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МОТИВИ 

към проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт  

по ортопедия и травматология 

 

 

Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и 

травматология“ е изготвен във връзка с необходимостта от промяна в регламента на 

действащата Наредба № 9 от 04.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт 

„Ортопедия и травматология“, която се изразява в допълване на определени процедури 

в областта на спиналната и гръдната хирургия, изпълнявани на съответните нива на 

компетентност. 

Промяната в изискванията към минималния необходим брой на лекарите и 

лекарите с придобита специалност по ортопедия и травматология за II и III ниво на 

компетентност в лечебните заведения за болнична помощ спрямо действащия 

медицински стандарт също е причина за изготвяне на проекта на наредбата.  

В съответствие на посочените причини, обуславящи изготвянето на проекта на 

наредбата, основната цел е да се създаде мотивирана правна регламентация на 

изискванията към структурите, персонала, оборудването и дейността по медицинската 

специалност „Ортопедия и травматология“, чрез която да се гарантира едновременно 

достъпа на населението и качеството на оказваната медицинска помощ в обхвата на 

тази медицинската специалност при осигуряване на защитата на правата на пациентите.  

С промените, които се въвеждат спрямо действащия медицински стандарт, 

утвърден с Наредба № 9 от 2016 г., включващи допълване на определени процедури в 

областта на спиналната и гръдната хирургия, се цели да се разшири обхватът на 

дейността на специалистите по ортопедия и травматология, а с това и осигуряване на 

по-добър достъп на пациентите до качествена медицинска грижа.  

В основата на тази възможност са съвременните постижения в медицинската 

наука и свързаните с нея тенденции към обособяване в практиката на т.н. гръбначна 

хирургия, независимо от основната специалност, която притежават лекарите, които я 

упражняват – най-често неврохирургия или ортопедия и травматология.  

През последните години в световен мащаб бяха въведени множество нови методи 

на лечение, инструментации, минимално-инвазивни процедури в областта на 

гръбначната хирургия, което разшири значително кръга от патологични състояния, 

които подлежат на лечение като същевременно подобри резултатите както по 
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отношение на продължителност на живот, така и по отношение на качеството на живот 

на пациентите. Развитието на гръбначната хирургия бе съпроводено със значително 

повишаване на изискванията към специалистите, които осъществяват упоменатите 

интервенции и това е причината в много държави да се обособи субспециалност 

„гръбначна хирургия”, а специалистите фокусирани върху този тип заболявания са 

дефинирани като гръбначни (спинални) хирурзи.  

В България също бяха предприети стъпки, които да отразят тази световна 

тенденция, като се обособиха сдружения на специалисти по гръбначна хирургия, 

започна периодичното провеждане на научни форуми, подобриха се международните 

контакти с отговорни структури и организации. Част от тези стъпки включиха 

повишаване на изискванията както към професионалната квалификация на 

специалистите, така и към структурите (клиники и отделения), осъществяващи 

гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с различен обем и сложност, 

а именно повишаване на изискванията към нивото на компетентност, на което могат да 

се осъществяват тези интервенции. Подобна промяна е необходима защото само така 

може да се гарантира достатъчна по обем и качество медицинска услуга с 

произтичащите от това по-добри резултати и по-голяма сигурност за пациента. 

Промяната в изискванията към минималния необходим брой на лекарите и 

лекарите с придобита специалност по ортопедия и травматология за II и III ниво на 

компетентност в лечебните заведения за болнична помощ спрямо действащия 

медицински стандарт има за цел да улесни достъпа на населението до медицинската 

дейност по тази специалност, която е с голямо практическо приложение, особено по 

отношение на населението от по-високата възрастова група, при която заболяванията 

на опорно-двигателния апарат заемат водещо място в патологията, налагаща 

стационарно лечение и оперативни интервенции. Тази част от пациентите населява 

преобладаващо по-малките и отдалечени населени места, което налага да се 

оптимизира достъпът до болнична ортопедо-травматологична помощ. 

Наредбата е структурирана в пет раздела, както следва: 

В Раздел I на проекта на Наредба са включени основните характеристики на 

медицинската специалност „Ортопедия и травматология“, като се определят основните 

цели, задачи и ключови елементи на профилактичния и диагностично-лечебния процес.  

