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Препоръчителни Изисквания за интензивно лечение 

 

1. Специфични изисквания към специализирана структура за интензивно лечение:  

а) всяка специализирана структура за интензивно лечение е разположена на 

обособена територия в лечебното заведение за болнична помощ;  

б) специализираната структура за интензивно лечение е с "ограничен достъп", 

режимът на който се определя от началника на тази структура;  

в) в специализираната структура за интензивно лечение не се допуска смесване на 

потоците "чисто/мръсно";  

г) към и от специализираната структура за интензивно лечение се осигурява 

приоритетен достъп от или до структури на болницата, свързани с нейната дейност - спешно 

приемно отделение, операционен блок, лабораторни звена и др.;  

д) общата площ на структура за интензивно лечение е най-малко 2,5 пъти по-голяма 

от площта, заета от местата за провеждане на интензивно лечение (интензивни легла), 

включително и принадлежащата площ към тях;  

е) площта на единична стая (с едно място за провеждане на интензивно лечение) не 

е по-малка от 18 кв. м;  

ж) площта, принадлежаща към едно място за провеждане на интензивно лечение в 

общо помещение, не е по-малка от 10 кв. м;  

з) всички помещения, в които са разположени места за провеждане на интензивно 

лечение, са с пряка дневна светлина.  

2. Задължителните служебни помещения в специализирана структура за интензивно лечение 

са:  

а) манипулационно помещение - оборудвано с рафтове и шкафове за медикаменти, 

консумативи, стерилни и нестерилни материали, плотове за подготовка на медикаменти и 

консумативи с адекватно осветление;  

б) кухненски бокс;  

в) помещение за апарати (апаратна стая), в което се разполага апаратура (монитори, 

респиратори и др.), която е в готовност да бъде веднага използвана при възникване на 

необходимост;  

г) складови помещения: в тях се съхраняват материали, консумативи, лекарствени 

продукти и др., осигуряващи автономна работа на специализираната структура за 

интензивно лечение, т. е. без снабдяване от централните складове на лечебното заведение 

за болнична помощ най-малко за 72 часа;  

д) помещение (помещения) за обработка на материали, което позволява 

технологично разделна обработка на "чисти материали" и "мръсни материали";  

е) помещение за почивка на персонала;  

ж) помещение за прием на близките на пациентите;  

з) тоалетни възли отделно за персонал и пациенти;  

и) съблекални за персонала. 

3. Задължителни инсталации и съоръжения в специализирана структура за интензивно 

лечение са:  
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а) електрозахранване с двойно осигуряване (аварийно захранване с генератор);  

б) аспирационна система;  

в) инсталация за сгъстен въздух и кислород;  

г) водоснабдяване и канализация с разчет една мивка във всяка обособена зала с 

места за провеждане на интензивно лечение;  

д) при всяка мивка в специализирана структура за интензивно лечение трябва има 

условия и за дезинфекция на ръце.  

 

Задължително оборудване в специализирана структура за интензивно лечение:  

1. Задължително оборудване с разчет за всяко място за интензивно лечение:  

а) монитор (мониторен модул) за ЕКГ, пулс и пулсоксиметрия;  

б) апарат за измерване на системни артериални налягания;  

в) система за дозирано подаване на кислород в овлажнена газова смес при спонтанно 

дишане;  

г) система за поддържане на аспирационни дренажи.  

2. Задължително оборудване с разчет за общо ползване в специализирана структура за 

интензивно лечение:  

а) апаратура за изкуствена белодробна вентилация (респиратори) - броят на 

респираторите трябва да бъде не по-малко от две трети от броя на леглата в структурата за 

интензивно лечение;  

б) инфузионна техника (перфузори, инфузомати) с разчет да се провеждат 

едновременно по две до три постоянни интравенозни инфузии на един пациент;  

в) дефибрилатор във всяко обособено помещение (зала) за интензивно лечение;  

г) мобилен рентгенов апарат - собствен или на разположение на специализираната 

структура за интензивно лечение. 

 


