
1 
 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

 

за отразяване на становищата, получени след общественото обсъждане на  

проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ 

 

№ Участник в 

общественото 

обсъждане 

Предложение/ Мнение Приема/не 

приема/ 

предложението 

Мотиви 

 

1. В Раздел I - Основна характеристика на медицинската 

специалност "Ортопедия и травматология" да отпадне т. 

3.4.1.: …… 

3. Изисквания за професионална квалификация и 

компетентност за практикуване на клиничната 

специалност в извънболничната и болничната 

ортопедично-травматологична помощ: …… 

3.4. Изисквания към лекарите – специалисти по 

ортопедия и травматология, за осъществяване на 

специфични и високоспециализирани медицински 

дейности в областта на ортопедията и травматологията: 

3.4.1. документ за преминато обучение и успешно 

положен изпит за съответната високоспециализирана 

дейност – ендопротезиране на стави, артроскопия, 

хирургия на ръката (анатомично), ултразвуково 

изследване на стави, остеодензитометрия, кръвна 

репозиция и вътрешна фиксация на фрактури в 

областта на таза и ацетабулума. 

1. Приема се 

частично 

Изброените високоспециализирани дейности, с 

изключение на остеодензитометрия изискват специални 

професионални умения по ортопедия и травматология, 

които не се усвояват в програмата за обучение по 

медицина, а също така не се усвояват в необходимата 

степен за самостоятелно практикуване в програмата за 

обучение по медицинската специалност „Ортопедия и 

травматология“. Това обуславя необходимостта да се 

осъществи допълнително обучение с индивидуален 

подход към обучаващия се лекар по всяка от посочените 

в т. 3.4.1. на Раздел I от проекта дейности. 

Предложението да отпадне изискването за 

допълнителна квалификация по остеодензитометрия на 

лекарите, практикуващи медицинската специалност 

„Ортопедия и травматология“ се приема. 

2. В Раздел II - Изисквания за осъществяване на дейността по 

специалността "Ортопедия и травматология", т. 3 – А да 

отпаднат т. 1.3.2.5.2. и т. 1.3.2.5.4.: ….. 

3. Изисквания при осъществяване на дейността в 

болничната ортопедично-травматологична помощ. Нива 

на компетентност. 

А. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от I 

ниво на компетентност. …. 

1.3. Изисквания към процеса на осъществяване на 

дейността …… 

1.3.2. Изисквания към организацията на дейността, 

вътрешния ред и външните взаимодействия. …… 

2. Приема се 

частично 

Мотивите на вносителя на предложението са, че „част от 

изискванията са непремерени и ненужни и водят 

единствено до увеличаване разходите на болниците – 

микробиологична, патологична, имунологична 

лаборатория и други“.  

В тази връзка се прави редакция на текста, като се дава 

възможност микробиологичните изследвания да се 

извършват и по договор с друго лечебно заведение на 

територията на същото населено място. 

Необходимостта от извършване на спешно биопсично 

изследване на това ниво на компетентност отпада. 
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1.3.2.5. Обем на диагностичните възможности на лечебно 

заведение със структура по ортопедия и травматология от 

I ниво на компетентност: …… 

1.3.2.5.2. Микробиологични изследвания.  

………….. 

1.3.2.5.4. Възможности за спешно биопсично 

изследване. 

3. В Раздел II - Изисквания за осъществяване на дейността по 

специалността "Ортопедия и травматология", т. 3 – А да 

отпаднат т. 1.3.2.6.1.: …….. 

1.3.2.6. Консултативна помощ:  

1.3.2.6.1. осигуреност с 24-часова спешна 

консултативна помощ от специалист по вътрешни 

болести/кардиолог, анестезиолог, невролог, педиатър; 

3. Приема се 

частично. 

Мотивите на вносителя на предложението са, че „не е 

целесъобразно назначаването на специалисти – 

консултанти при условие, че могат да се ползват външни 

такива“. 

Посочената консултативна помощ от специалист по 

вътрешни болести/кардиолог, анестезиолог, невролог и 

педиатър (при деца) във връзка с осъществяваната 

оперативна дейност е задължителна и по тази причина 

този текст не може да отпадне. 

Текстът се редактира така, че да се даде възможност тези 

специалисти да бъдат осигурени по договор с друго 

лечебно заведение, но при спазване на изискванията за 

осигуреност с 24-часова спешна консултативна помощ. 