Предвиждат се възможности за осъществяване на дейностите по специалността в 

лечебни заведения от всичките нива на системата по здравеопазване – първична и 

специализирана извънболнична медицинска помощ, спешна медицинска помощ и 

болнична медицинска помощ. Изчерпателно са определени основните диагностични 
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методи, прилагани за уточняване на заболяванията на опорно-двигателния апарат – 

клинични неинвазивни и инвазивни, образни и лабораторни методи. Предвид 

спецификата на заболяванията в обхвата на специалността „ортопедия и 

травматология“ са регламентирани и възможните лечебни методи, включващи 

неоперативно лечение – консервативно, функционално и медикаментозно, както и 

оперативно лечение с различна степен на обем и сложност на оперативните 

интервенции. От съществено значение е диференцирането на необходимата 

диагностично-лечебна дейност от гледна точка на необходимата спешност от 

прилагането – спешна, срочна и планова. В зависимост от това е създадена възможност 

определени интервенции, които по принцип се осъществяват на по-високо ниво на 

компетентност, в условията на спешност да могат да се осъществяват по изключение и 

на по-ниско ниво на компетентност, което прави медицинското обслужване по-гъвкаво 

и по-достъпно за пациентите. 

В този раздел са представени и общите изисквания за професионална 

квалификация и компетентност за практикуване на клиничната специалност в 

извънболничната и болничната ортопедично-травматологична помощ, които се 

основават на утвърдената в страната практика, както и на световния опит в 

диагностиката и лечението на този клас заболявания. Разграничени са изискванията 

към дейността на специалиста и на специализанта по ортопедия и травматология. В 

съответствие на правилата за добра медицинска практика специализантът може да 

практикува само под наблюдение, контрол и задължително ръководство на лекар с 

придобита специалност "Ортопедия и травматология".  

Като високоспециализирани дейности, които изискват допълнителна 

квалификация, удостоверена с документ за преминато обучение и успешно положен 

изпит, са определени ендопротезирането на стави, артроскопията, хирургията на ръката 

(анатомично), ултразвуковото изследване на стави, остеодензитометрията, кръвната 

репозиция и вътрешната фиксация на фрактури в областта на таза и ацетабулума. Този 

регламент е в съответствие с обсъжданията и взетите решения от страна на 

професионалната организация на специалистите - Българското дружество по ортопедия 

и травматология.  

Специално внимание се обръща на изисквания към медицинските специалисти, 

осъществяващи здравни грижи, като е регламентиран обхватът на тяхната дейност.  

Определени са интердисциплинарните взаимодействия и координация между 

клиничната специалност „Ортопедия и травматология“ и други клинични 

специалности. Регламентирани са задължителните консултации, които се извършват 
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преди оперативни интервенции и които гарантират минимума от превенция на 

възможни усложнения, свързани с интервенцията. По преценка на лекуващия лекар 

консултации могат да се осъществят и със други специалисти в зависимост от здравния 

статус на конкретния пациент и съществуващите рискове за неговото здраве. Важно 

уточнение е йерархията в случаите когато са налице комбинирани травматични 

увреждания – ръководител на екипа от специалисти е хирургът. 

В Раздел II на проекта са регламентирани изискванията за осъществяване на 

дейността по медицинската специалност „Ортопедия и травматология“ на всички нива 

на здравната система в страната – спешна, първична и специализирана извънболнична 

медицинска помощ и болнична помощ.  

Изискванията към структурата за осъществяване на дейността в звената на 

спешната медицинска помощ и лечебните заведения за първична извънболнична 

медицинска помощ съответстват на тези, които са регламентирани с Наредба № 41 от 

2005 г. за утвърждаване на "Медицински стандарти по обща медицинска практика“ и 

Наредба № 12 от 2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" . 

По отношение на процеса на осъществяване на дейността изискванията към 

структурите, които оказват спешна медицинска помощ, са съобразени с възможностите 

на специалистите в тях. Необходимата професионална компетентност е основно в 

областта на травматологията и е свързана с оказване на животоспасяващи действия за 

ограничаване на кръвоизлива при наранявания и временна имобилизация.  

Общопрактикуващите лекари осъществяват дейности от своята компетентност, които 

са насочени основно към диагностициране на ортопедично-травматологична патология,  

медикаментозно лечение на заболявания с хроничен характер, основни манипулации 

при леки травми и заболявания на опорно-двигателния апарат. С цел недопускане на 

лекарски грешки изрично е упоменато, че е недопустимо осъществяването на дейности, 

които изискват специализирана професионална квалификация, като са уточнени самите 

процедури, за които се отнася това.  

За да се осигури приемственост в диагностиката и лечението на пациентите с 

ортопедо-травматологични заболявания от гледна точка на различното ниво на 

професионална компетентност, са определени взаимодействията които лекарите от 

спешната и първичната извънболнична медицинска помощ трябва да осъществяват с 

лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ и болнична помощ. 

