СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени при общественото обсъждане на проекта на Наредба № ……………………….за утвърждаване на
медицински стандарт „Медицинска онкология“
№

Ведомство

1.

„Специализирана
болница за активно
лечение на
онкологични
заболявания“ ЕООД град София
Д-р Борислав
Димитров - управител

Предложения

Приема се/
не се приема
1. В раздел III „Основни изисквания към лечебните заведения, Приема се
в които се осъществява дейност по „Медицинска онкология“– частично
структура, персонал, апаратура, дейност“ се въвеждат нови
изисквания за структура на ЛЗ, осъществяващо дейност по
медицинска онкология от III-то ниво на компетентност в
сравнение с изискванията на съществуващия до момента
стандарт, а именно:
т. 2.4.3.2. Имунохистохимична и имунологична лаборатория,
рентгенов апарат за скопия и графия на територията на
лечебното заведение и
т. 2.4.3.3. Отделение по обща и клинична патология на
територията на лечебното заведение.
Такова условие не би довело нито до повишаване качеството,
нито до гарантиране на достъп на пациентите до
висококачествени медицински услуги, каквито цели са
поставени в мотивите към проекта.
Аргументите ни в полза на това твърдение са следните:
а/ главната задача на медицинската специалност и научна
дисциплина „Медицинска онкология“ е да осъществява
системна лекарствена терапия с противотуморни медикаменти
/Раздел I, т. 1.1/;
б/ една от диагностичните процедури, която Стандартът изисква
с т. 2.3.4.1.7 е „при необходимост – осигуряване на консултация
и/или ревизия на хистологичен и/или цитологичен материал от
туморна лезия и лимфен възел с референтна, сертифицирана
лаборатория /отделение/, клиника по клинична патология,
включваща
и
имунохистохимични
изследвания
на
предоставения материал“. За изпълнение на това изискване,
проектът
на
Стандарта
допуска
в
т
2.3.3.4

Мотиви

лабораторията/отделението по обща и клинична патология да е
по договор на територията на населеното място;
в/
безспорно
точната
морфологична
диагноза,
имунохистохимични и генетични изследвания са изключително
важни, за да се гарантира качеството на лечението. Затова се
изисква да се прави в сертифицирана референтна лаборатория.
В България тези лаборатории са малко и това се дължи на
недостига на специалисти по клинична патология. Наличието на
отделение по обща и клинична патология само по себе си не е
достатъчно, лабораторията му трябва да е референтна и
сертифицирана, за да може да осигури исканите по стандарта
изследвания;
г/ съгласно Наредба № 2/2016г. за определяне на основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, ЛЗ
осъществяващи хирургичното лечение са задължени да
извършат морфологично изследване за потвърждаване на
диагнозата, което е задължително изискване по съответната
клинична
пътека.
Така
болният,
достигайки
до
клиниката/отделението по медицинска онкология за определяне
на план за лечение, вече има морфологична диагноза. При
необходимост тя да се прецизира, се прилага т. 2.3.4.1.7 от
Стандарта.
Разкриването и поддържането на имунохистохимична и
имунологична лаборатория/отделение по обща и клинична
патология в специализирано ЛЗ, осъществяващо дейност по
медицинска онкология III ниво, без да извършва хирургична
дейност са необосновани, нерентабилни и ще доведат до
необходимост от допълнително финансиране.
С оглед изложените аргументи, правим следните предложения:
В раздел III трансформиране на изискванията от т. 2.4.3.2 в
следния вид:
 Имунохистохимична,
имунологична
лаборатория/
отделение по обща и клинична патология в структурата на
лечебното заведение или по договор с лечебно заведение на
територията на населеното място;

Наредба
№
отношение.

приема се само
за имунохисто
химична,
имунологична
лаборатория

2/2016г.

няма

В
т.
2.4.3.2.
освен
имунохистохимична
и
имунологична лаборатория, има и
рентгенов апарат за скопия и
графия
на
територията
на
лечебното заведение, които следва
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да останат като отделение по
образна диагностика.
Приема се нова т. 2.4.3.3

Имунохистохимична,
имунологична лаборатория на
територията на областта.

 Отпадане
на изискването на т. 2.4.3.3. като не се
приема
немотивирано.
Освен гореизложеното, но и във връзка с него, недоумение
предизвика и т. 2.4.3.4 от раздел III, която допуска КТ
изследвания да се осигуряват не от ЛЗ с отделение/клиника по
медицинска онкология, а на територията на населеното място.
Като се има предвид, че КТ изследванията са един от основните
методи за образна диагностика при проследяване на ефекта от
лечението и диспансерното наблюдение, то изискванията за
наличие на отделение по обща и клинична патология на
територията на ЛЗ, която рядко или никога не би се ползвала за
нуждите на медицинската онкология, става още понеоснователно.
2. В раздел III , т. 2.4.5. Персонал т. 2.4.5.1. Лекари
2.4.5.1.2.2. най-малко един лекар със сертификат за ехография;
2.4.5.1.2.3. минималният брой лекари в отделението/клиниката
от III ниво е петима.
Няма мотив за нуждата от лекар със сертификат за ехография,
при липсата на задължителен ехографски апарат към
изискванията в т. 2.3.2 Оборудване на клиника/отделение по
медицинска онкология от II / III ниво.
Предложение : Да отпадне изискването в т. 2.4.5.1.2.2.
Липсва мотив на изискването за минималния брой лекари в
отделението/клиниката от III ниво – петима лекари.