4. В Раздел II - Изисквания за осъществяване на дейността по 

специалността "Ортопедия и травматология", т. 3 – А 

текстът на т.1.3.2.6.2. да се промени по следния начин: …. 

1.3.2.6.2. осигуряване на възможност за консултации по 

показания с външни консултанти: съдов хирург, уролог, 

гръден хирург, неврохирург, интернист, гинеколог и 

други специалисти. вътрешни болести/кардиолог, 

анестезиолог, невролог, педиатър 

4. Не се приема Текстът на цитираната точка не е императивен по 

отношение на посочените специалисти и на техния 

обхват. Изрично е посочено, че осигуряването им е по 

показания и следователно е в съответствие на 

медицинската целесъобразност относно необходимостта 

от допълнителна медицинска консултация извън обхвата 

на медицинската специалност „Ортопедия и 

травматология“.  

5. В Раздел II - Изисквания за осъществяване на дейността по 

специалността "Ортопедия и травматология", т. 3 – Б да 

отпаднат т. 1.3.3.2., 1.3.3.3., 1.3.3.5., 1.3.3.6., 1.3.3.7., 1.3.3.8., 

1.3.3.9. и 1.3.3.11.:  

…..  

Б. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от II 

ниво на компетентност ….. 

1.3. Изисквания към процеса на осъществяване на 

дейността. ….. 

1.3.3. Обем на диагностичните възможности на лечебно 

заведение със структура по ортопедия и травматология от 

II ниво на компетентност: ….. 

1.3.3.2. микробиологични изследвания;  

1.3.3.3. клинична и физиологична диагностика:  

……. 

5. Приема се 

частично 

Прави се редакция на текста, с която се дава възможност 

някои от изброените диагностични изследвания да бъдат 

осигурени по договор с друго лечебно заведение, като в 

зависимост от медицинската целесъобразност то може 

да бъде разположено в същата сграда, на територията на 

населеното място или без значение на 

местоположението. 

От предложените текстове отпадат т. 1.3.3.3. клинична и 

физиологична диагностика и 1.3.3.5. функционално 

изследване на дишането и т. 1.3.3.6. думите „клинико-

химични“. 
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1.3.3.5. функционално изследване на дишането;  

1.3.3.6. клинично-химични изследвания;  

1.3.3.7. имунологични изследвания при съответни 

показания;  

1.3.3.8. хемотрансфузионни изследвания, включително 

изследване на антитела и директна съвместимост;  

1.3.3.9. възможности за спешно биопсично изследване; 

……… 

1.3.3.11. ехография; 

6. В Раздел II - Изисквания за осъществяване на дейността по 

специалността "Ортопедия и травматология", т. 3 – Б да 

отпадне т. 1.3.3.14.1. 

……. 

1.3.3.14. консултативна помощ:  

1.3.3.14.1. осигуреност с 24-часова спешна 

консултативна помощ от специалист по вътрешни 

болести/кардиолог, анестезиолог, невролог, педиатър; 

6. Приема се 

частично 

Посочената консултативна помощ от специалист по 

вътрешни болести/кардиолог, анестезиолог, невролог и 

педиатър (при деца) във връзка с осъществяваната 

оперативна дейност е задължителна и по тази причина 

този текст не може да отпадне. 

Текстът се редактира така, че да се даде възможност тези 

специалисти да бъдат осигурени по договор с друго 

лечебно заведение, но при спазване на изискванията за 

осигуреност с 24-часова спешна консултативна помощ. 

7. В Раздел II - Изисквания за осъществяване на дейността по 

специалността "Ортопедия и травматология", т. 3 – Б, текстът 

в т. 1.3.3.14.2. да се промени така: 

1.3.3.14.2. осигуряване на възможност за консултации по 

показания с външни консултанти: съдов хирург, уролог, 

гръден хирург, неврохирург, интернист, гинеколог и 

други. вътрешни болести/кардиолог, анестезиолог, 

невролог, педиатър 

7. Не се приема. Посоченият да отпадне текст не е императивен по 

отношение на посочените специалисти и на техния 

обхват. Изрично е посочено, че осигуряването им е по 

показания и следователно е в съответствие на 

медицинската целесъобразност относно необходимостта 

от допълнителна медицинска консултация извън обхвата 

на медицинската специалност „Ортопедия и 

травматология“. 

8. В Раздел II - Изисквания за осъществяване на дейността по 

специалността "Ортопедия и травматология", т. 3 – В да 

отпадне т. 1.3.5.1. 