Важни от практическа гледна точка са регламентираните принципи за поведение при 

спешни животозастрашаващи и застрашаващи крайника състояния в ортопедията и 

травматологията, които очертават накратко алгоритмите на поведение в седемте 
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основни групи състояния - наранявания с външно кървене от магистрален артериален 

съд; фрактура или луксация с магистрална съдова увреда (лезия или тромбоза) ; 

травматична ампутация и семиампутация; открита фрактура или луксация, конквасация 

на крайника; нестабилна фрактура на таза с опасност от масивна ретроперитонеална 

хеморагия; животозастрашаващи инфекции на опорно-двигателния апарат – аеробни и 

анаеробни (особено при налични или суспектни клинични данни за газ-гангрена, гноен 

артрит, флегмон, некротичен фасциит и др. подобни); травматична ампутация и 

семиампутация на пръст, ръка. 

Във втората част на този раздел са определени изискванията за осъществяване на 

дейността в специализираната извънболнична ортопедично-травматологична помощ. 

Регламентирани са здравно-хигиенните изисквания към структурите, осъществяващи 

този вид дейност. Относно оборудването на специализираните ортопедо-

травматологични кабинети освен стандартното е регламентирано и специфичното от 

гледна точка на медицинската специалност оборудване, както и това, което осигурява 

високоспециализираните дейности. Уточнени са и тези елементи от оборудването, 

които не са задължителни, но намират приложение най-вече в условията на спешност. 

Конкретизиран е и медицинският инструментариум, необходим за оптимално 

протичане на лечебния процес. 

Очертан е обхватът на вида и обема медицински дейности, които се осъществяват 

в специализираната извънболнична ортопедична и травматологична помощ , 

включително допустимите манипулации и процедури. Малките хирургични 

интервенции, които могат да се осъществяват в операционен сектор към медицински 

център, медико-дентален център или диагностично-консултативен център са изброени 

конкретно, което създава яснота както за изпълнителните на дейността, така и за 

контролните органи. Точно са определени и количествените и качествените показатели 

за осъществяване на дейността. 

В третата част на втори раздел са регламентирани изискванията при 

осъществяване на дейността в болничната ортопедично-травматологична помощ, 

включително по отношение на нивата на компетентност.  

Дейностите от I ниво на компетентност могат да се осъществяват както в 

самостоятелна клиника или отделение по ортопедия и травматология, така и в клиника 

или отделение по хирургия. Изискванията към вида и броя на помещенията, както и по 

отношение на оборудването, е съобразно обхватът на дейностите, които могат да се 

осъществяват – техния вид и степен на сложност. Изискванията към устройството на 

болничните стаи имат за цел да създадат необходимия комфорт по време на болничния 
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престой на пациентите, както и оптимални условия за тяхното медицинско обслужване. 

Специално внимание е отделено на важните от гледна точка на спешност, спазване на 

противоепидемичен режим и вътрешна комуникация инсталационни и комуникационни 

изисквания. По отношение на оборудването на операционните зали са отразени всички 

общомедицински и специфични за специалността „Ортопедия и травматология“ 

изисквания.  

Относно персонала, за отделение по ортопедия и травматология са определени 

минимални изисквания от двама лекари, като поне единият трябва да е с придобита 

специалност по профила. Когато дейността се осъществява в отделение по хирургия се 

изисква един лекар с придобита специалност по ортопедия и травматология. 

Минималните изисквания за допълнителна квалификация на това ниво на 

компетентност са по отношение на ехографско изследване на стави при деца и 

възрастни и остеодензометрия. Допълнително изискване е съотношението 

лекари/медицински сестри да е минимум 1:2. Всички тези изисквания по отношение на 

персонала са свързани с необходимостта да се осигури оптимално протичане на 

диагностично-лечебния процес предвид определените за изпълнение дейности на това 

ниво на компетентност. Двама лекари е минимумът, необходим за осъществяване на 

болнична медицинска помощ, предвид осигуряване на екипността по време на 

оперативната дейност, както и на приемствеността при изготвяне на графика за работа 

на лекарите. Минималното съотношение на лекари/медицински сестри е свързано с 

осигуряване на здравните грижи за пациентите в структурата, което включва 

денонощно присъствие на поне 1 медицинска сестра. 