приема се
частично като
препоръка
не се приема

Касае се за отделение/клиника от
III-то ниво на компетентност, което
предполага наличието на отделение
по обща и клинична патология на
територията
на
лечебното
заведение, за възможност не само за
най-прецизна диагностика, но и за
оценка и проследяване лечението
на пациентите.

Препоръчително е най-малко един
лекар със сертификат за ехография;
Няма предложение за друг брой
лекари. Необходимият брой лекари
е определен във връзка с факта, че
се касае за структура от най-високо
ниво на компетентност, в което би
следвало да се осигури денонощно
лекарско присъствие с оглед
гарантиране качеството на лечение
на пациентите, както и при
прилагане
на
наредбата
за
длъжностите,
за
които
се
установява
намалено
работно
време.
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2.

Проф. Константа
Тимчева – национален
консултант по
медицинска
онкология

3. Съгласно раздел III т. 2.4. в ЛЗ от III ниво се извършват не се приема
научни изследвания и се осигурява теоретично и практическо
обучение по основните раздели на медицинска онкология. Ако
не отпаднат новите изисквания за
имунохистохимична,
имунологична лаборатория и отделение по обща и клинична
патология на територията на лечебното заведение, ще се стигне
до компрометиране и прекратяване на специализациите на
зачислените и назначени с трудов договор, съгласно Наредба №
1 от 2015г. в лечебните заведения лекари.

Касае се за коментар.

1. Допълнение към Приложение № 2 на Наредба № 1 от не се приема
22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на
здравеопазването, като „Онкология“ се замени с
„Вътрешни болести и Онкология“
Срокът на обучение за Медицинска онкология е 5г. , от
които 2г. трае обучението по Вътрешни болести и 3г.
обучение по Медицинска онкология.
Всеизвестен факт е, че специалността „Онкология“
притежават специалисти от различни области – УНГ,
гинеколози, хирурзи и т.н. /такива бяха правилата преди
2007г./
При това формално приравняване на двете специалности
излиза, че специфичната материя от специалността
„Медицинска онкология“ – съвременна цитотоксична,
хормонална и таргетна терапия, трябва да се владее от
всички посочени специалисти и още повече – да се прилага
на практика.

Специалността
„Медицинска
онкология“
е
въведена
в
номенклатурата на специалностите
в системата на здравеопазването
през 2007 г. с отменената Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на
здравеопазването. С § 11 от
Преходните
и
заключителни
разпоредби
във
връзка
с
Приложение № 2, раздел I, т. 22 на
същата наредба, лицата, които са
придобили
специалност
„Онкология“ се ползват с правата
на специалист по специалност
„Медицинска онкология“. Същата
разпоредба
съществува
и в
действащата в момента Наредба №
1 от 2015 г. за придобиване на
специалност в системата на
здравеопазването
(§
4
от
Преходните
и
заключителни
разпоредби
във
връзка
с
Приложение № 2, раздел I, т. 20).

Предложение:
Да се добави в т. 1.2.1.1, раздел III „Най-малко един лекар
с придобита специалност „Медицинска онкология“ или
„Вътрешни болести“ и „Онкология“; работил през
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последните 5 години
медицинска онкология“.

в

клиника/отделение

Следователно, лицата с придобита
специалност „Онкология“
(до
влизането в сила на Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на
специалност в системата на
здравеопазването на 1 януари 2007
г.) се ползват с правата на лица,
придобили
специалност
„Медицинска онкология“ и могат
да
извършват
лечебнодиагностичната
дейност
по
отношение на пациенти със
злокачествени солидни тумори.
Така не се стеснява кръгът на
лицата,
които
могат
да
осъществяват
дейност
по
медицинска онкология, с оглед да
не се създава противоречива
нормативна уредба.

по

2. Буди недоумение, че за клиника/отделение по
медицинска онкология III ниво се разрешава обслужване
от клинична лаборатория със съответното ниво по договор
/2.4.3.1/, но в същото време трябва да са налице
имунохистохимична и имунологична лаборатория
/2.4.3.2/, отделение по обща и клинична патология /2.4.3.3/,
както и едноскопско обслуждане /2.4.3.6/ на територията
на лечебното заведение. Лабораторни изследвания се
налага да се провеждат денонощно, докато ендоскопии и
имунологични изследвания – не толкова често, планово. Да
се вземе предвид и липсата на кадри в тези
високоспециализирани звена.
Предложение:
Посочените дейности 2.4.3.2; 2.4.3.3 и 2.4.3.6 да могат да
се извършват по договор с друго лечебно заведение.