… 

В. Клиника/отделение по ортопедия и травматология от III 

ниво на компетентност ….. 

1.3. Изисквания за персонал: …… 

1.3.5. Изисквания за допълнителна квалификация на 

лекарите: 

1.3.5.1. Лекарите в структури от III ниво на 

компетентност, които осъществяват специализирани 

ортопедично-травматологични дейности – ехографско 

изследване на стави при деца и възрастни, 

остеодензометрия, артроскопия на стави, 

ендопротезиране на стави, кръвна репозиция и 

вътрешна фиксация при фрактури на таз и 

ацетабулум, микрохирургия – трябва да притежават 

8. Приема се 

частично 

Изброените високоспециализирани дейности, с 

изключение на остеодензитометрия изискват специални 

професионални умения по ортопедия и травматология, 

които не се усвояват в програмата за обучение по 

медицина, а също така не се усвояват в необходимата 

степен за самостоятелно практикуване в програмата за 

обучение по медицинската специалност „Ортопедия и 

травматология“. Това обуславя необходимостта да се 

осъществи допълнително обучение с индивидуален 

подход към обучаващия се лекар по всяка от посочените 

в т. 3.4.1. на Раздел I от проекта дейности. 

Предложението да отпадне изискването за 

допълнителна квалификация по остеодензитометрия на 

лекарите, практикуващи медицинската специалност 

„Ортопедия и травматология“ се приема. 
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съответните документи за придобита допълнителна 

квалификация. 

 

Мотивите, с които се предлагат горните изменения от 

вносителя, са свързани с: 

1. Остарелия модел за изготвяне на медицинските 

стандарти: 

- наредбите за приемане на медицинските стандарти са в 

противоречие на действащото законодателство; 

- не се въвежда истински стандарти за качество; 

- няма доказателства за повишаване на качеството на 

медицинската помощ след въвеждането на медицинските 

стандарти; 

- допринасят за увеличаване дълговете на болниците; 

- увеличава и разходите на НЗО за болнична медицинска 

помощ; 

2. Медицинските стандарти трябва да се приемат с 

консенсус от всички заинтересовани страни, а не да се 

изготвят от малък брой специалисти, което крие риск от 

прокарване на лобистки интереси; 

3. Част от изискванията са непремерени и ненужни и 

водят единствено до увеличаване разходите на болниците 

– микробиологична, патологична, имунологична 

лаборатория и други; 

4. Функционалното изследване на дишането е малко 

информативен метод на изследване, почти отхвърлен от 

практиката; 

5. Понятията „клинична и физиологична диагностика“ и 

„клинично-химични изследвания“, не са дефинирани, не 

принадлежат към определена медицинска специалност – 

следва да се уточнят по отношение на структурите, в 

които се извършват или да се премахнат; 

6. Не е целесъобразно назначаването на специалисти – 

консултанти при условие, че могат да се ползват външни 

такива; 

7. Изискването на сертификати за повечето медицински 

дейности на практика обезсмисля обучението по 

медицина и за придобиване на специалност – 

сертификатите нямат добавена стойност и струват 

немалко пари на лечебните заведения; 

8. Уменията за извършване на ултразвуково изследване и 

остеодензитометрия са присъщи на медицинската 

специалност „Образна диагностика“ и не следва да се 
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изискват за лекари със специалност „Ортопедия и 

травматология“; 

9. Ред изисквания, касаещи помещенията, оборудването 

и вътрешния ред са обект на други нормативни атове 

(Закон за устройство на територията, Наредба № 49 от 

2010 г. и др.) – явява се дублиране или противоречие; 

10. Алгоритмите на поведение в процеса на лечение са 

обект на Правилата за добра медицинска практика, а не на 

медицинския стандарт; 

11. Мотивите към медицинския стандарт са лаконични и 

не обосновава заложените критерии; 

12. Неприемливо е да се издава нов медицински стандарт 

по „Ортопедия и травматология“ преди окончателното 

произнасяне на съда – следва да се спре издаването на 

наредбата до произнасяне на съда. 

1. В Раздел I Основна характеристика на медицинската 

специалност „Ортопедия и травматология“, в т. 1.1. след 

думите „травми на опорно-двигателния апарат“ да се добави:  

„и здравни  грижи, ранна рехабилитация и 

следоперативна рехабилитация на пациенти с 

ортопедични  и травматологични заболявания.“   

 

1. Приема се. 