В болничните структури от I ниво на компетентност се осъществяват малки по 

обем и сложност ортопедични и травматологични операции съгласно раздел V, т. 1  на 

медицинския стандарт. Тези интервенции изискват базови умения по специалността и 

минимален брой лекарски персонал. Важно уточнение е, че в условията на спешност на 

това ниво могат да се извършват и някои оперативните процедури (посочени в т. 1.1. от 

раздел V на медицинския стандарт), които обичайно се изпълняват на II ниво. Тази 

възможност се дава, тъй като преценката на съотношението полза/риск в тези случаи 

определя превес на необходимостта да се окаже възможния обем медицинска помощ в 

условията на спешност в интерес на живота и здравето на пациента, за което наличният 

персонал, макар и в намален по брой състав спрямо регламентирания за II ниво, има 

необходимата професионална компетентност да се справи.  

Относно приемът на пациенти в структура от I ниво на компетентност подробно  е 

описан алгоритъмът, който включва първоначалните действия от страна на приемащия 
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лекар, назначенията за по-нататъшната диагностика, лечение, предоперативна 

подготовка, документирането на всички действия и резултати от изследвания, 

консултации, вземането на информирано съгласие от пациенти в съзнание, провеждане 

на необходимите реанимационни действия преди или след операция и други. 

Спазването на този алгоритъм е важно от гледна точка на изясняване на заболяването и 

състоянието на пациента, вътрешната координация и приемственост между 

специалистите в лечебното заведение, необходимостта от предприемане на спешни 

мерки, както и доказване на правилността на действията от гледна точка на 

осъществяването на контрол. По отношение на необходимите действия са разграничени 

случаите на спешно и планово постъпващи пациенти. 

Поради риска за живота и здравето на пациента по време на всяка оперативна 

интервенция, много прецизно е определен обхватът на клиничния преглед за неговата 

оценка. В духа на пълната информираност на пациента изрично е регламентирана 

необходимостта заключителната оценка на оперативния риск да се съобщи и обсъди с 

пациента и неговите близки по разбираем за тях начин. Предвидена е и възможността 

за отказ от операция заради висок оперативен риск, като в тези случаи, с оглед вземане 

на информирано решение, задължително се обясняват възможните варианти на 

поведение, както и ползите и рисковете на всеки от тях за пациента.  

Определени са основните правила при извършване на оперативната интервенция - 

осигуряване на достатъчен състав на хирургичния екип от гледна точка на обема на 

интервенцията, несменяемост на екипа освен по медицински показания или извънредни 

обстоятелства, сменяемост на ръководителя на екипа от по-старши по опит хирург при 

възникнали в хода на операцията проблеми и др. Всички тези правила имат за цел да 

гарантират сигурност за здравето и живота на пациента и осигуряване на най-доброто 

възможно медицинско обслужване с цел постигане на максимално добър резултат от  

оперативното лечение. В тази връзка са и изискванията към наблюдението в ранния 

следоперативен период, когато от изключителна важност е интензивното мониториране 

на жизнените и лабораторните показатели и своевременната медицинска намеса при 

съществени отклонения от тях. 

От гледна точка на възможните животозастрашаващи тромботични усложнения 

след оперативните интервенции специално внимание е обърнато на следоперативната 

антитромботична профилактика, като са определени случаите когато тя е задължителна 

или препоръчителна. 

С цел осигуряване на пълното възстановяване на пациента са регламентирани 

задълженията на лекуващия лекар да определи условията за домашно наблюдение и 
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контрол след изписването, като при показания той определя необходимостта от 

диспансеризация, рехабилитация и други медицински дейности, имащи за цел 

превенция на усложненията. 

Предвид осигуряването на оптимални диагностични възможности на структура от 

I ниво на компетентност, в съответствие на осъществявания обем и обхват на дейност 

по ортопедия и травматология, е определен необходимият обхват на клинико-

лабораторни и рентгенови изследвания, както и възможността за микробиологични и 

биопсични изследвания. Регламентиран е и минимумът на консултативната дейност, 

която трябва да бъде осигурена, като са разграничени задължителната 24-часова 

спешна консултативна помощ от специалист по вътрешни болести/кардиолог, 

анестезиолог, невролог, педиатър (за пациенти до 18 години) и консултативната помощ 

по показания, осигурена по договор с външни консултанти по съдова хирургия, 

урология, гръдна хирургия, неврохирургия, гинекология и др. 

Определени са количествени показатели за осъществяване на дейността, като са 

заложени минимални изисквания за годишен обем на медицинската дейност 150 

операции на 10 легла годишно, а на една операционна маса трябва да се извършват 

минимум 150 малки и средни операции годишно. Тези изисквания са свързани с 

необходимостта да се гарантира поддържане на необходимата квалификация на 

практикуващите в структурата лекари, което от своя страна осигурява минимизиране на 

риска за живота и здравето на пациентите.  

