Проект

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2017 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Спешна медицина“
(обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.)

§ 1. В Приложението към член единствен, в глава четвърта се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2.2.1.3. от раздел I „Видове структури“ думите „дейността си на II и III
ниво“ се заменят с „дейността си на I, II и III ниво“.
2. В раздел III „Нива на компетентност на структурите, осъществяващи дейност
по специалността „Спешна медицина“ в лечебните заведения за болнична помощ“ се
правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 3.1.:
„3.1 Изисквания за мултипрофилно спешно отделение от I ниво на компетентност:
3.1.1 Минимален брой лекари-специалисти - в СО работи поне 1 лекар специалист по спешна медицина/или вътрешни болести/или анестезия и интензивно
лечение.
3.1.2. В спешно отделение работят лекари, осигуряващи един лекарски екип на
24-часов непрекъснат график.
3.1.3. Минимален обем дейност - СО обслужва минимум 2000 пациенти за 1
календарна година.
3.1.4. Компетентност - в СО се лекуват пациенти със спешни състояния,
изискващи интензивни диагностични и терапевтични процедури.
3.1.5. Минимална осигуреност с апаратура - СО разполага с ЕКГ монитори с
неинвазивно измерване на АН, SpO2; с регистриращо устройство за основните
показатели - 4 бр., от които поне 1 за следене на параметрите на външното дишане,
дефибрилатор - 1 бр.; ЕКГ апарат 1 бр., стационарен респиратор 1 бр., транспортен
респиратор, перфузори - 4 бр.
3.1.6. Лечебното заведение с разкрито Спешното отделение от I ниво отговаря на
следните условия:
3.1.6.1. притежава разкрити болнични лечебни структури от минимум второ ниво
на компетентност по следните специалности: анестезиология и интензивно лечение;
хирургия; вътрешни болести;

3.1.6.1.1. препоръчителни допълнителни структури по кардиология; нервни
болести, акушерство и гинекология; ортопедия и травматология;
3.1.6.1.2. не по-малко от 10 % от легловия фонд на всяка от структурите осигурява
на функционален принцип работата на спешния болничен леглови комплекс.
3.1.6.2. На територията на лечебното заведение са разкрити:
3.1.6.2.1. собствени операционни зали/операционен блок;
3.1.6.2.2. собствена клинична лаборатория и структура по образна диагностика;
3.1.6.2.3. микробиологичната лаборатория - собствена или по договор с друго
лечебно заведение.
3.1.6.3. притежава необходимия брой лекари-специалисти, медицински
специалисти и друг персонал, както и необходимата апаратура и оборудване съгласно
утвърдените медицински стандарти по съответните медицински специалности.
3.1.6.4. Осигурява денонощен режим на работа на съответните специалисти,
техника и оборудване.
3.1.6.5. Утвърдени от ръководителя на лечебното заведение правила за вътрешния
ред и организацията на дейността на спешното отделение.“.
б) досегашната т. 3.1. става т. 3.2. и се изменя така:
„Изисквания за мултипрофилно спешно отделение от II ниво на
компетентност::

Достъп
1. Изисквания за наличие в
Осигурена до
лечебното заведение на
Собствена
Ниво на
денонощна
болнични структури и дейности структура/дейно компетентно
консултатив външна
по специалности, формиращи
ст
ст
на помощ структур
СБК
а

1.1.
Анестезиология
интензивно лечение

и

да

≥ II

1.2. Хирургия

да

≥ II

1.3. Вътрешни болести

да

≥ II

1.4. Кардиология

да

≥ II

1.5. Инвазивна кардиология

1.6.
Акушерство
гинекология

и

1.7.
Ортопедия
травматология

и

да

не

да или

≥ II

да

≥ II

1.8. Неврология

да

≥ II

1.9. Педиатрия

да

≥ II

1.10. Неонатология

не

1.11.
токсикология

Клинична

да или

1.13. Урология

да или

1.14. Детска хирургия

≥ II

да

да

да

да

≥ II

да

не

да

не

да

1.16. Съдова хирургия

не

да

1.17. Гръдна хирургия

не

да

1.15.Пластичновъзстановите
лна хирургия

да

да

не

1.12. Неврохирургия

да

да

1.18. Хемодиализа

да или

1.19.Лицево-челюстна
хирургия

не

да

1.20.
болести

не

да

1.21. Очни болести

не

да

1.22. Психиатрия

не

да

1.23. Образна диагностика

да

≥ II

1.24. Клинична лаборатория

да

≥ II

да или

≥ II

да или

≥ II

да**

1.27. Клинична патология

да или

≥ II

да

1.28. Съдебна медицина

да или

≥ II

да

Ушно-носно-гърлени

1.25.
Лаборатория
микробиология

по

1.26.Трансфузионна
хематология

2. Изисквания към дейността
на СО/СБК

2.1. Осигурен денонощен
работен режим на структурата по
съответната специалност в СБК
при изискване за наличие на

да

≥ II

да*

да

да

структура

2.2. Осигурено денонощно
разположение
в
лечебното
заведение на най-малко 1
операционна зала при нужда от
спешна оперативна интервенция

да

2.3.
Леглова
база
от
структурите на СБК, делегирана
за ползване от пациенти на СО, не
по-малко от 10 % от легловата
база на всяка една от структурите
на СБК

да

3.
Изисквания
за
осигуреност с човешки ресурси

3.1. Минимален брой лекари
специалисти в Спешно отделение
– 2 лекари специалисти по
спешна
медицина
или
анестезиология и интензивно
лечение или вътрешни болести

да

3.2.
Минимален
брой
медицински специалисти в щатно
разписание
на
Спешно
отделение:
3.2.1.
лекари – 6

минимален

брой

да

3.2.2.
минимален
брой
специалисти по здравни грижи –
6

3.3.
Минимален
брой
спешни болнични екипи в
Спешно отделение на 24-часов

да

непрекъснат график – 1

3.4. Минимален брой лекари
специалисти
в
СБК
за
осигуряване на възможност за 24часова консултативна дейност в
Спешно отделение – минимум по
един от всяка структура на СБК
(при наличие на структура) по
терапевтична или хирургична
специалност

да

4. Изисквания за капацитет
на СО

4.1. Минимален брой на
постовете за преглед/спешна
терапия – 6

да

4.2. Минимален брой на
реанимационни постове в Залата
за ресусцитация (шокова зала) – 1

да

4.3. Минимален брой легла в
зоната за наблюдение – 3

да

4.4.
Минимален
обем
дейност > 5000 приема годишно

Забележки:
*Допуска се договор с диализна структура най-малко от второ ниво на компетентност на

територията на населеното място само при осигурена възможност за спешна диализа в
собствената структура по анестезия и интензивно лечение.
**Допуска се само при договор със структура по трансфузионна хематология от III ниво
на компетентност.“.

в) досегашната т. 3.2. става 3.3.
г) досегашната т. 3.3. става т. 3.4.

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
Министър на здравеопазването