 

 

2. В т. 2.1.1.3. от Раздел I след думите „в който работи 

лекар – специалист по ортопедия и травматология“ да се 

добави  „и медицинска сестра с допълнителна 

квалификация в областта на ортопедията и 

травматологията.“ 

 

2. Не се приема. 

 

Основната цел на текста в т. 2.1.1.3. е да се посочат 

лечебните заведения за обхвата на специализирана 

извънболнична медицинска помощ, в които може да се 

осъществява дейност по ортопедия и травматология. В 

този смисъл конкретизирането на персонала, който 

работи в тези лечебни заведения е нерелевантно и 

текстът се редактира като отпада посочването на 

конкретен медицински персонал. 

3. В Раздел I да се добавят нови т. 2.1.1.4. и т. 2.1.1.5  със 

следното съдържание: „2.1.1.4. Център за интегрирани 

здравно-социални услуги. 2.1.1.5  Хоспис - хосписни и 

специализирани здравни  грижи в дома.“. 

 

3. Не се приема 

 

Съгласно чл. 10, т. 4а от Закона за лечебните заведения 

правилното наименование на лечебното заведение, 

предложено в т. 2.1.1.4. е „Център за комплексно 

обслужване на деца с увреждания и хронични 

заболявания“. Дейностите по медицинската специалност 

„Ортопедията и травматология“ не са в предмета на 

дейност на това лечебно заведение. 

Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за лечебните заведения 

хосписът е лечебно заведение, когато в него медицински 

и други специалисти осъществяват палиативни грижи за 

терминално болни пациенти. Това налага извода, че 

специализирани ортопедично-травматологични 

дейности не са предмет на дейност на хоспис, 
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регистриран като лечебно заведение, поради което 

предложението не се приема. 

4. В т. 2.2.8. след думите „документ за придобита 

допълнителна квалификация по артроскопия“ да се добави 

„и участие на операционна медицинска сестра с  

допълнителна квалификация.“ 

 

4. Приема се. 

 

 

5. В т. 2.3.2.1. след думите „диагностично-лечебните 

протоколи“ да се добави „и протоколи за здравни грижи“; 

 

5. Не се приема. 

 

Текстът по т. 2.3.2.1. се отнася за изискванията 

конкретно към оперативната ортопедично-

травматологична дейност, която е свързана единствено с 

диагностично-лечебните протоколи, касаещи 

оперативната дейност. 

6. В Раздел I да се добави нова т. 2.3.3. с текст: „Здравни 

грижи, включващи: изготвяне на индивидуален план за 

грижи; наблюдение и регистриране на соматични 

показатели, общо състояние и външен вид; провеждане 

на лекарствена терапия, назначена от лекар; здравно 

обучение и възпитание на пациентите и техните 

семейства за правилен хранителен и двигателен режим; 

рехабилитационни дейности, специални дейности и 

грижи в предоперативния и следоперативния период.“ 

 

6. Приема се по 

принцип 

В т. 2.3. са изброени методите на лечение в областта на 

Ортопедията и травматологията. В тази връзка 

предложеният текст е несъответстващ на т. 2.3., тъй като 

здравните грижи не са метод на лечение. 

Считаме, че систематичното място на предложението е 

в т. 3.5.1. където предложеният текст е включен. 

7. Да се добави нова точка 2.3.4. с текст: „Изготвяне на 

рехабилитационен план за обучение в ранния 

следоперативен период и последваща рехабилитация и 

ранна вертикализация.“ 

 

7. Приема се по 

принцип 

 

В т. 2.3. са изброени методите на лечение в областта на 

Ортопедията и травматологията. В тази връзка 

предложеният текст е несъответстващи на т. 2.3., тъй 

като изготвянето и прилагането на рехабилитационен 

план не е метод на лечение. 

Считаме, че систематичното място на предложението е 

в т. 3.5.1. където предложеният текст е включен. 

8. Точка 3.5. да се измени така: „Изисквания към 

медицинските специалисти - професионална 

квалификация и компетентност за осъществяване на 

здравни грижи в областта на ортопедията и 

травматологията:“ 

 

8. Приема се. 

