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С П Р А В К А 

за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по 

проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия” 

 

Организация/ 

потребител 

(вкл. начина на 

получаване на 

предложението) 

Предложение 
Приема се/ 

Не се приема 

Мотиви 

 

Българска 

асоциация на 

професионалистите 

по здравни грижи  

(вх. № 15-00-108/ 

18.05.2018 г.) 

1. В раздел І Основна характеристика, т. 1. Определение, 

основни цели и задачи на специалността „Неврохирургия“, 

втори абзац на текста, след думите „клинична патология“ 

да се добави: „специфични здравни грижи за пациенти с 

неврохирургични заболявания“. 

Не се приема. Специалността „Неврохирургия“ е специалност от 

системата на здравеопазването за лица с 

професионална квалификация „лекар“. В тази 

връзка в раздел І, т. 1 „Определение, основни цели и 

задачи на специалността „Неврохирургия““ са 

посочени научните познания, които се изискват за 

осъществяване на дейностите по медицинската 

специалност „Неврохирургия“. По изложените 

съображения направеното предложение за 

допълване на специфичните здравни грижи, като 

част от научните познания за осъществяване на 

дейностите по медицинската специалност, не 

намира място в т. 1.  

2. В т. 2. Видове дейности в обхвата на специалността 

„Неврохирургия“, в първото изречение на текста след 

думите „хирургически умения и преценки“ да се добави: 

„специфични здравни грижи и следоперативна 

рехабилитация“. 

Не се приема. По съображенията, изложени в мотивите към 

предходното предложение. 

3. В раздел ІІ Изисквания към лицата, осъществяващи 

професионална дейност по специалността 

„Неврохирургия“, т. 1, като последен абзац да се добави 

текста: „Медицинската сестра има допълнителна 

професионална квалификация, придобита със 

задължително продължаващо медицинско обучение и 

компетентност за осъществяване на здравни грижи в 

областта на неврохирургията.“ 

Приема се. Предложението е отразено в нова т. 3.3 към раздел 

ІІ, тъй като в т. 1 е посочена професионалната 

квалификация на лекарите-специалисти по 

неврохирургия и нивата на оказваната медицинска 

помощ. 
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4. Към т. 1 да се добави нов текст, както следва:  

1.3. В специализираната извънболнична помощ 

медицинската сестра: 

1.3.1. планира, организира и асистира при извършването на 

назначените диагностични изследвания; 

1.3.2. прилага назначените медикаменти; 

1.3.3. извършва самостоятелни дейности, съгласно 

Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните 

дейности, които медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти изпълняват 

самостоятелно и по назначение. 

Приема се 

частично. 

Текстът на т. 1.3.3 не е отразен в проекта на 

медицински стандарт, тъй като предложението не 

отчита спецификата на здравните грижи в областта 

на неврохирургията, а се прави общо препращане 

към всички професионални дейности, които 

медицинските сестри могат да изпълняват 

самостоятелно или по лекарско назначение. 

5. В раздел ІІІ Изисквания за осъществяване на дейността 

по специалността „Неврохирургия“, т. 3. да се добави нова 

точка с текст: 

„3.1.4. Протоколи и алгоритми за здравни грижи“. 

Приема се.  

6. Към т. 3.2.2 на раздел ІІІ Организация на работата и 

извършвани дейности, да се добавят нови точки, както 

следва:  

„3.2.2.3. При постъпване на спешен пациент медицинската 

сестра в кабинета по неврохирургия: 

3.2.2.3.1. събира и попълва медицинска документация; 

3.2.2.3.2. планира, организира и координира извършването 

на назначените спешни лабораторни и инструментални 

изследвания и консултации със специалисти; 

3.2.2.3.3. извършва назначените манипулации; 

3.2.2.3.2. планира хигиенни грижи и допълнителна 

санитарна обработка.“ 

Сегашната т. 3.2.2.3 да отпадне. 

Приема се. Предложението е отразено в т. 3.2.2.3 с корекция, 

тъй като изброените в предложението дейности се 

извършват както при постъпване на спешен 

пациент, така и при приемане на пациенти за 

планово лечение. 

7. След т. 3.3.4.2 Специалисти, да се добави нова точка с 

текст:  

„3.3.4.3. Старша медицинска сестра може да бъде 

медицинска сестра с образователно-квалификационна 

степен бакалавър или магистър по специалност 

„Управление на здравните грижи“ и трето ниво на 

професионална квалификация – пет години след първи 

сертификат, съгласно Закона за съсловната организация на 

Приема се. Предложението е отразено със съответната 

редакция в т. 3.3.4.4.1, тъй като систематичното му 

място е в т. 3.3.4.4 „Специалисти по здравни грижи“. 
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медицинските сестри, акушерките и асоциираните 

медицински специалисти.“ 

Сегашна т. 3.3.4.3. да стане 3.3.4.4. Специализанти. 

