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Препоръчителни Изисквания за разкриване на инфекциозна структура 

Структура за приемане на неусложнени случаи на COVID-19 

 

Съгласно Наредба № 21 от 24 юни 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт 

"Инфекциозни болести" 

Здравни изисквания 

Инфекциозна клиника/отделение  

1. Инфекциозните клиники/отделения се разкриват в самостоятелни сгради с осигурено 

пречистване на отпадъчните води преди заустване в общата канализационна мрежа. 

2. При невъзможност за осигуряване на самостоятелна сграда и при доказана необходимост 

с разрешение на главния държавен здравен инспектор се допуска разкриване на 

инфекциозна клиника/отделение в обща сграда с други отделения при спазване на следните 

условия: 

2.1. Осигуряване на самостоятелен подход и отделни входове за приемане и 

изписване на инфекциозно болните. 

2.2. Пълна изолация на стълбища, асансьори, вентилационни и канализационни 

инсталации, складове и спомагателни помещения от останалите отделения. 

2.3. Осигуряване на самостоятелни помещения за хранене и детска млечна кухня с 

измиване и дезинфекция на съдовете на място. 

2.4. Осигуряване на отделен санитарен пропусник за персонала. 

2.5. Осигуряване на самостоятелно изпиране и химиотермодезинфекция на бельо и 

постелъчен инвентар в отделението. 

2.6. Осигуряване изгаряне на всички твърди болнични отпадъци от отделението. 

2.7. Осигуряване пречистване на отпадъчните води. 

Клиниката/отделението по инфекциозни болести се състои от болнични стаи, 

диагностични кабинети, манипулационни зали и помощни помещения. 

1. Броят на болничните легла не може да бъде по-малък от 10-30. Оптималният брой легла 

в една болнична стая е 2 до 3. 

2. Работните помещения отговарят на съответните строителни изисквания, както и на 

изискванията на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да 

отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична 

помощ и домовете за медико-социални грижи. 

3. Стаи за почивка на персонала. 

4. В инфекциозна клиника/отделение броят на интензивните легла е до 6% от общия брой 

на леглата. 
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5. В инфекциозна клиника/отделение задължително трябва да има минимум два Мелцерови 

боксове, позволяващи изолиране на пациентите с висок контагиозен индекс и особено 

опасни инфекции (ООИ). 

 

Оборудване 

Оборудване за диагностика и лечение на пациенти с различни инфекциозни 

заболявания, както и за овладяване критични нарушения в жизненоважните функции на 

пациентите: 

1. Инфузионни помпи като за клиника/отделение – 5-10 броя. 

2. ЕКГ монитори с измерване на неинвазивно артериално налягане, SpO2, температура, с 

регистриращо устройство за основните показатели като за клиника/отделение от второ ниво 

- 3 - 6 броя. 

3. Бактерицидни лампи в болничните стаи и манипулационната (не е задължително). 

4. Игли, абокати и спринцовки за еднократна употреба, инфузионни системи, системи за 

хемотрансфузи, венозни катетри. 

5. Затворени системи за вземане на кръв, стерилни тампони, контейнери и транспортни 

среди за биологичен материал. 

6. Еднократни игли за извършване на спинална пункция. 

7. Термометри, шпатули, стетоскоп, сфигмоманоменър, чукче за рефлекси, теглилка. 

8. Маски, ръкавици, изолационни престилки, калцуни, лични предпазни средства за 

обслужване на болни с ООИ. 

9. Превързочни материали и консумативи за обработка на лигавични и кожни повърхности 

при покривни инфекции. 

10. Уринарни катетри, назогастрални сонди, катетри за извършване на чревен лаваж. 

11. Хладилник за съхранение на биопродукти. 

12. Спешен шкаф с животоспасяващи лекарствени продукти. 

13. Стерилизатор. 

14. Теглилки за деца и възрастни. 

15. Кислородни маски, Амбу, кислородна бутилка, чанта с набор от лекарствени продукти 

и пособия за интубация, помпа за аспирация. 

16. Система за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес при спонтанно 

дишане. 

17. Дефибрилатор. 

18. Портативен рентгенов апарат. 

19. Ехографски апарат. 
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Лечебното заведение за болнична помощ, в което има разкрита инфекциозна 

клиника/ трябва да разполага на територията си и със: 

1. Клинична лаборатория  

2. Рентгенов апарат за графия, както и КАТ или МРТ (собствени на болницата или по 

договор на територията на населеното място, с осигурен достъп за болницата 24 часа в 

денонощието); 

3. Болницата трябва да разполага с осигурен достъп до микробиологична лаборатория - в 

структурата си или по договор. 

4. Вирусологична, патоморфологична, имунологична и имунохистохимична лаборатория, а 

също и клинична патология (собствени на болницата или по договор на територията на 

населеното място). 

 

 

Персонал 

Минимален брой специалисти – 1- 6. 

Минимален брой лекари – 2 - 6. 

 

Документация 

1. История на заболяването, съдържаща всички задължителни елементи, съгласно 

изискванията на МЗ и НЗОК. В нея задължително се вписват анамнезата, 

епидемиологичната анамнеза, статусът при приемането и ежедневно се отразяват 

динамичните промени в статуса (декурзус) и почасово за пациентите, при които се провежда 

интензивно лечение, извършените консултации и проведените инвазивни диагностични 

манипулации. В пациентското досие се отразяват и данните от контролните прегледи. 

2. Лист за интензивно наблюдение за пациентите, при които се провежда интензивно 

лечение, с отразяване на следните показатели: температура, сърдечна дейност, дихателна 

честота, стойности на артериалното кръвно налягане и обема на диурезата. В листа за 

интензивно наблюдение се нанасят и всички прилагани лекарствени продукти по часове. 

3. Фиш за микробилогично изследване, в който задължително се вписват трите имена на 

пациента, ЕГН, № на ИЗ, диагнозата, видът на биологичния материал, изпратен за 

изследване, наличие или липса на предварително приложено антибиотично лечение. 

4. Фиш за вирусологично изследване, в който задължително се вписват трите имена на 

пациента, ЕГН, № на ИЗ, диагнозата, вида на биологичния материал, изпратен за изследване. 

5. Фиш за серологично изследване, в който задължително се вписват трите имена на 

пациента, ЕГН, № на ИЗ, диагнозата, видът на биологичния материал, изпратен за 

изследване, класът на специфичните антитела, които се търсят, и поредността на 

изследването. 

6. Фиш за информирано съгласие при извършване на инвазивни диагностични процедури. 

7. Бързо известие - учетна форма Б.58, което се попълва съгласно нормативните изисквания. 
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8. Журнал за регистрация на изпратените в РИОКОЗ бързи известия. 

9. Журнал за регистрация на изследвания на биологичен материал за наличие на 

етиологични агенти и/или специфични антитела, изпратени във външни лаборатории. 

10. Журнал за регистрация на инфекциите, свързани с медицинското обслужване. 

11. Журнал за регистрация на извършените контролни прегледи. 

 


