
 

С П Р А В К А 

 

за отразяване на становищата, получени при общественото обсъждане на проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт 

„Гастроентерология“ 

 

№ Ведомство Предложения Приема се/ 

не се приема 

Мотиви 

 

1. Българска болнична 

асоциация-Андрей 

Марков, председател на 

УС 

1. В т. З „Нива на компетентност“: 

1.1 В т. 2 „II ниво на компетентност“ се предлага следната 

редакция на т. 2.3.4: 

„2.3.4. Наличие в лечебното заведение на структура за образна 

диагностика, разполагаща с рентгенова апаратура за 

изследване на гастроинтестиналния тракт /ГИТ/. Осигурена КТ 

или МР апаратура на територията на населеното място, с 

осигуряване непрекъснато 24-часово обслужване на болницата, 

включително и при спешни състояния.“ 

 

1.2. В т. 3 „III ниво на компетентност“ се предлага: 

2.1. Следната редакция на т. 3.3.2: 

„3.3.2. Наличие в лечебното заведение на структура по образна 

диагностика, разполагаща с рентгенова апаратура за 

изследване на гастроинтестиналния тракт /ГИТ/. Наличието на 

КТ или МР апаратура е задължително на територията на 

населеното място и с осигуряване на непрекъснато 24-часово 

обслужване на болницата, включително и при спешни 

състояния.“ 

 

 

 

 

 

 

Приема се по 

същество с 

уточнението 

„собствена или 

по договор“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се по 

същество с 

уточнението 

„собствена или 

по договор“ 
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2.2. Следната редакция на т. 3.6: 

„3.6. Минимален обем дейност – минимум 380 преминали 

болни на 10 разкрити болнични легла годишно или над 80% 

използваемост на легловия фонд.“ 

Приема се – 75% 

2. Българска асоциация на 

професионалистите по 

здравни грижи /БАПЗГ/-

Милка Василева, 

председател 

1. В т. А, в изречението „Целта на специалността е….“ след 

думата „лечение“ да се добави „здравни грижи““. 

 

2. В т. Ж. „Изисквания за осъществяването на дейности в 

областта на гастроентерологията в лечебни заведения за 

специализирана извънболнична медицинска помощ“ да се 

добави нова точка 1.5. с текст: „Медицинските сестри, 

работещи в лечебното заведение, трябва да са включени в 

програмата за продължаващо професионално обучение и да 

имат придобита допълнителна квалификация в областта на 

здравните грижи за болни с гастроентерологични заболявания.“ 

Сегашната т.1.5 да стане 1.6. 

 

3. В т. З „Нива на компетентност“: 

3.1. В т. 1 „I ниво на компетентност“: 

3.1.1. В т. 1.2. след думата „лечение“ да се допълни и „здравни 

грижи“. 

 

3.1.2. Сегашната т. 1.5 да стане т. 1.6. и да се създаде нова т.1.5. 

с текст: „Поне половината от медицинските сестри, назначени 

в структурата гастроентерология е необходимо да имат второ 

Приема се 

 

 

 

 

Приема се по 

същество, като 

„трябва“ се 

замени с 

„препоръчител- 

но е“ и „болни“- 

с „пациенти“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

Приема се по 

същество със 

следния текст: 

„Изисквания за 

квалификация - 
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квалификационно ниво-първи сертификат, при въведена 

квалификационна рамка за професионално развитие на 

медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти, състояща се от квалификационни нива“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалистите 

по здравни 

грижи са длъжни 

да поддържат, 

повишават и 

разширяват 

теоретичните си 

знания и 

практическите 

си умения, 

необходими за 

осигуряване на 

качествени 

здравни грижи 

чрез 

продължаващо 

медицинско 

обучение. Най-

малко 

половината от 

медицинските 

сестри, 

работещи в 

структурата  

е необходимо да 

имат второ 

квалификацион- 

но ниво - първи 

сертификат, 

съгласно 

приетата от 

БАПЗГ 

Квалификацион- 

на рамка за 

професионално 

развитие на 

медицинските 

сестри, 
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3.2. В т. 2 „II ниво на компетентност“: 

