходимо за един месец. Тя е валидна 15 дни от датата на издаването й.
Антихемофилните препарати се получават от аптека по местоживеене, срещу представяне на следните документи: оригинален протокол, копие от него, рецептата от Вашия личен лекар и документ за самоличност.
Списъкът на аптеките, в които може да получите необходимите Ви препарати, е публикуван на интернет сайта на Асоциацията по Хемофилия: www.hemo-bg.org.
Два са случаите, в които въпреки че имате одобрен протокол и рецепта от личния лекар, може да не получите препарат, когато Ви е необходим:
I. Невъзможност да получите препарат по вече издаден протокол:
Ако имате протокол за срок от 3 месеца, вие имате право да получите препарат 3 пъти. Например: ако протоколът Ви е за 3 месеца и го получите от РЗОК на 15 Март, той ще е
валиден до 15 Юни. Срокът на протокола започва да тече от датата, на която сте го получили от РЗОК по местоживеене.
Всяка издадена от личния лекар рецепта получаване на препарат за поддържаща терапия на хемофилия е валидна 15 дни от датата на издаването й, а периодът между две получавания на препарат не може да бъде по-кратък от 1 месец. Например: ако първата ви
рецепта е издадена на 15 Март тя ще е валидна до 30 март. Ако сте взели препарат с тази
рецепта още същия ден т.е. на 15 Март, Вие имате право да получите нова рецепта, съответно ново месечно количество препарат, не по-рано от 15 Април.
Нека видим какво би станало, ако не вземете препарата веднага след като Ви е издадена рецептата, а едва когато тя изтича, т.е на 30 март. В този случай Вие ще имате право да получите нова рецепта, съответно ново месечно количество препарат, не по-рано от
30 Април. Ако отново се забавите и вземете препарат, когато изтича втората рецепта (15
Май), то датата, на която може да получите следващата рецепта ще бъде 15 Юни. Тъй като
на тази дата Вашият протоколът изтича, няма да ви бъде издадена нова рецепта. По този
начин, въпреки че имате протокол за 3 месеца, Вие реално ще имате право да получите само 2 месечни дози антихемофилен препарат.

ЗА ДА НЕ СЕ СЛУЧИ ТОВА Е МНОГО ВАЖНО ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНОТО:
1. Веднага след получаване на протокола от Здравната каса да вземете рецептата за
първата месечно количество от личния си лекар и веднага след това да вземете препарата
от аптеката.
2. Един месец след получаване на препарата от аптеката да вземете от личния си
лекар рецепта за следващото месечно количество и веднага след това да вземете препарата от аптеката.

II. Невъзможност да получите препарат поради липса на нов протокол:
Ако изчакате протоколът ви да изтече и едва тогава подадете документи за издаване
на нов протокол, вие няма да имате възможност да получите препарат поне 1 месец (времето необходимо за издаване на нов протокол и одобряването му от НЗОК).
ЗА ДА НЕ СЕ СЛУЧИ ТОВА Е МНОГО ВАЖНО ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНОТО:
1. 15 дни преди да вземете последната си рецепта от вашия личен лекар, Вие трябва
да посетите лекуващия си хематолог в една от гореописаните болници, за извършване на
изследванията, необходими и издаване на нов протокол.
2. След като получите антихемофилен препарат с последната рецепта по изтичащия
протокол, Вие трябва да го занесете заедно с резултатите от лабораторните изследвания на
Вашия лекуващ хематолог за изготвяне на следващ протокол.
3. Незабавно след получаването му от Вашия лекуващ хематолог, Вие (или Ваш близък) трябва да занесете новия протокол в РЗОК по местоживеене, заедно със съпътстващите го документи:
- етапна епикриза;
- резултати от лабораторни изследвания;
- експертно становище;
- документ за непрекъснати здравноосигурителни права (всички които имат ТЕЛК и не
се осигуряват имат непрекъснати здравно осигурени а за тези които нямат ТЕЛК и не
се осигуряват т.е. не са здравноосигурени, въпросът все още се дискутира);
- декларация за информирано съгласие.

4. До 1 месец от подаване на документите в РЗОК по местоживеене вие трябва да
получите уведомление на домашния адрес и по телефон, че новият протокол за вашето лечение е одобрен и може да го получите от РЗОК.
5. С оригиналния протокол и копие от него трябва веднага да отидете при личния си
лекар за издаване на рецепта.
6. Антихемофилните препарати за поддържаща терапия се получават от аптеки, чийто списък е публикуван на Интернет сайта на Асоциацията по хемофилия, срещу представяне на следните документи: оригинален заверен протокол, копие от него, рецепта и документ
за самоличност.
В случай на проблеми с получаване на препарата от аптеката, моля да се обръщате
към дистрибутора на Вашия антихемофилен препарат на телефоните, посочени в края на
списъка.

КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРЕПАРАТИ,
СЪДЪРЖАЩИ ФАКТОР НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ?
Всеки кръвоизлив получен извън определената терапевтичната схема за домашно
лечение се счита за спешен случай.
В този случай вие трябва да се свържете незабавно с вашия лекуващ хематолог за
предприемане на необходимите действия за овладяване на кръвоизлива. В случай на невъзможност да се свържете с вашия лекуващ хематолог, свържете се незабавно с найблизкия Център за спешна помощ (тел. 112).
При проблеми и нередности моля позвънете на телефон 02/858 23 38 или изпратете
информация на e-mail: info@hemo-bg.org

