МОТИВИ

Медицинската специалност „Спешна медицина“ е основана на приложението на
познанията и уменията, необходими за превенция, профилактика, диагностика и лечение на
остри или внезапно възникнали животозастрашаващи, потенциално животозастрашаващи
или заплашващи с тежки или необратими увреждания за здравето заболявания, увреждания
или други спешни състояния или обстоятелства, в това число недиференцирани физикални
и поведенчески нарушения, засягащи пациенти от всички възрастови групи, в
практикуването на която основният и най-критичен фактор е времето до предприемане на
подходящи и качествени диагностично-лечебни дейности с цел постигане на физиологична
стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение при пациента. С проекта на цитираната
наредба се предлага по-широка възможност за лечебните заведения да разкриват в
структурата си Спешно отделение, като се предвижда създаване на структура от първо ниво
на компетентност и намаляване на броя на лекарите, необходими за нейното
функциониране.
Причини за разработване на проекта
Причините за разработване на наредбата са свързани с реализация на политиката за
повишаване на качеството в системата на здравеопазването, което има решаващо значение
за подобряване на медицинското обслужване, както и с необходимостта от актуализиране
на утвърдените до момента изисквания за изпълнение на дейностите в обхвата на
специалността „Спешна медицина“. Основната причина за приемане на новата наредба е
необходимостта от актуализиране на стандарта в съответствие с настоящата ситуация, като
в същото време се дава възможностите на лечебните заведения да създават Спешно
отделение (СО) с първо ниво на компетентност.
Възможността за разкриване на структура по спешна медицина от първо ниво на
компетентност е съобразно възможностите на лечебното заведение и наличието на
структури по: анестезиология и интензивно лечение, обща хирургия, вътрешни болести,
кардиология, неврология, акушерство и гинекология, ортопедия и травматология или
сключен договор за непрекъсната консултативна помощ с друго лечебно заведение.
Цел на проекта
С проекта на наредба се цели да се актуализира и усъвършенства мотивираната
правна регламентация на принципите и критериите за извършването на медицинските
дейности в обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“. Основна цел на
разработената наредба е гарантиране достъп на пациентите до висококачествени
медицински дейности по специалността Спешна медицина с цел да се осигури високо
качество на дейностите в обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“.
Промените целят и балансиране на потока от пациенти в спешно състояние като се
предостави възможност стабилните спешни пациенти да посетят сами близко лечебно
заведение със Спешно отделение. По този начин екипите на центровете за спешна

медицинска помощ ще могат да поемат потока на нестабилни/потенциално нестабилни и
критични спешни пациенти, като същото ще облекчи работата на ЦСМП от една страна и
ще даде на стабилните пациенти възможност за по-бърз достъп до спешна медицинска
помощ.
С проекта се предвижда възможност за разкриване на СО с по-малък брой налични
структури. По този начин повече лечебни заведения биха могли да разкрият в структурата
си спешни отделения, като обработват повече пациенти в спешно състояние.
Допускането в настоящия проект на възможността освен лекари със специалност
„Спешна медицина“ или „Анестезиология и интензивно лечение“, в спешно отделение да
работят и специалисти по медицинската специалност „Вътрешни болести“ няма да доведе
до влошаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ поради факта, че с
предлаганата промяна се включват лекари-специалисти с познания относно диагностичнолечебния процес при спешни състояния от една много широка област на медицинската
наука.
Освен облекченията, свързани човешките ресурси, промените предполагат и
намаляване на изискванията към лечебните заведения и при разкриване на спешно
отделение от второ ниво на компетентност, като се допуска определени дейности, за които
лечебното заведение няма разкрити структури, да бъдат осигурявани по договор с друго
лечебно заведение. Това ще облекчи лечебните заведения при
Очакван резултат
Резултатите от прилагането на наредбата са свързани с постигане на най-важната цел
– осигуряване на достъп на пациентите до по-високо качество на медицинските дейности в
областта на спешната медицина. С въвеждането на промените в медицинския стандарт се
предполага разкриване на повече спешни отделения в лечебните заведения. Очакваният
резултат е свързан с повишаване на обема извършени интервенции на пациенти в спешно
състояние, подобряване на достъпа на пациентите до спешна помощ и облекчаване екипите
на ЦСМП. Прилагането на предвидените промени ще постигне разпределение на
пациентите чрез определяне на медицински приоритет в зависимост от степента на
спешност на необходимите на пациента в спешно състояние диагностика, лечение или
транспорт, в това число и в случаите на бедствия с наличие на голям брой пострадали.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба
Следва да се има предвид, че всички лечебните заведения за болнична помощ са
задължени да осигуряват непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по
медицинските специалности, посочени в разрешението, включително и на медицинска
помощ при спешни състояния. Прилагането медицинския стандарт няма да доведе до
допълнително въздействие върху държавния бюджет, нито до финансова тежест за
лечебните заведения, тъй като се облекчават условията за разкриване на такава структура.
Съгласно действащата нормативна уредба, задължение за разкриване на спешни отделения
е налице само за многопрофилните лечебни заведения за болнична помощ - търговски

дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала, в които задължително
се създава спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа. Това е свързано
с необходимостта от гарантиране на достъп на населението във всяка административна
област до спешна помощ в болнично спешно отделение, в случай че нито едно друго лечебно
заведение не е пожелало да разкрие спешно отделение. За останалите лечебни заведения,
решението за разкриване на спешно отделение е въпрос на преценка на болничния
мениджмънт относно капацитета на лечебното заведение, характера на осъществяваната
дейност, обръщаемостта на пациентите и др., т.е. за осъществяването на въведените нови
възможности следва да се оценят наличните пространствени условия в лечебното заведение,
възможностите и квалификацията на персонала, съществуващата медицинска апаратура и
т.н.
Финансирането на дейността на спешните отделения се осъществява от
Министерство на здравеопазването по Наредба № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските
дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството
на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране
на лечебни заведения.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предложеният проект на нормативен акт не е въведен с правото на ЕС и няма връзка
с него. Обществените отношения, предмет на проекта на нормативен акт, не са
регламентирани в европейското право. Тяхната уредба е въпрос на национално решение и
от компетентността на отделените държави-членки. С оглед на това не се налага
извършването на анализ за съответствие на проекта с правото на Европейския съюз.