3.2.1. Да се добави нова т. 2.1.3. с текст: „От работещите в 

структурата медицински сестри минимум две да са с 

професионален опит и допълнителна квалификация за участие 

при извършване на интервенционална гастроинтестинална 

ендоскопия.“ 

 

3.2.2. В т. 2.5. след думите „диагностика, лечение“ да се добави 

и „здравни грижи на пациенти с…“ 

 

3.2.3. Сегашната т. 2.5.10 да стане т. 2.5.11 и да се създаде нова 

т.2.5.10. с текст: „Здравни грижи, включващи самостоятелни 

дейности и дейности по назначение на лекар: изготвяне на 

акушерките и 

асоциираните 

медицински 

специалисти по 

чл. 8, т. 7а от 

Закона за 

съсловната 

организация на 

медицинските 

сестри, 

акушерките и 

асоциираните 

медицински 

специалисти.“ 

 

 

 

Приема се 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

Приема се 
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индивидуален план за грижи; наблюдение и регистриране на 

соматични показатели, общо състояние и външен вид; 

провеждане на лекарствена терапия, здравно обучение и 

възпитание на пациентите и техните семейства за правилен 

хранителен и двигателен режим; специални дейности и грижи 

за пациенти с гастроентерологични заболявания.“ 

 

4. В т. 3 „III ниво на компетентност“: 

4.1. Точка 3.1. да се измени така: 

„3.1. Минимален брой специалисти: 

3.1.1. Лекари:“  

  

4.2. Да се добави нова т. 3.1.2. с текст: „Броят на медицинските 

сестри да се определя от тежестта и състоянието на пациентите 

и възможността за осигуряване на непрекъснати качествени 

здравни грижи в рамките на 24 часа по методика на БАПЗГ за 

изчисляване на нуждите от здравни грижи.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 

 

 

 

 

Приема се по 

същество, със 

следния текст: 

„Броят на 

медицинските 

сестри се 

определя от 

обема и 

интензивността 

на здравните 

грижи, които се 

извършват в 

отделението или 

клиниката, като 

съотношението 

между лекари и 

медицински 

сестри не трябва 

да е по-малко от 

1:2. При 

определяне на 

броя на 

медицинските 
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4.3. Да се добави нова т. 3.1.3. с текст: „Поне половината от 

медицинските сестри, назначени в структурата 

гастроентерология е необходимо да имат второ 

квалификационно ниво-първи сертификат, при въведена 

квалификационна рамка за професионално развитие на 

медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти, състояща се от квалификационни нива. Една 

трета от медицинските сестри в структурата са с 

професионален опит и допълнителна квалификация за участие 

при извършване на специфични изследвания и манипулации в 

областта на гастроентерологията.“ 

 

 

сестри може да 

се прилага 

Методиката за 

изчисляване на 

необходим 

персонал 

(медицински 

сестри), 

препоръчана от 

Международния 

съвет на 

медицинските 

сестри (ICN). 

 

 

Приема се по 

същество със 

следния текст: 

„Изисквания за 

квалификация - 

специалистите 

по здравни 

грижи са длъжни 

да поддържат, 

повишават и 

разширяват 

теоретичните си 

знания и 

практическите 

си умения, 

необходими за 

осигуряване на 

качествени 

здравни грижи 

чрез 

продължаващо 

медицинско 

обучение. Най-
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малко 

половината от 

медицинските 

сестри, 

работещи в 

структурата, е 

необходимо да 

имат второ 

квалификацион- 

но ниво - първи 

сертификат, 

съгласно 

приетата от 

БАПЗГ 

Квалификацион- 

на рамка за 

професионално 

развитие на 

медицинските 

сестри, 

акушерките и 

асоциираните 

медицински 

специалисти по 

чл. 8, т. 7а от 

Закона за 

съсловната 

организация на 

медицинските 

сестри, 

акушерките и 

асоциираните 

медицински 

специалисти. 