Определени са и редица конкретни качествени показатели, по които може да се 

извършва както самооценяване на осъществяваната медицинска дейност, така и външен 

контрол върху нея. Такива са изискванията за оперативна активност не по-малко от 

50%, допустим дял на следоперативните усложнения – до 10%, относителен дял на 

малките операции – до 70% и допустима смъртност – до 0,5%. Стойностите на тези 

показатели са съобразени с изискването на това ниво на компетентност да се 

осъществяват само малки оперативни интервенции и само по изключение, в условията 

на спешност, да се извършват някои средни по обем и сложност операции.  

По отношение на дейностите в структури по ортопедия и травматология от II 

ниво на компетентност е спазена същата структура на регламента, както по 

отношение на I ниво на компетентност, като тук са валидни всички вече изложени 

аргументи. По-съществените различия, които отразяват спецификата на това ниво на 

компетентност, са следните: 

За разлика от I ниво, дейностите на II ниво на компетентност могат да се 

осъществяват само в самостоятелни клиники/отделения по ортопедия и травматология, 
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което е свързано с по-високата степен на сложност на оперативните интервенции и 

необходимост от по-тясно специализиран подход към пациентите. 

Относно изискванията към болничните стаи, препоръчително е най-малко три от 

тях да са с възможности за кислородолечение (на I ниво изискването е за поне една 

стая), което също е свързано с по-сложните оперативни интервенции и по-тежкото 

състояние на пациентите на това ниво и необходимост от осигуряване на оптимални 

реанимационни условия. 

Логично са увеличени изискванията към минималния общ брой лекари и брой 

лекари с придобита специалност – трима лекари, от които двама специалисти по 

ортопедия и травматология. Този брой лекари е определен предвид броя и степента на 

тежест на оперативните интервенции, които се извършват на това ниво на 

компетентност и необходимостта от повече на брой лекари за осигуряване както на 

екипност по време на операции, така и на по-големия обем оперативна дейност. Към 

изискванията за осъществяване на високоспециализирани дейности, за които е 

необходима допълнителна професионална квалификация и съответно документ за 

правоспособност, се добавят артроскопия на стави, ендопротезиране на стави и 

хирургия на ръка (анатомична) – интервенции с по-висока степен на сложност, 

съответстваща на II ниво на компетентност.  

На това ниво се извършват освен малки, както на I ниво, така и средни по обем и 

сложност ортопедични и травматологични операции съгласно раздел V, т. 2 на 

медицинския стандарт. Съществена част от оперативната дейност е свързана с 

ендопротезиране на тазобедрената и колянната става, с което е свързано изискването за 

допълнителна квалификация на поне двама от лекарите по ендопротезиране на стави, 

както и гарантиране поддържането на професионална квалификация чрез 

осъществяване на поне 20 ендопротезирания на година. Друг значителен дял от 

оперативната дейност на това ниво на компетентност са артроскопиите, за които се 

изисква поне един лекар с придобита правоспособност за тази високоспециализирана 

дейност. 

Отново в условията на спешност се допуска да се извършват оперативни 

интервенции с по-висока степен на сложност (посочени в т. 2.1 от раздел V), с което се 

осигурява необходимата медицинска намеса в интерес на здравето на пациента, когато 

няма възможност да се осигури своевременно медицинско обслужване на III ниво на 

компетентност. 

Промените относно обхвата на оперативните интервенции на II ниво на 

компетентност спрямо сега действащия медицински стандарт включват: 
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 добавяне на определени кодове в областта на спиналната хирургия - 02.94 

Поставяне или смяна на черепно екстензионно устройство – клещи (Кречфилд) и хало, 

02.95 Остраняване на черепно екстензионно устройство – клещи (Кръчфийлд) или хало, 

77.29 Клиновидна остеотомия, опашна кост, 79.29 Открито наместване на фрактура без 

вътрешна фиксация – гръбнак и 80.51 Ексцизия на интервертебрален диск; 

 добавяне на кодове на оперативни интервенции, които могат да се 

извършват на II ниво на компетентност в условията на спешност - 03.01 Отстраняване 

на чуждо тяло от гръбначния канал, 03.02 Ново отваряне на мястото на ламинектомия и 

03.6 Освобождаване на адхезии на гръбначния мозък и нервните коренчета; 

 преместване на оперативна процедура 03.09 Друга експлорация и 

декомпресия на спинален канал от III във II ниво на компетентност по спешност; 

 оперативните процедури с кодове 81.23, 81.24 и 81.25, които до настоящия 

момент са изпълнявани на II ниво на компетентност в условията на спешност ще могат 

да се изпълняват само на III ниво на компетентност. 