8. Сегашна т. 3.3.4.4. да стане т. 3.3.4.5. и текста да се 

измени както следва: 

„3.3.4.5 Специалисти по здравни грижи.  

Медицинската сестра в отделението/клиниката по 

неврохирургия наблюдава общото състояние на пациента, 

изработва план за грижи за пациент с неврохирургично 

заболяване на основата оценка на състоянието – явни и 

потенциални рискове за пациента, извършва предписаните 

от лекарите назначения и процедури, притежава 

компетентност да обработва и извършва превръзка на 

оперативните рани, оценява тяхното състояние, следи 

основни параметри в пред- и следоперативния период 

(пулсова честота, температура, честота на дишането, 

диуреза, обем и вид на изтичащите течности през дренажи, 

назогастрална сонда, катетри), регистрира резултатите и 

сигнализира лекар при отклонение от нормата; извършва 

специални сестрински грижи при пациенти с 

неврохирургично заболяване. 

Броят на сестринския персонал се определя по методика на 

ICN в зависимост от потребностите от здравни грижи, но 

не е по-малко от 1:2 между лекари и медицински сестри. 

Медицинските сестри, назначени в отделението по 

неврохирургия задължително са включени в програмата за 

продължаващо медицинско обучение, съгласно Закона за 

съсловната организация на медицинските сестри, 

акушерките и асоциираните медицински специалисти.“ 

Приема се. Предложението е отразено със съответната 

редакция в т. 3.3.4.4.2 и т. 3.3.4.4.3. 

9. Сегашна т. 3.3.4.5 да стане т. 3.3.4.6 и текстът да се 

измени както следва: 

„3.3.4.6. Помощен персонал (санитари, здравни асистенти, 

болногледачи) – изпълняват задачи, свързани с базовите 

грижи за пациента, помощ при транспортиране и 

технически задачи, възложени от лекар или медицинска 

сестра.“ 

Приема се. Предложението е отразено в т. 3.3.4.5. 

10. Точка 3.3.5.2.5 да се измени както следва: Приема се.  
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„3.3.5.2.5. Операционната медицинска сестра е 

медицинска сестра със специалност или квалификация по 

операционна и превързочна техника и участва в процеса на 

задължителното продължаващо медицинско обучение. Тя 

познава хода на операциите, участва и асистира в 

подготовката и извършването на оперативната дейност, 

познава и изпълнява дейностите по протоколите за 

оперативна дейност и здравни грижи; подготвя и 

осигурява необходимите инструменти, консумативи и 

лекарствени продукти, като контролира техния брой до 

края на операцията. Следи стриктно за стерилността на 

оперативното поле и инструментариума, спазва и 

контролира програмата за дезинфекция на ЛЗ в 

операционната зала, работи в екип с останалите 

медицински специалисти. 

Препоръчителният брой на операционни медицински 

сестри е две или повече операционни медицински сестри 

на една операционна маса.“ 

11. Точка 3.3.5.2.6 да се измени така: 

„3.3.5.2.6. В операционния блок задължително работи 

помощен персонал (санитари, здравни асистенти), който 

осъществява: измиване и дезинфекцията на операционните 

зали; разделното събиране, временно съхранение и 

транспортиране на болнични отпадъци; събиране, 

съхранение и транспортиране на чисто и мръсно 

операционно бельо и работно облекло; транспортиране на 

стерилни и нестерилни материали.“ 

Приема се.  

12. В т. 3.3.9.3 „Оперативно лечение“, трети абзац в 

изречението „Всички пациенти, подложени на оперативна 

намеса, подлежат на предоперативен, интраоперативен и 

следоперативен контрол и наблюдение от лекуващия и 

дежурен екип“ да се добави в скоби „лекар и медицински 

сестри“. 

Не се приема.  В т. 3.3.5.1 е посочен съставът на неврохирургичния 

екип, поради което не е необходимо да се уточнява 

и тук какви специалисти, включени в екипа, 

осъществяват  предоперативен, интраоперативен и 

следоперативен контрол и наблюдение. 

13. В т. 3.3.9.7 „Следоперативен период“ в края на текста 

да се добави изречението „Дейностите на медицинските 

сестри се извършват съгласно т. 3.3.4.5“. 

Не се приема. В т. 3.3.9.7 са посочени дейностите, които се 

извършват в следоперативния период, а не 

изискванията към извършването на дейностите на 

медицинските сестри. 