Една трета от 

медицинските 

сестри в 

структурата е 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. В т. И. „Човешки ресурси в клиника/отделение по 

гастроентерология в лечебно заведение за болнична помощ.“: 

 

5.1. Точка 5.1. да се измени така: „Старшата медицинска сестра 

е с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или 

„магистър“ по специалност „Управление на здравните грижи.“ 

 

5.2. Да се създаде нова т.5.1.1. с текст : „Старшата медицинска 

сестра провежда дейности по: организиране, ръководство и 

контрол на здравните грижи в клиниката/отделението; 

назначаване, обучение и развитие на сестринския и помощен 

персонал; изписване, получаване и контрол на изразходването 

на медикаменти и консумативи; изработване на работни 

необходимо да 

са с 

професионален 

опит и 

допълнителна 

квалификация за 

участие при 

извършване на 

специфични 

изследвания и 

манипулации в 

областта на 

гастроентероло- 

гията.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се 

 
 

 

 

 

Приема се 
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графици и контрол за спазването; контрол на хигиенното 

състояние на клиниката/отделението; контрол за спазване на 

правилника за вътрешния ред на клиниката/отделението; 

контрол за спазване правилата за професионална етика, 

промоция, превенция и профилактика на гастроентерологични 

заболявания; обучение на медицински сестри, студенти, 

пациенти и техните семейства и помощен персонал; 

разработване на проекти и научни изследвания в областта на 

здравните грижи.“ 

 

5.3. Точка 5.2. да се измени така: „Броят на медицинските 

сестри се определя от обема на здравните грижи за пациентите 

в клиниката/отделението и възможността за осигуряване на 

непрекъснати качествени здравни грижи в рамките на 24 часа 

по методика на БАПЗГ за изчисляване на нуждите от 

персонал.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приема се по 

същество, със 

следния текст: 

„Броят на 

медицинските 

сестри се 

определя от 

обема и 

интензивността 

на здравните 

грижи, които се 

извършват в 

отделението или 

клиниката, като 

съотношението 

между лекари и 

медицински 

сестри не трябва 

да е по-малко от 

1:2. При 

определяне на 

броя на 

медицинските 

сестри може да 
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5.4. Да се създаде нова т. 5.2.1. с текст: „Медицинската сестра в 

клиника/отделение по гастроентерология извършва дейности 

по назначение на лекар или самостоятелно, съгласно Наредба 

№ 1/08.02.2011 г. на МЗ: извършва специални сестрински 

грижи при пациенти с гастроентерологични заболявания; 

изработва план за грижи на пациентите на база на оценка на 

състоянието, явни и потенциални рискове за пациента; 

извършва предписаните от лекуващия лекар назначения; 

притежава компетентност да проследява и оценява състоянието 

на болните; наблюдава и регистрира соматични показатели 

/пулсова честота, температура, честота на дишането, диуреза, 

специфични показатели/, сигнализира лекар при отклонение от 

нормата; работи правилно с медицинската документация; 

работи правилно, дезинфекцира и съхранява специфичната 

се прилага 

Методиката за 

изчисляване на 

необходим 

персонал 

(медицински 

сестри), 

препоръчана от 

Международния 

съвет на 

медицинските 

сестри (ICN). 

 

 

Приема се по 

принцип при 

следната 

редакция на 

текста: 

Медицинските 

сестри в 

клиника/отделен

ие по 

гастроентероло- 

гия извършват 

асистиране на 

лекаря-

специалист по 

гастроентероло- 

ия при 

прилагане на 

основните 

методи на 

диагностика в 

гастроентероло- 

гията, посочени 

в буква „Г“ и 

основните 



 

11 

 

медицинска апаратура; обучава пациента; спазва правилата за 

професионална етика и добра практика по здравни грижи.“ 

 

методи на 

лечение в 

гастроентероло- 

гията, посочени 

в буква „Д“. 

 

 
 

 

 

ПРОФ. КРАСИМИР ГИГОВ,  

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  
 

 

 

 

Съгласували: 

Д-р Бойко Пенков, зам. министър: 

 

Жени Начева, зам. министър: 

 

Д-р Ивиан Бенишев                                           

Директор на дирекция „МД” 

 

Христина Гетова 

Директор на дирекция „Правна“                                                                          

 

Надежда Бранковска 

Н-к на отдел в дирекция „Правна“ 

 

Изготвили: 

Д-р Ирина Велинова       

Държавен експерт, дирекция „МД“   

 

Д-р Емилия Лолова 

Държавен експерт, дирекция „МД“    

 

Стела Здравкова 

Главен юрисконсулт в дирекция „Правна“ 