С тези промени се разширява обхватът на дейност на специалистите по ортопедия 

и травматология, което дава възможност за по-добър достъп на пациентите до лечение 

на съответните заболявания в областта на спиналната хирургия, вкл. в условията на 

спешност. От друга страна, предвид числената промяна в изискванията към 

минималната осигуреност с по-малък общ брой лекари за II ниво на компетентност 

спрямо сега действащия медицински стандарт, определени оперативни интервенции, 

които до сега са осъществявани в структури от II ниво на компетентност в условията на 

спешност, ще могат да се осъществяват само в структури от III ниво на компетентност, 

с което се гарантира качеството при осъществяването на тези оперативни интервенции.  

Изискванията към обема на диагностичните възможности са разширени спрямо I 

ниво на компетентност, като са добавени образните изследвания „ехография“ и 

„компютърна аксиална томография“ и/или „ядрено-магнитен резонанс“, както и 

имунологични изследвания и функционално изследване на дишането. Осигуряването на 

сцинтиграфско изследване е посочено като препоръчително.  

Изискванията към минималния годишен обем оперативна дейност за II ниво е 250 

операции на 10 легла (със 100 операции повече спрямо изискванията за I ниво). 

Аналогично са завишени и изискванията към някои качествени показатели като 

оперативна активност – не по-малко от 70% и дял на малките операции - не повече от 

50%, а смъртността се допуска да бъде до 1%. Тези повишени изисквания са свързани с 

професионалното ниво, което трябва да поддържат лекарите за да осигурят 

необходимото качество на диагностика и лечение. За смъртността се допуска по -висока 
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стойност предвид по-тежката патология, която се лекува на II ниво и съответно по-

голямата вероятност от смъртен изход. 

По отношение на дейностите в структури по ортопедия и травматология от III 

ниво на компетентност отново е спазена същата структура на регламента както по 

отношение на I и II ниво на компетентност. По-съществените различия, които отразяват 

спецификата на това ниво на компетентност, са следните: 

Важното за III ниво е осъществяването на диагностично-лечебната дейност по 

ортопедия и травматология в пълен обхват, включително големи и много големи 

оперативни интервенции. На това ниво може да се осъществява научна и 

научноекспериментална дейност. Дейността може да бъде общопрофилна или 

профилирана, като при последната поне 50% от дейността е тясно специализирана. В 

съответствие на тази възможност за тясно профилиране са и допълнителните 

изисквания към оборудването на стаите и болничните легла – наличие на допълнителни 

модули, тракционни приставки, защитни бариери и др., които подпомагат 

възстановяването на пациентите и/или служат за защита и превенция от непредвидени 

наранявания. 

Промените относно обхвата на оперативните интервенции на III ниво на 

компетентност спрямо сега действащия медицински стандарт включват: 

 добавяне на определени кодове в областта на гръдната и спиналната 

хирургия - 34.4 Ексцизия или деструкция на лезия на гръдна стена, 34.74 

Възстановяване на деформации на гръдния кош,  34.79 Друго възстановяване на гръдна 

стена, 77.99 Други операции на торакс и 79.39 Открито наместване на фрактура с 

вътрешна фиксация на гръбначен стълб и на таз; 

 оперативните процедури с кодове 81.31, 81.32 и 81.33, които са 

пропуснати в Раздел V на настоящия медицински стандарт, са добавени за III ниво на 

компетентност.  

С тези промени се разширява обхватът на дейност на специалистите по ортопедия 

и травматология, което дава възможност за по-добър достъп на пациентите до лечение 

на съответните заболявания в областта на спиналната и гръдната хирургия. 

Относно болничните стаи е поставено изискването броят на леглата да е не по-

малко от 10. В съответствие на по-тежката патология, която се лекува на това ниво са и 

изискванията за наличие на допълнителен (спрямо II ниво) инструментариум и 

оборудване на операционните зали, които са описани подробно  в проекта. 

