СПРАВКА
за отразяване на предложенията и становищата, получени в рамките на обществените консултации по проекта на
Наредба за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система.

№
1.

2.

Участник в обществените
консултации
Регионална здравна
инспекция-Сливен, rzisliven@mbox.contact.bg
(вх. №16-20-30/09.05.19 г.,
постъпило по автоматичен
обмен; вх. № 91-0014/10.05.2019 г., постъпило по
ел. поща)

Приема се/
Не се приема
Във връзка с Проект на „Наредба за реда и Не се приема.
условията за провеждане на диагностика,
профилактика и контрол на отделни заразни
болести
на
дихателната
система”,
публикуван на електронната страница на
Министерство на здравеопазването, Ви
информирам за неточност в чл. 2. ал. 2, т. 3,
според
който
следва
лабораторна
диагностика на болните от заразна болест да
се извършва и в регионалните здравни
инспекции (РЗИ). Считам, че текстът е в
противоречие с чл. 2. ал. 1 на Проекта,
където е записано, че „Болните от заразна
болест се диагностицират в лечебни
заведения”.
РЗИ не е лечебно заведение по смисъла на
Закона за лечебните заведения, не извършва
диагностика, към момента не разполага със
съответен експертен и финансов ресурс,
поради което предлагам да отпадне т. 3 от чл.
2 ал. 2 на „Наредба за реда и условията за
провеждане на диагностика, профилактика и
контрол на отделни заразни болести на
дихателната система”.

Регионална здравна
инспекция-Силистра,
rzi-silistra@mh.government.bg
(вх. № 91-00-14/27.05.2019 г.,
постъпило по ел. поща)

На този етап няма действащ нормативен
документ, който в случай на заразни болести
на дихателната система, посочени в чл. 1 на
проекта за Наредбата, да определя
профилактичните и противоепидемични
мерки спрямо болни, заразоносители,
контактни и околна среда. Не са
регламентирани нормативно и мерките за
лабораторна
диагностика
на

Предложение

Мотиви
Нормативните
задължения
на
регионалните здравни инспекции са
посочени в чл. 2, ал. 2 и касаят
единствено
извършването
на
лабораторна
диагностика
на
болните от заразна болест по чл. 1.
Разпоредбите на чл. 2, ал. 1 се
отнасят
само
до
лечебните
заведения, които диагностицират,
т.е. поставят клиничната диагноза
на болните, обект на наредбата.

болни/съмнително болни от заразни болести
на дихателната система, на установените
контактни лица, както и на околната среда
при необходимост.
I.
Ако
в
чл.6
„необходимите Не се приема.
противоепидемични мерки по отношение на
болния, контактните му лица и външната
среда“ са тези, които са включени във всеки
раздел, съобразно заразното заболяване, то
текста
в
чл.
7
„допълнителни
противоепидемични и/или профилактични
мерки извън предписаните по чл. 6“ изисква
уточняване, конкретизиране, с цел ясно и
коректно прилагане на наредбата, а при
необходимост и на административнонаказателните разпоредби на Закона за
здравето, при неизпълнение на връчено
предписание.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: да се допълнят към чл. 7
като алинея (2) допълнителните мерки или
към всеки раздел, съобразно заразното
заболяване. Целта е да се разпишат единни
допълнителни мерки, които могат да се
разпореждат от всеки инспектор, при
преценена необходимост за всеки възникнал
случай.
II. От текста по чл.8 (1) възниква въпроса как Не се приема.
и кога да се извършва микробиологичен
контрол на режима на дезинфекция и
стерилизация? Посочените в чл. 8 обекти,
където се обслужват различни организирани
колективи, не са здравни
или лечебни
заведения и стерилизация не се налага. В
обектите по чл. 8, по смисъла на чл. 26 от
Закона за здравето, здравни заведения са
здравните кабинети по Наредба № 3, в които
се осъществяват дейности по профилактика
и промоция на здравето на децата и

Проектът
има
за
предмет
регламентирането на единни мерки
за провеждане на лабораторна
диагностика,
профилактика
и
контрол на отделни заразни болести
на
дихателната
система.
Допълнителните мерки зависят от
особеностите в развитието на
епидемичния процес.

Проектът на наредба не определя
реда за извършване на здравен
контрол от страна на регионалните
здравни инспекции. Условията и
редът за упражняване на държавен
здравен контрол на обектите с
обществено
предназначение
(каквито са и посочените в чл. 8 от
проекта на наредба обекти) са
определени в Наредба № 36 от 2009
г. за условията и реда за
упражняване на държавен здравен
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учениците и следва да се оказва първа помощ
при спешни състояния до пристигането на
екип на центъра за спешна медицинска
помощ. В тези обекти не възниква
обективност от такъв лабораторен контрол.
Изискванията за режим на дезинфекция и
стерилизация в лечебните заведения са
разписани
в
медицински
стандарт
„Превенция и контрол на вътреболничните
инфекции“, а Указание № 3 от 02.09.1998г. за
провеждане на лабораторен контрол върху
качеството
на
дезинфекциите
и
стерилизациите в здравните заведения,
издадено на основание Правилника за
прилагане на закона за народното здраве
(ППЗНЗ), не е актуално. Така разписан този
текст ще остане неприложим.
Ако мотивирано следва да се извършва
някакъв микробиологичен контрол в детски,
учебни и социални заведения, то е
необходимо да се уточни ясно целта и вида
на пробите, които следва да се вземат,
показателите по които ще се изследват и
критериите за интерпретация на получените
резултати. Ако микробиологичният контрол
ще
обективизира
състоянието
на
дезинфекционния режим, то това ще е
основание
и
за
образуване
на
административно-наказателна
преписка,
която да е нормативно издържана, за да не
бъдат отменяни от съда издадените
наказателните постановления.
За да е приложим текста по чл. 8 е важно да
се оцени участието и значението на външната
среда в предаване на инфекциозния
причинител, както и неговата пряка или
косвена роля, за да има връзка с
микробиологичния контрол на предмети от