 

 

9. Точка 3.5.1. да се измени така: „3.5.1. Медицинската 

сестра в отделението/клиниката по „Ортопедия и 

травматология" наблюдава общото състояние на 

пациента, изработва план за грижи за пациент с 

ортопедично или травматологично заболяване на 

основата оценка на състоянието, явни и потенциални 

рискове за пациента, извършва предписаните от 

9. Приема се. 
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лекарите назначения и процедури, притежава 

компетентност да обработва и извършва превръзка на 

оперативните рани,  оценява тяхното състояние, да 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 ортопедично или травматологично 

заболяване. 

10. Точка 3.5.2. да се измени така: „Операционната 

медицинска сестра е медицинска сестра с професионален 

опит и допълнителна квалификация или придобита 

специалност „Операционна и превързочна техника“; тя 

познава хода на хирургическите интервенции, 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, стриктно следи 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.“ 

10. Приема се. 

 

 

11. Настояща т. 3.5.3. – да отпадне. 

 

11. Приема се.  

12. Да се създаде нова т. 3.5.3. с текст:  „3.5.3. 

Медицинските сестри в университетски клиники - III-то ниво 

на компетентност участват  в научна  и преподавателска 

дейност.“ 

 

12. Приема се. 

 

 

13. В Раздел II Изисквания за осъществяване на дейността 

по специалността „Ортопедия и травматология“ в т. 1.2.1.1. 

след текста „на лекарите – специалисти по спешна медицина“ 

да се добави „фелдшерите/лекарски асистенти и 

медицински сестри с допълнителна квалификация или 

придобита специалност по спешна медицинска помощ.“. 

 

13. Приема се. 
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14. Да се добави нова т. 1.4.2.4.  с текст: „Хосписи за 

здравни грижи“. 

 

14. Не се 

приема 

3. Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за лечебните 

заведения хосписът е лечебно заведение, когато в него 

медицински и други специалисти осъществяват 

палиативни грижи за терминално болни пациенти. Това 

налага извода, че специализирани ортопедично-

травматологични дейности не са предмет на дейност на 

хоспис, регистриран като лечебно заведение, поради, 

което предложението не се приема. 

15. Да се добави нова т. 1.4.2.5. Център за интегрирани 

здравно-социални услуги.  
 

15. Не се 

приема 

Съгласно чл. 10, т. 4а от Закона за лечебните заведения 

правилното наименование на лечебното заведение, 

предложено по т. 1.4.2.5. е „Център за комплексно 

обслужване на деца с увреждания и хронични 

заболявания“. Дейностите по медицинската специалност 

„Ортопедията и травматология“ не са в предмета на 

дейност на това лечебно заведение. 

16. В т. 2.1.2.4.1. в началото да се добавят думите: 

„Дейности за дезинфекция и стерилизация“ на 

инструментариума и превързочния материал – могат да 

се изпълняват по договор с друго лечебно заведение“.  

 

16. Приема се. 

 

 

17. Точка 2.1.2.4.2. да се измени така: „дейности за 

изпиране и дезинфекция на болнично бельо и работно 

облекло се извършва  в перални, предназначени за целта; 

могат да се изпълняват по договор с друго лечебно 

заведение“.  

 

17. Приема се. 

 

 

18. В т. 2.1.2.4.3. в началото да се добави текста: „дейности 

по управление на болничните отпадъци - “  
 

18. Приема се. 

 

 

19. Точка 2.1.4.3. да се измени така: „Медицинската 

сестра извършва самостоятелни дейности и по 

назначение на лекар, съгласно Наредба № 1 от 8 

февруари 2011 г. за професионалните дейности, които 

медицинските сестри, акушерките и асоциираните 

медицински специалисти изпълняват самостоятелно и по 

назначение.“ 
 

19. Приема се. 

 

 

20. В т. 2.1.4.4. след думите „към ортопедично-

травматологичния кабинет може  да работи  и“ да се добави: 

„обучен немедицински персонал за поставяне на гипсова 

или друга имобилизираща превръзка.“   
 

20. Приема се. 
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21. Точка 2.1.5.8. да се измени така: „Рехабилитационна 

дейност: извършва се проследяване, диагностика и 

своевременно лечение на очакваните усложнения, ранна 

рехабилитация на хоспитализирани пациенти от 

интензивните отделения до дехоспитализирането им, 

поетапно вертикализиране и  обучение в ползване на 

помощни средства, приспособления и съоръжения за 

придвижване; максимално бързо ресоциализиране и 

предотвратяване на инвалидизация на пациенти с 

хронични ортопедични и травматологични заболявания. 