В съответствие на тежестта на патологията са увеличени и изискванията към 

минималния общ брой лекари и брой лекари с придобита специалност – изискват се 
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минимум шест лекари, от които трима с придобита специалност по ортопедия и 

травматология. Този брой лекари, аналогично с изискванията на II ниво, е свързан с 

броя и степента на тежест на оперативните интервенции, които се извършват на това 

ниво на компетентност и необходимостта от повече на брой лекари за  осигуряване 

както на екипност по време на операциите, така и на по-големия обем оперативна 

дейност. Въведено е специално изискване и към началника на отделение от III ниво – да 

има не по-малко от седем години стаж по специалността, с което се гарантира 

успешния мениджмънт на структура, в която се извършват най-сложни оперативни 

интервенции по специалността. Към изискванията за осъществяване на 

високоспециализирани дейности, за които е необходима допълнителна професионална 

квалификация и съответно – документ за правоспособност, се добавят кръвна 

репозиция и вътрешна фиксация при фрактури на таз и ацетабулум, както и 

микрохирургия.  

Към изискванията за минимум двама специалисти с допълнителна квалификация 

за ендопротезиране и един специалист с квалификация за извършване на артроскопии 

(за II ниво), се добавят изискванията за поне един специалист с допълнителна 

квалификация за извършване на кръвна репозиция и вътрешна фиксация при фрактури 

на таз и ацетабулум и поне един специалист с допълнителна квалификация за 

извършване на микрохирургия. Тези изисквания отново са свързани със сложността на 

операциите, осъществявани на това най-високо ниво. 

Изискванията към обема на диагностичните възможности са разширени спрямо I 

и II ниво на компетентност като са добавени електрофизиологични изследвания с 

препоръка за наличие на апарат за контрол на соматосензорни евокирани потенциали, 

патоморфологична лаборатория с възможност за спешен гефрир, апарат за изследване 

под напрежение и ултразвуков апарат с възможност за доплерово изследване. Добавени 

са и препоръчителни диагностични възможности за вирусологични изслевания, 

изследване на туморни маркери, тиреоидни хормони, ревматологични фактори и др. 

Всички тези изисквания към диагностичните възможности на лечебното заведение са 

свързани със заболяванията, характеризиращи тежката патология в областта  на 

ортопедията и травматологията и съответно по-трудната им диагностика, както и 

честата комплицираност на случаите, при които се наблюдава свързаност между 

ортопедичните и редица други заболявания при пациентите .  

Изискванията към минималния годишен обем оперативна дейност за III ниво е 

350 операции на 10 легла (със 100 операции повече спрямо изискванията за II ниво), 

като на една операционна маса трябва да се извършват минимум 200 операции 
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годишно. Аналогично са завишени и изискванията към качествените показатели: 

оперативната активност трябва да е не по-малко от 80 % и дял на големи и много 

големи операции - не по-малко от 60 %, а смъртността е допустимо да бъде до 1,5 %. 

Както беше споменато тези повишени изисквания са свързани с професионалното ниво, 

което трябва да поддържат лекарите за да осигурят необходимото качество на 

диагностика и лечение. За смъртността се допуска по-висока стойност предвид най-

тежката патология, която се лекува на III ниво и съответно по-голямата вероятност от 

смъртен изход. 

В Раздел III на проекта на наредбата са посочени всички оперативни процедури в 

ортопедията и травматологията съгласно обема и сложността на осъществяваните 

дейности. Номенклатурата на оперативните интервенции е разделена в зависимост от 

техния обем и сложност на такива с малък, среден, голям и много голям обем и 

сложност. Всяка от тези основни групи е разделена допълнително в зависимост от 

органната локализация на интервенцията или вида интервенция – горен крайник, 

раменен пояс и горен крайник, таз и долен крайник, артроскопски процедури в областта 

на скелетно-мускулната система, гръбначен стълб. По този начин се създава 

систематичност на оперативните интервенции и възможност да се оценява и анализира 

количествено и качествено оперативната дейност на всяка ортопедо-травматологична 

структура, а следователно и на нейните възможности.  

Към операциите със среден обем и сложност са добавени определени 

ортопедични операции на гръбнак (буква Г.). Към операциите с голям и много голям 

обем и сложност са добавени определени оперативни процедури  на гръбначен стълб и 

гръден кош (буква В.). Тези процедури допълват сега действащия медицински стандарт 

по „Ортопедия и травматология“ и по този начин компенсират съществуващ  пропуск на 

II и III ниво на компетентност. Те са съобразени както с медицински стандарт по 

„Неврохирургия“, така и с оперативните процедури в областта на гръдния кош.  

