
УПЪТВАНЕ ЗА РАБОТА С НОВИЯ МОДУЛ „ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА“ 

 

1. Стартирайте програмата, версията трябва да е 1.1.2.94 или по-нова; 

2. Ще имате нов бутон „РЕЦЕПТА“; 

 
3. Когато го натиснете за пръв път ще ви се покаже съобщение, което ви подканва да 

допълните вашите лични данни с телефон и имейл – изисква се от НЗИС с цел обратна връзка 

с вас; 

 
когато натиснете бутона „добре“ се отваря формата с вашите лични данни, където си 

попълвате исканото; 

 
Натискате „Запис“.  

4. Избирате пациента от списъка с въведените в програмата. 

Ако пациента не е въведен във вашата база данни го направете чрез бутона „Нов пациент“, 

задължително трябва да попълните: 

- минимум име и фамилия, 

- ЕГН, 



- дата на раждане, пол, възраст само за пациенти с ЛНЧ, защото програмата ги изчислява от 

ЕГН и не може от ЛНЧ!  

- пощенски код – изисква се от системата 

- град – полето „Град“, ако полето не е попълнено ще получите съобщение за това и след 

потвърждаване ще се отвори прозореца за лични данни на пациента за да го нанесете. 

- код на държава само за пациенти с ЛНЧ, защото програмата го изчислява от ЕГН и не може 

от ЛНЧ! Намира се в таб Здравна каса, избира се от падащо меню „Националност“ 

Записвате данните с бутон „запис“ 

  

 
5. Натискате бутона „Рецепта“ 

 
Това е екрана, който ще видите при първо стартиране на модула. От бутон „+“ започвате да 

създавате рецепта: 



 
 

- В полето „Категория рецепта“ е избрано „Бяла“ по подразбиране, ако не е такава избирате 

тази, която ви е необходима; 

- В полето „Дата на издаване“ е днешна дата, но може да я промените; 

- В полето режим на отпускане на рецептата имате избор: за еднократна или многократна 

употреба, ако изберете многократна избирате „0“ за безброй пъти или съответна на бройка 

пъти на изпълнение цифра; 

- В полето „Нелекарствени добавки към рецепта…“ изписвате витамини, пробиотици, 

хранителни добавки и др. подобни; 

- Полетата в синьо не са задължителни, използвате ги само когато има нужда, най-вече 

когато рецептата не е „бяла“ а по НЗОК; 

- Обърнете внимание, на най-горното поле, там виждате датата, типа на рецептата, статуса в 

НЗИС и НРН (това е номера на рецептата, който ще получите само след като я изпратите!) 

  



 

- В полето „Медикаменти, изписани по тази рецепта“ с двоен клик или бутона „+“ избирате 

медикамент, когато го натиснете за първи път се отваря следващият екран: 

 

 

6. Екран за избор на медикаменти: 

- Поле за избор на медикамент 

- Поле за избор на лекарствена форма 

- Поле за избор на количество: по подразбиране е „1“  „брой опаковки“, ако желаете друго 

можете да ги промените 

- Ако не желаете да бъдат дадени заместители махнете „чавката“, която разрешава по 

подразбиране 

- В полето „приоритет„ имате възможност за промяна от „рутинно“ на : „бързо“, „много 

бързо“ и „веднага“ (аналогията е „Cito!”); съответно ще трябва да попълните часът на 

издаване в празното поле отдолу; 

- Полето „бележка за фармацевта“ не е задължително, но ако имате някакви особени 

забележки ги впишете тук.  

 

7. Първоначално зареждане на списък с „предпочитани“ медикаменти и „предпочитани“ 

лекарствени форми 

- При първа рецепта трябва да си попълните списъка с „предпочитани“ медикаменти с 

бутона „+“ в дясно: първо се отваря целия списък с медикаменти (списъка е с много хиляди 

позиции и е създаден от НЗИС съобразно с наличните разрешени медикаменти в България, 

НЕ МОЖЕТЕ ДА СИ ИЗМИСЛЯТЕ МЕДИКАМЕНТИ! Трябва да спазвате правописа! Актуализира 



се непрекъснато от НЗИС и не можете да го променяте!) и като пишете в полето за търсене 

(на латиница!) избирате медикамента (в случая Azax), съответно опаковката (в случая 5 вида 

опаковки), тук например избираме AZAX, Film-coated tablet, 500, mgPACK: 3; натискаме 

стрелка на ляво и избраният медикамент вече е в нашият списък с „предпочитани“ 

(Забележете, че този списък с „предпочитани“ е ваш, т.е. ще е валиден за всички рецепти и не 

е свързан с конкретния пациент. Така в даден момент ще разполагате с с всички най-често 

изписвани лекарства и няма да се налага да ги търсите в големия списък) . Когато приключите 

затворете прозореца. 

  

 

- Трябва също да си попълните и списъка с лекарствени форми пак с „+“ в дясно на полето 

(търсенето е на кирилица!): 

 

 

И тук създавате списък с „предпочитани“ лекарствени форми, съответстващи на 

предпочитаните лекарства. 

Затворете този прозорец. Така вече сте готови за окончателно попълване на рецептата: 

- Натискате бутона „+“  до падащото меню за избор на медикамент, ако в списъка за 

предпочитани има само един медикамент, той ще бъде изписан: 



 
 

 

 

В горният пример сме изписали AZAX от 500 mg, 3 таблети и Dalacin C сироп (т.е. сме написали 

Rp./ на рецептата и D.t.d). 

