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МОТИВИ 

към проект на Правила за добра медицинска практика по здравни грижи 

 

 Предложените правила за добра медицинска практика по здравни грижи са 

изготвени на основание чл. 8, т. 5 и чл. 20, т. 3 от Закона за съсловните организации на 

медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на 

зъботехниците и на помощник-фармацевтите. В съответствие с изискванията на закона, 

правилата са разработени от Националния съвет по качество на Българската асоциация 

на професионалистите по здравни грижи и са окончателно приети от този съвет на 

10.08.2020г. 

 На основание чл. 7б, ал. 1, т. 5 от Закона за лечебните заведения Изпълнителна 

агенция „Медицински надзор“ изразява становище по изпратените от съответната 

съсловна организация правила за добра медицинска практика, правила за добра 

медицинска практика на лекарите по дентална медицина, правила за добра 

фармацевтична практика и правила за добра медицинска практика по здравни грижи в 

съответната професионална област. Чрез становището си Агенцията прави конкретни 

бележки и предложения по проекта на Правила за добра медицинска практика по здравни 

грижи. След отразяване на посочените бележки Правилата са предложени на министъра 

на здравеопазването за утвърждаване. 

 Целта на Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи е да се 

утвърдят единни принципи и правила за професионалната практика в областта на 

здравните грижи. Спазването на Правилата следва да осигурява качеството на здравните 

грижи и намаляване на риска за пациентите, както и защитата на техните права.  

 Законът за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и 

асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите 

определя Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи като система от 

насоки и принципи, които описват професионалните ценности, знания, умения и 

поведение, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти може да прилагат в съответствие с опита си и професионалната си преценка. 

Съобразяването на тази дефиниция налага изграждането на структурата на Правилата 

във въведение, основни принципи и основни правила за добра медицинска практика по 

здравни грижи, норми за поддържане и развитие на добрата медицинска практика по 
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здравни грижи, взаимоотношения на специалистите по здравни грижи с пациентите, с 

членове на медицинския екип и външни отношения с институции и организации.  

 Като основни принципи за добра медицинска практика по здравни грижи са 

изведени професионалната компетентност и отговорност на специалистите по здравни 

грижи, ефективната комуникация с пациента и неговите близки, уменията за работа в 

екип. Зачитане достойнството на пациента и работата в екип са основополагащи 

принципи в здравните грижи. Основните правила за добра медицинска практика по 

здравни грижи са функция на принципите за оказване на тази дейност. Част от добрата 

медицинска практика е качеството на здравните грижи, като са посочени конкретни 

критерии за осигуряването му – здравните грижи се планират и оказват в съответствие 

със състоянието на пациента; управление на риска при оказване на здравните грижи, 

съобразно утвърдени алгоритми и протоколи, документиране и отчитане на всяка 

дейност.  

 Нормите, които регулират поддържането и развитието на добрата медицинска 

практика по здравни грижи са в непосредствена връзка с развитието на медицинската 

наука и технологии, които поставят високи изисквания към квалификацията на 

медицинските специалисти въобще и на специалистите по здравни грижи в частност. 

Това налага непрекъснатото ѝ поддържане и повишаване. Качеството на здравните 

грижи е от ключово значение за гарантиране на високо ниво на защита на здравето и 

безопасността на хората и за доверието в системата на здравеопазване. Сигурността и 

безопасността на пациентите е в пряка зависимост от квалификацията на всички 

медицински специалисти, включително и на специалистите по здравни грижи. 

 Взаимоотношенията на специалистите по здравни грижи с пациентите се опират 

на уважението към личността и достойнството на пациента, неговите права и тези на 

близките му. 

Предоставянето на здравни грижи се осъществява в мултипрофилни екипи, 

обуславящо необходимостта от уреждане на вътрешните отношения с членовете на 

медицинския екип – отчитане на осъществената от тях дейност, оценка на нейното 

качество, непрекъснатост на здравните грижи, подкрепа на колеги, спазване на 

изискванията за безопасни условия на труд.  

Външните отношения на специалистите по здравни грижи са с институции и 

организации - със съсловните организации, органи на държавната и местната власт, 

неправителствени организации. 
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 Очакваните резултати от утвърждаването на Правилата за добра медицинска 

практика по здравни грижи са повишаване качеството на здравните грижи, предоставяни 

от специалистите по здравни грижи и систематизиране на насоките и принципите на 

професионалните ценности, знания, умения и поведение, които медицинските сестри, 

акушерките и асоциираните медицински специалисти прилагат в съответствие с опита 

си и професионалната си преценка. 

 Предложеният проект на правила няма да окаже въздействие върху държавния 

бюджет. 

 Анализът за съответствие с правото на Европейския съюз установи, че 

обществените отношения, предмет на проекта на правила, не са регламентирани в 

европейското законодателство. Уредбата на обществените отношения, предмет на 

проекта на правила, е въпрос на национално решение и е от компетентността на 

отделните държави-членки на Европейския съюз. Това произтича от разпоредбата на чл. 

168, § 7 от Договора за функциониране на Европейския съюз, която предвижда 

изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на здравната им 

политика и организацията и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи. 