Изготвяне на индивидуална програма, указания за 

домашна рехабилитация. При нужда от по-

продължително рехабилитационно лечение се насочват 

към СИМП или специализирана болница за 

рехабилитация.“ 

 

21. Приема се. 

 

 

22. Да се добави нова т. 2.1.5.9. с текст: „Специални 

здравни грижи за пациенти с ортопедични и 

травматологични заболявания - оценка на 

потребностите, планиране на грижите, извършване на 

лекарски назначения в дома, в хосписа или в центъра за 

интегрирани здравно-социални услуги.“ 

 

22. Приема се 

по принцип 

Считаме за излишно детайлизирането на 

местонахождението на дейностите, които трябва да 

извършва медицинската сестра по назначение на 

лекаря. Предложението се приема с по-обща 

формулировка. 

 

23. В т. 2.1.7.2.2.5. да има следния текст: „качество на 

здравните грижите за пациента.“. 

 

23. Приема се. 

 

 

24. В Раздел II. Нива на компетентност, А. 

Клиника/отделение по ортопедия и травматология от I ниво 

на компетентност към т. 1.2.1. след думите специалност 

„Ортопедия и травматология“ да се добави „и медицински 

сестри“, след което текста да се измени така:  „Те 

осигуряват комплексни дейности и грижи по отношение 

на диагностичните изследвания, медикаментозното, 

оперативното и неоперативно лечение, 

предоперативните и следоперативните грижи, 

рехабилитационни дейности, диетичния и двигателен 

режим на пациентите.“ 

 

24. Приема се 

частично. 

 

 

Подточка 1.2.1. се отнася изцяло за лекарския персонал 

и по тази причина в него не се включва текст, отнасящ 

се за медицинските сестри. 

Останалата част от предложението се приема.  

25. Да се добави нова т. 1.2.3. със следния текст: „Старша 

медицинска сестра в отделение от 1-во ниво на 

компетентност може да бъде медицинска сестра с 

образователно-квалификационна степен  „бакалавър“ 

или „магистър“ по специалност „Управление на 

25. Приема се. 

 

Предложеният текст се приема със систематично място 

в т. 1.2.5. 
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здравните грижи“. /2-ро квалификационно ниво при 

въведена квалификационна рамка за професионалистите 

по здравни грижи – с придобит първи сертификат за 

професионална квалификация/.“ 
 

26. В т.1.2.3.1. след думите „остеодензометрия“ да се 

добави:  „се извършва от медицински специалисти с 

придобита допълнителна квалификация.“ 

26. Приема се. 

 

 

27. Да се добави нова т. 1.2.5. с текст: „Медицинските 

сестри участват при извършване на диагностичните 

изследвания, медикаментозното лечение и здравните 

грижи в предоперативния  и следоперативния период.  

Броят на  сестринския персонал се определя по методика 

на БАПЗГ в зависимост от потребностите от здравни 

грижи. Поне половината от медицинските сестри, 

назначени в отделението по ортопедия и травматология 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.“  

 

27. Приема се 

частично. 

 

Предложеният текст е редактиран в две последователни 

точки – 1.2.6. и 1.2.6.1. Безопасността и качеството на 

здравните грижи за пациентите е пряко свързана с броя 

и квалификацията на професионалистите по здравни 

грижи. В страните от ЕС се прилагат сравнително 

сходни  методики за изчисляване  нуждата от персонал, 

но всички те са базирани на хронометраж на дейностите 

на специалистите по здравни грижи. Необходимостта от 

прилагане на  методика за изчисляване на нуждите от 

персонал е препоръчана  от  Международния съвет на 

медицинските сестри /ICN/, като е изчислено, че една 

медицинска сестра трябва да се грижи средно за пет 

болни в рамките на работното си време в стационар. За 

основен критерий се взема времето, необходимо за 

оказване на здравни грижи. Грижите се разделят на 

преки и непреки. На базата на хронометраж е осреднено 

времето за различните манипулации (медицински и 

немедицински дейности при обслужването). 

