МОТИВИ
към проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна
медицина“
Причини, които налагат приемането на проекта на наредбата
Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна
медицина“ е изготвен въз основа на изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения, съгласно който лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване
на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване
защита на правата на пациента.
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.
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“, произтичаща от приетата Концепция за
развитие на системата за спешна медицинска помощ 2014 – 2020 и въведения с нея
интегриран модел на оказване на спешна медицинска помощ.
Изготвянето на проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт
„Спешна медицина“ е свързано и с Решение № 8552 на Върховния административен съд
(ВАС) на РБ от 11.07.2016 г., с което се отменят разпоредби на Наредба № 12 от
30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена от
министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2016 г., в сила от 15.01.2016
г.).
С атакуваната и впоследствие отменена част от Наредбата бяха предвидени нови
изисквания към структурите, осъществяващи медицински дейности в обхвата на
медицинската специалност „Спешна медицина“, в това число и минимални изисквания
за материално-техническа обезпеченост и квалификация на човешките ресурси,
ангажирани в изпълнение на дейността.
В отменената Глава IV са залегнали:




Изисквания към лечебните заведения за болнична помощ за осъществяване на
дейността по специалността „Спешна медицина“;
Нива на компетентност на структурите, осъществяващи на дейност по
специалността „Спешна медицина“ в лечебните заведения за болнична помощ;
Изисквания към архитектурно-инфраструктурна среда на СО и др.

Намаляването в настоящия проект на броя на лекарите със специалност „Спешна
медицина“ или „Анестезиология и интензивно лечение“ от 3 на 2 за Мултипрофилно
спешно отделение с второ ниво на компетентност и от 6 на 4 за отделение с трето ниво