 

5 

 

14. Към т. 3.3.10 „Резултати от дейността на болнично 

звено по неврохирургия” да се добави нова точка с текст: 

„3.3.10.1.2. качество на здравните грижи.“ 

Точките след нова т. 3.3.10.1.2 да се преномерират. 

Не се приема. Здравните грижи са част от здравното обслужване и 

качеството на здравните грижи не може да се 

разглежда като критерий за определяне на 

качеството на здравното обслужване. 

15. В т. 3.4.1.4.1 „В болнично звено по неврохирургия с 

второ ниво на компетентност трябва денонощно, при 

спазване на трудовото законодателство, да са осигурени:“ 

да се добави нова точка с текст: 

„3.4.1.4.1.1. медицински сестри, чийто брой се определя 

спрямо броя и тежестта на пациентите в звеното, съгласно 

изискванията, описани в т. 3.3.4.5.“ 

Следващите точки да се преномерират, като се започне от 

„3.4.1.4.1.2. лекар – наличен или на разположение“. 

Не се приема. Съгласно т. 3.4.1.4.1.3 в болнично звено по 

неврохирургия с второ ниво на компетентност 

трябва денонощно, при спазване на трудовото 

законодателство, да е осигурен неврохирургичен 

екип, а съгласно т. 3.3.5.1 в състава на 

неврохирургичния екип задължително се включва  и 

медицинска сестра. Освен това в т. 3.3.4.4.3  е 

определено и необходимото съотношение между 

лекари и медицински сестри в болничното звено по 

неврохирургия независимо от нивото му на 

компетентност, като в т. 3.4.1.4.3 изрично е 

посочено, че в болнично звено по неврохирургия от 

второ ниво на компетентност са приложими всички 

изисквания по т. 3.3.5 относно състав и дейност на 

неврохирургичния екип. В тази връзка отразяването 

на направеното предложение в текста на стандарта 

се явява ненужно. 

16. В т. 3.4.2 „Болнично звено по неврохирургия с трето 

ниво на компетентност, към т. 3.4.2.1.1.4 в началото да се 

добави „здравни грижи и“. 

Приема се. Предложението е отразено в т. 3.4.2.1.1.7. 

17. В т. 3.4.2.1. „Болнично звено по неврохирургия с трето 

ниво на компетентност трябва да има възможности и да е 

в състояние да осъществява следните дейности:“ в 

началото на текста на т. 3.4.2.1.1.4 да се добави „здравни 

грижи и“. 

Приема се. Предложението е отразено в т. 3.4.2.1.1.7. 

18. Да се добави нова точка:  

„3.4.2.1.6. научна и преподавателска дейност на 

медицинските сестри“. 

Сегашна т. 3.4.2.1.6 „профилактика на неврохирургичните 

страдания“ да стане т. 3.4.2.1.7. 

Не се приема. В т. 3.4.2.1.3 и т. 3.4.2.1.4 е посочено, че в 

болничното звено по неврохирургия с трето ниво на 

компетентност се осъществява научно-

изследователска и преподавателска дейност, поради 

което не е необходимо да се включва предложената 

нова т. 3.4.2.1.6 и да се уточнява, че в звеното се 

осъществява научна и преподавателска дейност на 

медицинските сестри. 
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19. Към т. 3.4.2.4 „Изисквания към персонала в болнично 

звено по неврохирургия с трето ниво на компетентност“ да 

се създаде нова т. 3.4.2.4.3 с текст:  

„3.4.2.4.3. Медицински сестри, чийто брой се определя 

спрямо броя и тежестта на пациентите, съгласно 

изискванията, описани в т. 3.3.4.5.“ 

Точките след т. 3.4.2.4.3 да се преномерират. 

Не се приема. Съгласно т. 3.4.2.4.1.3 в болнично звено по 

неврохирургия с трето ниво на компетентност 

трябва денонощно, при спазване на трудовото 

законодателство, да е осигурен неврохирургичен 

екип, а съгласно т. 3.3.5.1 в състава на 

неврохирургичния екип задължително се включва  и 

медицинска сестра. Освен това в т. 3.3.4.4.3  е 

определено и необходимото съотношение между 

лекари и медицински сестри в болничното звено по 

неврохирургия независимо от нивото му на 

компетентност, като в т. 3.4.2.4.5 изрично е 

посочено, че в болнично звено по неврохирургия от 

трето ниво на компетентност са приложими всички 

изисквания по т. 3.3.5 относно състав и дейност на 

неврохирургичния екип. В тази връзка отразяването 

на направеното предложение в текста на стандарта 

се явява ненужно. 
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