контрол. Съгласно чл. 24, т. 7 от
Наредба № 36 от 2009 г. текущите
инспекции в обектите с обществено
предназначение включват и контрол
върху
провежданите
дезинфекционни и стерилизационни
мероприятия в обекта в зависимост
от спецификата му. В Наредба № 36
от 2009 г. са посочени и
правомощията
на
държавните
здравни инспектори в хода на
проверката (чл. 25).
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външната среда, които да са обективизиращ
критерий
за
нарушен
хигиеннодезинфекционен режим.
Чл. 8, ал. 2 (нова редакция) Ръководството на
детското, учебно и социално заведение, както
и на предоставяните резидентни услуги,
съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане
на закона за социалното подпомагане
(ППЗСП),
осигурява
спазването
на
задължителен
хигиенен
режим
за
недопускане разпространението на заразните
болести по чл. 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Да отпадне изискването за
текущ микробиологичен контрол или да се
прецизира възможността за извършването на
такъв, по мотивирана преценка на здравните
инспектори от РЗИ за обективизиране
състоянието на външната среда в детското,
учебно и социално заведение, но при ясен
регламент за вид и брой проби, показатели и
критерии за интерпретация, оформени в
приложение към наредбата. За да е
приложима наредбата трябва да урежда,
както реда, така и условията за провеждане
на профилактични и противоепидемични
мерки, за нарушаването на които да има ясен
и категоричен мотив за прилагане на
административно-наказателните мерки на
глава VIII от Закона за здравето.
III. Предвид факта, че в някои РЗИ няма Не се приема.
лабораторни
специалисти,
респ.
микробиологичните
лаборатории
не
извършват
дейност
или
клиничната
микробиология е със силно ограничен обхват
на дейност, е необходимо т.нар. ешелониране
- да се определят кои лаборатории ще
извършат включените в наредбата методи за
лабораторна
диагностика
на

По отношение на предложението,
серологичното
изследване
на
бременни, контактни на рубеола, да
се регламентира с Наредба № 3 от
2018 г. за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от
бюджета
на
Националната
здравноосигурителна
каса
е
предоставена
възможност
при
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болни/преболедували/контактни лица (деца и
мед. персонал).
Важно е да се разработи идеята доколко и
как такива изследвания ще могат да се
назначават от ОПЛ и специалисти с
направление
за
медико-диагностична
дейност по пакета от дейности, гарантирани
от бюджета на НЗОК за всички здравноосигурени лица (ЗОЛ), каквито са децата до
18 год. възраст и работещите?
Бременните жени, дори и да не са здравно
осигурени, имат право на медицинско
обслужване по чл. 82 (1)т.2 от Закона за
здравето, касаещо профилактични прегледи и
изследвания и акушерска помощ. В този
аспект е необходимо да се регламентира с
наредбата, че изследването за протективен
имунитет при установен контакт с болен от
рубеола.
В чл. 90 е предвидено контактните на
скарлатина, застрашени от ревматизъм,
сърдечни заболявания, ексудативна диатеза и
др. да се изследват за бета-хемолитични
стрептококи в РЗИ. Нека се уточни дали
става дума за носен и гърлен секрет и в коя
РЗИ ще се извършат, ако териториалната РЗИ
няма кадри и действаща лаборатория (отново
се налага да има ешелониране на
микробиологичната лабораторна диагностика
на ниво РЗИ, не само на ниво РЗИ-НЦЗПБ
(разработено като приложение на наредбата
или разпоредено в нарочена заповед на
министъра на здравеопазването).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Децата
са
здравно
осигурени и следва да се предвидят
възможности
за
медико-диагностични
дейности по пакета от дейности, гарантирани
от бюджета на НЗОК на ЗОЛ, подобно на

съмнение за заразяване с вируса на
рубеола по време на бременността,
от НЗОК да бъде заплатено
извършването
на
съответното
серологично
изследване
на
бременната жена.
Задълженията на работодателя при
риск за здравето и безопасността на
работещите, които нямат изграден
имунитет към биологичния агент и
за които съществуват ефективни
ваксини, са определени с Наредба №
4 от 2002 г. за защита на работещите
от рискове, свързани с експозиция
на биологични агенти при работа.
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профилактичните дейности по програма
„Майчино и детско здраве“, съгласно която
ежегодно децата до 6 год. възраст подлежат
на изследване за контактни паразитози и
хелминтози от личните лекари в СМДЛ, по
договор с НЗОК.
За бременните в контакт с болен от рубеола е
необходимо серологичното изследване за
протективен имунитет да се регламентира с
наредбата в обхвата на пакета от дейности,
гарантирани от бюджета на НЗОК, в
изпълнение на Програмата за майчино и
детско здраве.
За медицинските специалисти, работещи в
лечебни и здравни заведения е необходимо с
наредбата да се регламентира задължението
на
работодателя
за
изследване
на
протективен имунитет (морбили и паротит) и
за
рубеола
на
работещите
в
АГО/Патологична бременност.

СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА
Заместник-министър
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