Предвид обстоятелството, че предложената методика 

няма задължителен характер, текстът е редактиран така, 

че се дава възможност тя да се прилага по желание, като 

се оставя изискването за минимално съотношение 

лекари : медицински сестри да е 1:2, с което се гарантира 

осигуряването на оптимално ниво на здравните грижи  

Медицинските сестри в България са 

високоспециализирани специалисти и следва трудът им 

да бъде използван целесъобразно. В този смисъл те 

могат да осъществяват медицинска комуникация с 

пациентите и близките, специализирани и високо 

технологични дейности в медицинското обслужване, а 

за предоставяне на базовите здравни грижи (до 30%), 

където това е възможно може да бъдат назначени 

болногледачи, здравни асистенти и медицински 

секретари.  
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28. Да се добави нова т. 1.2.5.1. с текст: „Изисквания за 

квалификация - професионалистите 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. /съгласно 

Закона за съсловната организация на медицинските 

сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти./“   

 

28. Приема се. 

 

Текстът е включен в т. 1.2.6.2. 

29. Сегашна точка 1.2.5. става 1.2.6. и след думите 

„анестезиология и интензивно лечение“ се добавя: 

„рентгенови лаборанти, рехабилитатори, медицински 

рехабилитатори-ерготерапевти, кинезитерапевти, 

болногледачи или други  обучени лица без медицинско 

образование за поставяне на гипсови или други 

имобилизиращи превръзки.“  

 

29. Приема се 

частично. 

 

Текстът е включен в т. 1.2.7. със съответна редакция, 

която е съобразена с първо ниво на компетентност, на 

което не биха могли да се осигурят едновременно всички 

тези специалисти.  

30. Текстът на т. 1.3.2.1.6. да се измени така: „За спешно 

или планово постъпващите пациенти се планират 

хигиенни грижи и допълнителна санитарна обработка.“  

 

30. Приема се. 

 

 

31. Да се добави нова т. 1.3.2.2.8. с текст: „Дейности и 

грижи на медицинската сестра, включени в 

предоперативния период – подготовка на пациента, 

планиране на изследвания и консултации, провеждане на 

лекарствена терапия, измерване и регистриране на 

соматични показатели, наблюдение на общото състояние 

на пациента.“  

 

31. Приема се. 

 

 

32. Текстът на т. 1.3.2.3.8. да се измени така: „Дейностите 

по отношение на дезинфекция и стерилизация в 

операционния блок се определят от дезинфекционната 

програма на лечебното заведение, която своевременно се 

актуализира съобразно осигурените медицински 

консумативи и материали.“  
 

32. Приема се 

по принцип 

 

Текстът се приема с редакция, като не се включва 

необходимостта дезинфекционната програма да се 

актуализира съобразно осигурените медицински 

консумативи и материали, което практически прави 

вътрешният документ неустойчив. 

33. В т. 1.3.2.4.3. след думите „лекуващите лекари“ да се 

добави  „и  медицински сестри“.   

33. Приема се. 

 

 

34. Да се добави нова т. 1.3.2.4.5.4. с текст: 

„Медицинската сестра участва при прилагане на 

назначените медикаменти по време на хоспитализацията 

34. Не се 

приема 

Текстът на подточките към т. 1.3.2.4.5. касае 

следоперативна антитромботична профилактика – 
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и след изписване на пациента от болницата го насочва за 

продължаване на назначената антитромботична терапия 

към медицинска сестра или център за здравно-социални 

услуги или друга специализирана структура в  

извънболничната помощ.“  
 

показания и основни правила. В тази връзка 

предложеният текст е неотносим към тази точка. 

 

 

35. В т. 1.3.3.2.4. след „безопасност на медицинската 

помощ“ да се добави „и качество на здравните грижи.“ 

 

35. Приема се. 

 

 

36. В раздел Дейност по ортопедия и травматология от II 

ниво на компетентност към т. 1.2.1. след думите 

„специалност „Ортопедия и травматология“ се добавя ново 

изречение с текст: „Те осигуряват комплексни 

медицински дейности за пациентите по отношение на 

диагностичните изследвания, медикаментозното и 

немедикаментозното лечение, оперативното лечение, 

предоперативни и следоперативни грижи и 

рехабилитационен режим.“  

 

36. Приема се. 

 

 

37. Добавя се нова т. 1.2.3. с текст: „Старша медицинска 

сестра в отделение по ортопедия и травматология от 2-во 

ниво на компетентност може да бъде медицинска сестра с 

образователно квалификационна степен  „бакалавър“ 

или „магистър“ по специалност „Управление на 

здравните грижи“. /3-то квалификационно ниво, пет 

години след първи сертификат,  при въведена 

квалификационна рамка за професионалистите по 

здравни грижи./“  

 

37. Приема се 

по принцип 

 

В проекта, в т. 1.2.5. е използвана възприетата в Закона 

за лечебните заведения и в Закона за съсловната 

организация ва медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти терминология. 