- Сега трябва да изпишем начина на прием (т.е. S: ), това става като маркираме избрания 

медикамент и попълним полетата отдолу: 

 

- „пореден номер на инструкция“: използва се когато имате различен прием в различни 

периоди с „+“ добавяте период ( напр.: „два дни по две таблетки сутрин и вечер; три дни по 

една таблетка сутрин“); ако не ви е необходимо не правите нищо; 

- Следващият избор не е задължителен, но ако желаете да дадете уточняващи инструкции 

можете да си изберете от падащото меню (напр. ако желаете очни капки да се използват 

назално); 

- „в продължение на“ : в това поле се изписва продължителността с число (напр. „3“ за AZAX, 

който сме предписали); ако няма число означава, че медикамента се взима без прекъсване 

(напр. Acetysal 0.1 с цел редукция на коагулацията); 

-  „Вид на продължителността“: избирате от падащото меню вида (напр. „ден“) 

- „прием на лекарството при необходимост“: ако сложите „чавката“ ще означава, че 

пациента може да го взима ако има нужда (напр. ако му изпишете Aulin  и му кажете да го 

взима ако прецени, че болката е силна) 



- „да се приема по“: число, което определя количеството медикамент за всеки прием (напр. 

„1“) 

- „вид на количеството“: определя се вида на медикамента (напр. „таблетка“ или „капки“, 

според медикамента); 

- Полето Количество, мярка и знака „+“ насочват към подменю, което ви дава възможност да 

изберете „по-екзотични“ мерки, невключени в списъците ( напр. „5 мл. Сироп за кашлица“) 

- „честота“: число, определящо колко често ще е приема (напр. „1“) 

- „период“: число, определящо периода (напр. „ден“) 

- „вид на периода“: избирате периода ( ден или седмица или друго от падащото меню); 

- Синият надпис „събитие“ не е задължителен, но ако използвате падащото меню ще 

можете да поясните напр. сутрин, вечер, след храна и т.н. 

- Когато попълните правилно полетата за „Signa” под текста „как се интерпретират 

въведените по-горе данни“ ще можете да видите текста, който изписваме в рецептата за 

дозировка (т.е. S: ), както виждате на долната картинка: 

 

 

 
- Сега от бутоните горе дясно можете да запазите рецептата, да я прегледате и/или 

разпечатите:  

 



 

- и да я изпратите (уверете се, че КЕП е поставен!), натиснете бутона „изпращане“, отваря се 

прозорец за подписване: 

 
СЕГА ТУК ВНИМАВАЙТЕ: 

- АКО ИЗБЕРЕТЕ „ИЗПРАЩАНЕ КЪМ НЗИС“ - РЕЦЕПТАТА Е ВАЛИДАНА!!! 

- АКО ИЗБЕРЕТЕ „ОТКАЗВАМ ИЗПРАЩАНЕТО“ - НИЩО НЕ СЕ СЛУЧВА 

- АКО ИЗБЕРЕТЕ „ИЗПРАТИ РЕЦЕПТАТА КЪМ ТЕСТОВАТА СРЕДА“ - ПРОСТО 

ТРЕНИРАТЕ, РЕЦЕПТАТА НЯМА ДА ПОПАДНЕ В АПТЕКИТЕ. 

Препоръчваме първо да потеренирате и след това да изпращате реални рецепти към 

НЗИС! 



Ако сте избрали „ИЗПРАЩАНЕ КЪМ НЗИС“ или „ИЗПРАТИ РЕЦЕПТАТА КЪМ ТЕСТОВАТА СРЕДА“ 

вече ви е необходим електронен подпис; 

 

Пак внимание!: 

Ако компютъра ви е по-стар, маркираното по подразбиране в полето „чети сертификат от“ 

(Windows) няма да доведе до предложение за избор на сертификат; 

В такъв случай изберете чекбокса „PKCS11“ и натиснете бутона „Обновяване на списъка със 

сертификати“ 

Сега си изберете сертификат; 

Натиснете „Избор“; 

Ще се появи подкана за въвеждане на „PIN” на сертификата, въвеждате го и в полето за 

състояние на рецептата цвета ще се промени, в полето „НЗИС статус „ ще бъде изписано 

„Активна“ и в полето „НРН“ ще има буквено-цифров номер на рецептата 

Рецептата вече е качена в НЗИС и пациента може да я търси в аптека по НРН.  

Може да я търси по ЕГН и дата на издаване. 

За улеснение „натвърдете“ на пациента за датата и да си я търси по ЕГН! 

Това е! 

Можете да работите и да издавате рецепти. 

В първоначалния екран на ORBBIdemntaLsoft ще видите, че има 

нов таб, в дясно от „Документи“ – „Издадени рецепти“ : там ще 

може да видите какво сте правили до момента с рецептите. 

Очквайте: 



1. Готови бланки рецепта – за да не мислите, след като сте си направили макет да можете да 

ги пускате бързо; 

2. Самостоятелен модул за рецепти за колегите, които не работят с каса. 

Все пак молим за търпение: това изделие се работи от м.Март 2020 г. и поради 

непрекъснатите видоизменения на властите, служителите и наредбите успяхме да го 

направим едва сега. 

Ще държим всичко „в час“ за в бъдеще. 

 