приема се
частично за
имунохистохи
мична и
имунологична
лаборатория

Мотивите са отразени в т. 1
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3. В предложения проект на медицински стандарт липсва
т. 6.1.2, раздел VI, добавено по време на обсъждане в
комисията в МЗ, а именно:
„Болните във фертилна възраст трябва да бъдат запознати не се приема
с рисковете, които крие предстоящото лечение по се
отношение на фертилната способност и да се насочат за
консултации със специалист по асистирана репродукция за
съхраняване на генетичен материал, при желание от тяхна
страна.“
Предложение:
Този текст да бъде включен в медицински стандарт
„Медицинска онкология“ като изключително важно
изискване, гарантиращо подобряване качеството на живот
на болните с онкологични заболявания. Още повече, че
през 2017г. в стланата беше приет Консенсус за
съхраняване на фертилитета при онкологично болни,
подкрепен от МЗ.

3.

Д-р Стефан
Константинов – изп.
директор на УСБАЛО
ЕАД, гр. София и
проф. д-р Здравка
Валерианова –
ръководител на БНРР

От публикувания проект на наредба за утвърждаване на не се приема
медицински стандарт „Медицинска онкология“ оставаме с
впечатление, че се предлага наново създаване на
Национален раков регистър /НРР/, но вече не като
структура на на УСБАЛ по онкология, а към Националния
център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/. Подобен
текст имаше и в отменената от ВАС Наредба № 30 от
2010г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Медицинска онкология“.
По този повод, конструктивно споделяме следните
въпроси:
 Създаването на нов регистър от нулата би било
далеч по-трудна задача от осъвременяването и
поддържането на сега действащия, който е работеща
структура, въпреки нормативните затруднения;
 Основните предизвикателства пред работата на НРР
са свързани с организацията на получаване на първичните

Не е предмет на медицинския
стандарт „Медицинска онкология“
и се урежда с други нормативни
документи.
Принципно пациентът трябва да
бъде информиран за всички
рискове, които крие предстоящото
лечение
за
цялостното
му
здравословно състояние, както и с
прогнозите, и перспективите на
това лечение.

Поддържането на НРР е
регламентирано
още
в
отменения медицински стандарт
„Медицинска онкология“ от
2016г.
Не са изтъкнати допълнителни
аргументи за повторното му
връщане в УСБАЛО. Считаме,
че поддържането на НРР следва
да
бъде
извършвано
на
национално ниво – от НЦОЗА.
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данни за онкологично болните и тяхната точност. В този
смисъл, физическото пренасяне на структурата в друга
сграда или откриването на нов НРР няма да реши въпроса,
без ясни регламенти за статут, дейност и финансиране;
 Въпросът с кадрите, работещи в НРР не бива да се
подценява – в УСБАЛО има изграден и работи подготвен
екип, какъвто няма в НЦОЗА;
 Медицинската онкология е само една от
специалностите,
които
имат
отношение
към
онкологичните заболявания. Регламентирането на
регистъра в стандарта по тази специалност би било удачно
при условие, че единствено медицински онколози се
занимаваха с откриването, лечението и проследяването на
онкологичните пациенти. В действителност това се
извършва от почти всички медицински специалности.
Следователно НРР е небходимо да бъде регламентиран
в друг, общ за всички нормативен акт, а не в ограничен
до тясна медицинска специалност стандарт. Последното
би направило невъзможно събирането на информация
извън полето на медицинските онколози, което ще
компрометира работата на целия НРР.

4.

Милка Василева –
председател на УС на
БАПЗ

§1. Към раздел II – Професионална компетентност в приема се
медицинската онкология да се създаде нова т. 3. с текст:
„Медицинските сестри са длъжни да поддържат,
повишават и разширяват теоретичните си знания и
практическите си умения, необходими за осигуряване но
качествени
здравни
грижи
чрез
продължаващо
медицинско обучение.“
§2. Да се създаде нова т. 3.1. Препоръчително е поне две приема се
от медицинските сестри, работещи в отделения/клиники от
3-то ниво на компетентност да имат придобита
специалност „Специфични грижи за пациенти с
онкологични заболявания.“
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§3. Към раздел III – Основни изисквания към лечебните
заведения, в които се осъществява дейност по
„Медицинска онкология“ – структури, персонал,
апаратура, дейност да се добави нова т. 1.3. с текст:
„Медицинска сестра, включена в програмата за
продължаващо професионално обучение и допълнителна
квалификация в областта на здравните грижи за
онкологично болни.“
§4. Към раздел III – Основни изисквания към лечебните
заведения, в които се осъществява дейност по
„Медицинска онкология“ – структури, персонал,
апаратура, дейност да се промени текста на т. 2.3.5.2.1.,
както следва:
„Броят на медицинските сестри се определя от обема и
интензивността на здравните грижи, които се извършват в
отделението или клиниката, като съотношението между
лекари и медицински сестри не трябва да е по-малко от 1:2.
При определяне на броя на медицинските сестри е
желателно да се прилага Методиката за изчисляване на
необходимия персонал /медицински сестри/, препоръчана
от Международния съвет на медицинските сестри /ICN/.“

приема се
частично като
препоръка

Препоръчително
е
медицинските сестри да бъдат
включени в програмата за
продължаващо професионално
обучение
и
допълнителна
квалификация в областта на
здравните грижи за онкологично
болни.

приема се
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