на компетентност няма да доведе до влошаване на качеството на оказваната спешна
медицинска помощ поради факта, че при необходимост спешна медицинска помощ се
оказва и от лекарите в отделенията на лечебното заведение.
Също така са намалени и броят на постовете и леглата за спешна терапия от 8 на
6 и от 12 на 10 за Мултипрофилно спешно отделение с второ и трето ниво на
компетентност.
Намалени са и броят на леглата в зоната за наблюдение от 6 на 3 и от 8 на 5 за
Мултипрофилно спешно отделение с второ и трето ниво на компетентност.
В изискванията за профилирано спешно отделение от трето ниво на
компетентност са намалени броят на постовете за преглед/спешна терапия от 6 на 4;
броят на леглата в залата за ресусцитация (Шокова зала) от 2 на 1 и броят на леглата в
зоната за наблюдение от 4 на 2.
Това намаление няма да доведе до влошаване качеството на обслужване на
спешните пациенти, поради факта, че съществува възможност за бързо диагностициране
и насочване на пациентите към съответното отделение за стационарна лечебна помощ.
В изготвения проект се предвижда отпадане на изискванията за минимална площ
във всички помещения на спешните отделения, което ще даде възможност на всички
лечебни заведения да разкрият структури за оказване на спешна медицинска помощ,
спрямо материално-техническите и финансовите си възможности.
Всичко това от своя страна няма да доведе до влошаване на качеството, нито би
било причина за ограничаване на достъпа на населението до спешна медицинска помощ.
Приемането на този нормативен акт се налага поради необходимостта от
въвеждане на изисквания към всички компоненти на дейността и конкретизиране на
показателите за качество при упражняване на дейности в областта на спешната медицина
в извънболнични и болнични условия. С него се осигурява утвърждаване на единни
принципи, правила, организация и уеднаквяване на територията на цялата страна на
дейностите, свързани със спешната медицина. Липсата му би формирала нормативна
непълнота, която ще има значителен неблагоприятен ефект предвид възможността от
създаване на противоречива и неконтролируема практика в една значима сфера на
медицинската дейност със значителен приложен обхват, каквато е оказването на
медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, като биха се опорочили
принципите на универсалност и еднакъв подход в практиката, в резултат на което ще се
въведат безпринципни и дори дискриминативни подходи при изпълнението на
дейностите в обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“. Тази
перспектива ще има подчертано неблагоприятен ефект, като на практика ще засегне
цялото население на страната. Приемането на проект на Наредба за утвърждаване на
медицински стандарт „Спешна медицина“ е единствената възможност за създаване на
условия за прилагане на единни и обосновани принципи, правила и критерии за
извършването на медицинските дейности в обхвата на медицинската специалност
„Спешна медицина“, както и въвеждането на единни качествени и количествени
показатели за качеството на извършваната медицинска дейност.
Проектът съдържа изисквания към структурите, процесите и резултатите при
извършване на дейност в областта на спешната медицина. В него са включени всички
специфични изисквания за структурите и дейностите по медицинската специалност
„Спешна медицина“.
Цел на проекта на наредба
С проекта на наредба се цели да се създаде мотивирана правна регламентация на
принципите и критериите за извършването на медицинските дейности в обхвата на
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медицинската специалност „Спешна медицина“. Основна цел на разработената наредба
е гарантиране достъп на пациентите до висококачествени медицински дейности по
специалността Спешна медицина и осигуряване на ефективен механизъм за системно и
планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на
медицинските услуги. Тя цели да осигури високо качество на дейностите в обхвата на
медицинската специалност „Спешна медицина“ чрез изисквания за въвеждане и
поддържане на основна интегрирана система за медицински грижи и лечение на спешни
пациенти, посредством приложение и осъществяване на постоянен, непрекъснат и
неограничен достъп до спешна медицинска помощ и осъществяване на навременни,
качествени и квалифицирани диагностично-лечебни дейности в обхвата на
специалността в извънболнични условия, по време на транспорт и в болнични условия.
В проекта има конкретни изисквания за дейността по спешна медицина, оказвана както
в извънболнични условия, така и в болнични условия по съответните нива на
компетентност на структурите по специалността. Подробно са описани елементите на
диагностично-лечебния процес в обхвата на медицинската специалност „Спешна
медицина“. Като основен елемент и практически инструмент на диагностично-лечебния
процес е въведен медицински триаж на всеки етап от обслужването на пациента в
спешност, който осигурява постигане на равнопоставеност на достъпа до системата на
спешна медицинска помощ и предоставяните от нея диагностика и лечение, в зависимост
от степента на спешност на пациента и наличните апаратурни и кадрови ресурси с цел
постигане на оптимална ефикасност, ефективност и сигурност на медицинското
обслужване и осигуряване на качествено диагностично-лечебно поведение, основано на
субективни и обективни клинични критерии. Прилагането му 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. В съответствие с оценката на степента на спешното състояние (степента на
спешност) са дефинирани основни категории спешни пациенти , като за всяка от тях са
описани медицинския приоритет и времевата рамка за прилагане на диагностичнолечебните действия в извънболнични и болнични условия в зависимост от наличния
кадрови, инструментален и апаратурен ресурс за осъществяване на мерките и
действията.
Въведен е медицинския контрол, извършван от лекар, като възможност за
стандартизирано и валидизирано телекомуникационно подпомагане, назначение,
контролиране и насочване на триажни, лечебно-диагностични и транспортни действия и
решения на спешния долекарски или домедицински мобилен екип. Чрез медицинския
контрол се предвижда заместване на отсъствието на лекар в мобилен спешен екип с пониска професионална компетентност и се дава възможност за изпълнение от този екип
на предварително дефинирани в диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми
дейности и процедури, изискващи лекарско назначение.
Детайлно са определени видовете медицински транспорт, показанията и
условията за извършването му с конкретни изисквания и времеви критерии в
съответствие със степените на спешност, както и взаимодействието между отделните
структури, осъществяващи спешна медицинска помощ при извършването му. Описани
са основните изисквания, на които следва да отговарят транспортните средства и
необходимата при транспорт екипировка и медицинска апаратура.
Много детайлно са описани характеристиките и устройството на структурите
осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „Спешна
медицина“ (в това число и минималните изисквания за материално-техническа
обезпеченост) и квалификацията на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на
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дейността. Описан е модела на организация на дейността, като е въведена и
стандартизирана сигнатура на спешните състояния, информационния поток и др., като
особено внимание е отделено на специфичната документация при обслужването на
спешните пациенти.
С проекта са въведени качествени и количествени показатели за качеството на
извършваната медицинска дейност. Извършено е групиране на компетентностите и
необходимите знания и умения на различните категории специалисти, извършващи
дейностите по оказване на спешна медицинска помощ което създава предпоставки за
точно разработване на диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми за поведение
при спешни състояния, което ще доведе до стандартизиране на поведението и
респективно подобряване на качеството при извършването на дейността.
Очаквани резултати от прилагането на проекта на наредба
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 чрез прилагане на единни и обосновани
принципи, правила и критерии за извършването на медицинските дейности в обхвата на
медицинската специалност „Спешна медицина“ и единни качествени и количествени
показатели за качеството на извършваната медицинска дейност
Финансови и други средства, необходими за прилагането на тази наредба
Въвеждането на проекта няма да доведе до преки финансови въздействия.
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. Изпълнението на това задължение обаче не е обвързано
със задължение за разкриване на спешно отделение, като дейността може да се осигури
на функционален принцип от разкритите болнични звена. Липсата на спешно отделение
не ограничава възможностите на болничните заведения да осъществяват спешен прием
на пациенти, в т.ч. по договор с НЗОК. 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.
Съгласно утвърдената Национална здравна карта (Приложение № 30) за
покриване на потребностите на населението в страната е необходимо функционирането
на 38 спешни отделения, от които 25 с II ниво на компетентност и 13 от III ниво на
компетентност.
Следва да се има предвид, че в настоящият момент в страната функционират 42
спешни отделения към лечебни заведения за болнична помощ, които изцяло или
частично отговарят на изискванията на медицинския стандарт за структура по спешна
медицина с II или III ниво на компетентност.
Финансирането на дейността на спешните отделения се осъществява от
Министерство на здравеопазването по Методика за субсидиране на лечебните 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 Наредба за утвърждаване
на медицински стандарт „Спешна медицина“, не са регламентирани в европейското
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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.
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