Мотиви
към проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за утвърждаване
на медицински стандарт „Клинична лаборатория“
Причината за предложената промяна на медицински стандарт по Клинична лаборатория е
необходимостта да се уреждат съществуващи проблеми в практикуването на специалността
Клинична лаборатория и организацията на клинично-лабораторния процес.
Целта на предложените промени е да се премахне лошата практика в манипулационните
към клиничните лаборатории да се извършват изследвания без приложени критерии за качество,
които са вписани в този стандарт, поради практическата невъзможност да се следят.
Заличаването на количествените нива на компетентност ще освободи човешки ресурс за
други медицински дейности и ще намали разходите за медико-диагностични дейности /МДД/ в
болничната помощ.
Въвежда се възможност на ръководителя на структурата да делегира права по своя
преценка и да вменява задължения на лекар без специалност в структурата. Това води до яснота
на отговорностите, както и стабилизира положението на специализиращите лекари, чиито права
и задължения не бяха ясни в стандарта.
Повишават се отговорностите на ръководителя на лабораторията и се прекратява
практиката за регистрация на множество лаборатории с един и същ ръководител, дори в различни
административни области на страната. В същото време, специалистите не се ограничават да
работят в друго лечебно заведение.
Премахват се неточности в терминологията, като се запазват количествените критерии за
брой изследвания в извънболничната помощ, които гарантират професионалната заетост и
поддържане на квалификацията.
Въвежда се времево ограничение за започване на анализа за критично стабилни проби.
Това на практика намалява и възможността проби от задължителния минимум да се носят из
страната на големи разстояния, когато на територията на населеното място има разкрита и
работеща лаборатория, независимо от финансирането й и формата й на собственост.
Проекта позволява да се приемат и промени в документи на НЗОК, свързани с
изискванията за сключване на договори с извънболничната медицинска помощ, най-вече с
лечебни заведения за болнична помощ.
Предложените промени позволяват по-гъвкаво да се определят нивата на компетентност
на лабораториите. Досега съществуващата т. 16 не позволяваше подобна прецизност. С

уточненията по нея, без промяна на структурата на стандарта, се постига по-голяма гъвкавост и
води до намаляване на разходите в болничната и извънболничната помощ.
Очакваните резултати от предложената нормативна промяна са свързани с решаването на
съществуващите проблеми в практикуването на специалността Клинична лаборатория, а именно:
Чрез прецизиране на изискванията към осъществяваната дейност в манипулационните към
клиничните лаборатории ще се повиши нейното качество.
Премахването на изискванията за минимален брой лекари и специалисти с висше
образование ще осигури възможност да се намалят разходите на лечебните заведения, както и да
се преразпределят човешките ресурси в зависимост от потребностите в здравната система. В тази
насока са очакваните резултати и от създадената с проекта възможност ръководителят на
структурата да делегира права по своя преценка и да вменява задължения на лекар без
специалност в структурата. Също така това ще допринесе за пълноценно ползване на
компетентността на лекарите без специалност, вкл. на тези, които специализират по тази
медицинска специалност.
Подобряване в организацията на дейност и повишаване на ангажираността и
отговорността в работата се очаква от предложената промяна ръководителите на структурите по
клинична лаборатория да работят задължително на основен трудов договор в това си качество.
Организационната промяна, касаеща времевото ограничение за започване на анализа за критично
стабилни проби, ще гарантира качеството на осъществяваната дейност, ограничавайки
възможността за тяхното компрометиране.
Горните промени ще позволят, като цяло, по-гъвкаво да се определят нивата на
компетентност на структурите по клинична лаборатория, което в значителна степен ще облекчи
административната тежест за лечебните заведения.
Проектът на изменение и допълнение в медицинския стандарт по Клинична лаборатория
няма да доведе до повишена финансова тежест за лечебните заведения. Предложените промени
дори ще улеснят във финансов аспект заинтересованите страни, тъй като в по-голямата си част те
са свързани с премахване на досега съществуващи изисквания, които са свързани със
задължителен разход.
След извършен анализ за съответствие с европейското право се установи, че обществените
отношения, предмет на проекта за тази наредба, не са регламентирани в европейското
законодателство. Уредбата на обществените отношения, които са предмет на проекта на наредба,
е въпрос на национално решение и е от компетентността на отделените държави-членки. Това
произтича от разпоредбата на чл. 168, параграф 7 от Договора за функциониране на Европейския
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съюз, която предвижда изключителна компетентност на държавите-членки по определяне на
здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински
грижи.
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