МОТИВИ
към проект за изменение и допълнение на Наредба №18 от 20.06.2005
г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на
лечебните заведения
Проекта съдържа следните изменения и допълнения:
I. Терминологично и смислово адаптиране на наредбата свързани с
промените в ЗЛЗ /изм. и доп., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010
г/във връзка с нови понятия и определения – отпада понятието
„диспансер”, въвеждат се нов тип лечебни заведения – център за психично
здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен
онкологичен център, отпада понятието „сектор” и т.н.; замяна на
понятието „предварителна” акредитация с „първоначална”, „същинска” –
с „последваща” и т.н.; промяна в определението за акредитация и други.
II. Промени в процеса на акредитация, състава на Акредитационния
съвет, формиране на заплащането на процеса по акредитация –
свързани са с въведени изисквания в ЗЛЗ, както следва:
-въвежда се „доброволна акредитация” по чл.86 от ЗЛЗ за лечебните
заведения за болнична помощ, диализните центрове, центровете за
трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ,
центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически
заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медикосоциални грижи за деца, медико-диагностичните и медико-техническите
лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медикоденталните центрове и диагностично-консултативните центрове и
тъканните банки за:
цялостната медицинска дейност на лечебното заведение, отделните
медицински дейности и възможностите за обучение на студенти и
специализанти;
-промяна в състава на Акредитационния съвет във връзка с изискването на
чл.88а
- уреждат се организацията на дейността и функциите на Акредитационния
съвет, които досега бяха уредени с правилник
-урежда се заплащането на процеса - с тарифа, приета от Министерския
съвет по чл.88,ал.5.
- методиката за акредитация
III. Промени в приложенията /програми/ за оценяване на цялостната
медицинска
дейност,
отделните
медицински
дейности
и
възможностите за обучение на студенти и специализанти във връзка с
новите видове лечебни заведения и изискването на чл.87, ал. 2 за
съдържание на критериите и показателите за оценка - съдържат

условията, на които трябва да отговарят структурата и организацията на
дейността
в
лечебното
заведение,
необходимото оборудване,
квалификацията на персонала, както и стандартите за качество на
медицинските услуги.
В приложение № 1 - Отпадат „диспансерите” и се включват
Комплексните онкологични центрове, центровете за кожно-венерически
заболявания и центровете за психично здраве, в които има разкрити легла,
тъй като изискванията на ЗЛЗ за тяхната структура ги прави подходящи за
тази програма. Изготвена е адаптация на програмата; Има акцент на
показателите за дейност, организацията и реда в консултативнодиагностичния блок с оглед създаване условия за диагностично
изясняване на пациентите чрез апаратурно обезпечаване и
своевременна организация на необходимите консултации на това
ниво.
В приложение №2 - Отпадат диспансерите без легла и се заменят с
центровете за психично здраве и центровете за кожно-венерически
заболявания. Програмата е адаптирана.
Оценяване на цялостната медицинска дейност и на отделните
медицински и други дейности при първоначална акредитация по
съответния раздел на Програмата за първоначална акредитация приложение № 8б е променено с адаптирани показатели в съответствие с
промените във всички програми за „последваща” акредитация.
В тази програма не се включват показатели за дейност, тъй като касае
новосъздадени лечебни заведения и структури.
Принципи на формиране критерии и показатели за оценка във всички
програми. Базират се на законовите промени и промените в медицинските
стандарти. Критериите и показателите за оценяване са променени във
връзка с новото съдържание и философия на медицинските стандарти –
въведените изисквания за нива на компетентност по всяка медицинска
специалност, в които има показатели за минимален брой лекари
специалисти, минимален брой лекари, минимален обем дейност, други
условия за дейността и обхват на компетентността. В тази връзка се
прилагат основните изисквания от стандартите като базисна оценка.
IV. Уреждат се :
1. Случаите при които не е изтекъл срока на акредитационната
оценка на лечебното заведение и при пререгистрацията на лечебните
заведения има промени в имената на структурите и на лечебното
заведение.
На структури, които са правоприемник на дейността по медицинска
специалност на структура с друго наименование ще им бъдат признати
дадените вече акредитационни оценки за медицинска дейност и ще може
да се разкрие процедура за оценка на възможностите за обучение.

Същото се отнася и за лечебните заведения които имат променено име по
ЗЛЗ.
2. Случаите при които следва да се извърши нова акредитация за
цялостна медицинска дейност или по отделни дейности/при наличие
на неизтекъл срок на оценката/, като условие за акредитация за бази
за обучение.
При всички, при които срока на изтичане на оценката за медицинската
дейност е по-малък от три години, в случай, че желаят да получат
акредитация за „база за обучение” следва да преминат нова акредитация
за първи и втори модул.

