ДО
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР

НАСОЧВАЩО ПИСМО
УВАЖАЕМА Г-ЖО/Г-НЕ,
на основание Раздел I „a” (Нов - ДВ, бр. 72 от 2015 г.) от Закона за здравето, като
регистриран доставчик на социални услуги към АСП при МТСП, „Център за социални
дейности Ангелови” ЕООД е вписан и в регистъра на СРЗИ, като доставчик на
ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА.
В тази връзка и предвид предстоящо включване на лицето в програма за „ИНТЕГРИРАНИ
ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА” Ви инфомираме, че „Център за социални
дейности Ангелови” ЕООД, не обслужва лица с неизяснен здравен статус или липсваща
медицинска документация. Като негов личен лекар, моля да ни запознаете със здравния статус
на лицето в следното направление:
1. Общо здравословно състояние на потребителя към момента.
2. Основна диагноза и придружаващи заболявания.
3. Необходимост от прием на медикаменти, съобразно здравословното му състояние/ № на
Рецептурна книжка или рецепта за изпълнение/, ако е необходимо.
4. Необходимост от рехабилитация в домашна среда.
5. Диетично хранене съобразно здравословното състояние на лицето и № на диетата.
6. Телефон за контакт с Вас, при възникнала необходимост, както и контакти с
медицинските специалисти, които Ви заместват в празнични и почивни дни.
За Ваше улеснение сме приложили бланка на обикновен/зелен талон/ МЗ № 11998 за
консултация, но може да ни предоставите необходимата инфомация на документ с всякакъв
формат удобен за Вас.
Информацията ни е необходима с цел да се ориентираме в общите здравни и в последствие
социални потребности на лицето и да изготвим индивидуален план за грижа, съобразно
изискванията на Закона за социално подпомагане, целящ подобряване качеството и стандарта
на живот на лицето.
Информираме Ви, че „Център за социални дейности Ангелови” ЕООД е регистриран доставчик
на интегрирани здравно-социални услуги вписан в регистрите на АСП към МТСП и СРЗИ, като
същият е и администратор на чувствителни данни, каквито са медицинските. Центърът е
вписан като администратор на лични данни с идентификационен № 395035 в комисия за
защита на личните данни.
Благодаря за вниманието!

Кирил Ангелов, Управител