 

38. Сегашна т. 1.2.4. става т. 1.2.5. с текст: „Брой 

специалисти по здравни грижи. Медицинските сестри 

участват и извършват дейности и грижи при назначените 

диагностични изследвания и медикаментозно лечение. 

Медицинската сестра планира и извършва 

предоперативни и следоперативни грижи за пациента 

след проведена оценка на индивидуалните му 

потребности. Сестринският персонал се определя от 

обема и натовареността на здравните грижи, които се 

извършват в отделението или клиниката по методика, 

предложена от БАПЗГ.“ 

 

38. Приема се 

по принцип 
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39. Точка 1.2.5. става т. 1.2.6. с текст: „Други 

специалисти, с които трябва да разполага лечебното 

заведение със структура по ортопедия и травматология 

от II ниво на компетентност: медицински специалисти  

по анестезиология и интензивно лечение, специалисти по 

образна диагностика, рентгенови лаборанти, 

специалисти по физикална и рехабилитационна 

медицина, рехабилитатори, медицински рехабилитатори 

– ерготерапевти, кинезитерапевти, медицински сестри с 

допълнителна професионална квалификация, придобита 

чрез продължаващо медицинско обучение  както и 

болногледачи или други немедицински специалисти.“   

 

39. Приема се 

по принцип. 

 

Изискванията за консултативна лекарска помощ е в 

други текстове. 

40.  В раздел Дейност по ортопедия и травматология от III 

ниво на компетентност т. 1.3.5. се променя със следния  

текст: „Старша медицинска сестра в отделение по 

ортопедия и травматология от 3-то ниво на 

компетентност може да бъде медицинска сестра с 

образавателно-квалификационна степен „бакалавър“ 

или „магистър“ по специалност „Управление на 

здравните грижи“. /3-то квалификационно ниво, пет 

години след първи сертификат,  при въведена 

квалификационна рамка за професионалистите по 

здравни грижи./“  
 

40. Приема се  

 

Текстът е включен в т. 1.3.6.3. 

41. Точка 1.3.6.1. става 1.3.7.1. с текст: „Сестринският 

персонал осигурява цялостни здравни грижи за 

пациентите по отношение на изпълнението на 

диагностичните изследвания, медикаментозното 

лечение, планира и извършва предоперативни и 

следоперативни здравни грижи, след проведена оценка 

на индивидуалните му потребности.“   
 

41. Приема се. 

 

Текстът е включен в т. 1.3.6.1. 

42. Точка 1.3.6.2. става 1.3.7.2. с текст: „Сестринският 

персонал се определя от обема и натовареността на 

здравните грижи, които се извършват в отделението или 

клиниката по методика, предложена от БАПЗГ.“  

 

42. Приема се 

по принцип. 

 

Текстът е включен в т. 1.3.6.2. на проекта със 

съответната редакция по съображенията, изложени по-

горе. 

43. Точка 1.3.6.3. става т. 1.3.7.3. с текст: „Старшата 

медицинска сестра притежава образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ 

по специалност „Управление на здравните грижи“, 

организира, ръководи и контролира здравните грижи в 

43. Приема се 

по принцип. 

 

Отчасти предложеният текст се припокрива с този по т. 

40. 
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отделението/клиниката; обучението и развитието на 

персонала, осъществяващ здравни грижи според 

квалификационната рамка за професионално  развитие; 

осъществява подбор и назначаване на персонал, 

съвместно с началника на отделението/клиниката; 

изработва и актуализира управленската документация – 

длъжностни характеристики, технически фишове и 

протоколи за здравни грижи; участва при 

разработването на  управленски документи, свързани с 

основната дейност на отделението/клиниката; изписва, 

получава и контролира изразходването на всички 

материали и медикаменти за лечението на болните;  

изготвя ежедневни, седмични и месечни справки за 

изразходваните материали и медикаменти; раздава и 

следи разхода на скъпоструващите медикаменти и 

консумативи; изработва и следи за спазването на  

работния график на медицинските сестри и санитарите; 

съставя програма за дезинфекция, стерилизация  и 

управление на болничните отпадъци и контролира 

изпълнението й в отделението/клиниката; следи за 

добрите и етични взаимоотношения между персонала;  

следи за спазване на медицинската етика в отношенията 

между персонал и болни“.  

 

 

 

 

 