В Раздел IV на проекта на наредбата са представени общите изисквания за 

извършване на оперативна дейност в зависимост от обема и сложността на 

осъществяваните операции. Регламентиран е минималният брой лекари и медицински 

сестри, които са необходими за формиране на оперативен екип за всяка една от групите 

оперативни интервенции в зависимост от тяхната сложност.  

Така например за малките по обем и сложност операции са необходими оператор, 

асистент за някои операции, операционна сестра и санитар. Това още веднъж обяснява 

защо е определен минимален необходим брой за I ниво на компетентност от двама 

лекари, на което се осъществяват този вид операции.  
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За II ниво, на което се извършват и средни по обем и сложност операции, а в 

условията на спешност – и някои големи операции, се изискват минимум четирима 

лекари, тъй като операционният екип включва оператор, един или двама асистенти, 

операционна сестра и санитар.  

В съответствие с тежката патология, която се лекува на III ниво и включва големи 

и много големи по обем и сложност операции, екипът включва оператор, от един до 

трима асистенти, операционна сестра, а при необходимост и втора сестра  и санитар. В 

структурите от това ниво често се осъществяват едновременно повече от една 

операция, което определя и необходимостта от поне шест лекари, които да осигурят два 

операционни екипа. 

В Раздел V са посочени процедурите по МКБ-9 КМ в обхвата на медицинската 

специалност "Ортопедия и травматология", които могат да бъдат изпълнявани в 

болнични структури по нива на компетентност. Посочени са и процедурите, които е 

допустимо да се извършват в условията на спешност на съответното по-ниско ниво на 

компетентност. Уточнени са процедурите, за които се изисква допълнителна 

квалификация на лекарския персонал. 

Проектът на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ няма да доведе 

до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет. 

Финансовите и други средства, необходими за осъществяване на дейностите в 

обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“, при прилагането 

на новата уредба са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната календарна година , 

тъй като не се предвижда въвеждането на качествено нови медицински дейности от 

обхвата на специалността „Ортопедия и травматология“, вкл. в областта на спиналната 

и гръдната хирургия, които до настоящия момент да не са осъществявани от лечебните 

заведения.  

Изискванията към структурите по ортопедия и травматология от различните нива 

на компетентност са в съответствие с досега съществуващите възможности на 

лечебните заведения за диагностика и лечение на пациентите. Понижават се 

изискванията към числеността на лекарския персонал за II и III ниво на компетентност, 

поради което не са необходими допълнителни финансови и други средства за 

изпълнението на изискванията от лечебните заведения.  

Очакваният резултат от предложения стандарт по медицинска специалност 

„Ортопедия и травматология“ е да се подобрят условията и качеството на лечение на 

болните със заболявания и травми на опорно-двигателния апарат: 
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- ще се осигурят по-облекчени условия за работа на болничните структури по 

ортопедия и травматология, което е свързано с намаления минимален брой лекари 

(спрямо досега действащия медицински стандарт по тази специалност), необходими за 

осъществяване на дейностите, изискващи II и III ниво на компетентност; 

- ще се увеличи броят на структурите, които отговарят на условията за наличен 

лекарски персонал, което ще улесни достъпа на населението до медицинска помощ по 

тази специалност; 

- ще се подобри качеството на медицинското обслужване чрез възможността 

определени оперативни интервенции, които обичайно се извършват на по-високо ниво 

на компетентност, в условията на спешност да могат да се извършват на по-ниското 

ниво, с което се съкращава времето от възникване на спешността до оказването на 

медицинска помощ; 

- ще се осигури по-добър достъп на пациентите до качествена медицинска грижа 

и чрез разширяване на обхвата на дейност на специалистите по ортопедия и 

травматология с допълването на определени процедури в областта на спиналната и 

гръдната хирургия.  

Очакваните резултати от прилагането на наредбата за утвърждаване на 

медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ са свързани и със създаване на 

възможност структурите, осъществяващи дейност по тази медицинска специалност на 

II и III ниво на компетентност да извършват определени процедури и в областта на 

спиналната хирургия. Това ще допринесе за увеличаване на възможностите на 

пациентите с такива заболявания за избор на лечебно заведение, а следователно и за по-

добър достъп до високо квалифицирана медицинска помощ.  

С проекта на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и 

травматология“ не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи 

режими и услуги. Проектът няма да окаже въздействие върху административната 

тежест за физическите и юридическите лица. 

Обществените отношения, предмет на проекта на наредба не са регламентирани в 

европейското право, тяхната уредба е въпрос на национално решение и е от 

компетентността на отделените държави-членки. С оглед на това не се налага 

извършването на анализ за съответствие на проекта с правото на Европейския съюз.  


