Проект

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Клинична лаборатория“
(обн., ДВ, бр. 13 от 2014 г., изм. и доп., бр. 37 от 2016 г.)
§ 1. В приложението към член единствен се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2.3. се създават изречения второ и трето:
„В манипулационните се извършват само дейности по пробовземане и подготовка на
взетите материали за транспортиране до мястото, в което се извършва анализът. Във всяка
манипулационна работи поне един медицински лаборант, който отговаря за спазване на
изискванията на преданалитичния етап и подготовката на пробите за транспорт.“.
2.Точки 8, 8.1, 8.2. и 8.3. се отменят.
3. В т. 9 в края се поставя запетая и се добавя „който работи в нея на пълно работно
време“.
4. В т. 9.2.1. думите „профилирано направление на“ се заличават, а думите „определено
в“ се заменят с “определена с“.
5. Създава се т. 9.2.11.:
„9.2.11. Лекарят без специалност, работещ в клиничната лаборатория, работи в
съответствие с правата и задълженията, определени с длъжностната характеристика за
заеманата длъжност, изработена от ръководителя по т. 9.1 и утвърдена от ръководителя на
лечебното заведение и/или индивидуалния му учебен план за специализация.“.
6. В глава четвърта, в заглавието думата „обем“ се заменя с „обхват“.
7. В т. 13.1. думата „спектър“ се заменя с „обхват“.
8. Точка 13.2.2. се отменя.
9. В т. 14.1.думата „спектър“ се заменя с „обхват“, а думата „спектърът“ се заменя с
„обхватът“.
10. Точка 14.2. се отменя.
11. В т.15.1. думата „спектър“ се заменя с „обхват“, а думата „спектърът“ се заменя с
„обхватът“.
12. Точка 15.2. се отменя.

13. В т. 16 думите „от всички нива на компетентност“ се заменят със „определена с
различно от I-во ниво на компетентност по т. 13.1.“
14. В т. 17.3 думите „вид на аналитичната проба“ сe заменят с „вид и промяна на
качествата на аналитичната проба“.
15. В т. 17.7. думите „съхранение и стабилност“ се заменят със „съхранение, стабилност
и анализ“, а накрая се поставя запетая и се добавя „в която времевият диапазон за анализ е
задължителен – задължения по раздел II от този стандарт.“
16. В т. 17.8 думата „определен“ се заменя със „заявен“.
17. В т. 17.10. цифрата „13“ се заменя с „13.1“.
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