НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2010 г. за утвърждаване на
медицински стандарт „Кардиология" (обн., ДВ, бр. 11 от 2010 г., изм., бр. 67 и
92 от 2010 г.)
§ 1. В раздел II на Приложението към член единствен, ал. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
I. В глава 4 се създава т. 11:
„11. Електронен национален регистър на извършените диагностични и
интервенционални процедури в областта на инвазивната кардиология
II.
1.
Националният център по обществено здраве и анализи
създава и поддържа регистър на национално ниво за извършените процедури в
инвазивната кардиология. Регистърът се поддържа като електронна база данни.
11.2. В регистъра задължително се вписват:
а/ име на лекаря, извършил процедурата (оператора);
б/ лични данни на пациента - име, ЕГН, адрес, телефон (когато
съществува);
в/ вида на процедурата - спешна или планова, както и диагностична или
терапевтична (интервенционална);
г/ началото и края на процедурата (дата, час, минути);
д/ при терапевтичните (интервенционални) процедури - причините за
провеждане на процедурата, интервенирания сегмент от коронарната артерия,
типа на лезията (А, В, С), перфузията преди и след процедурата (TIMI),
дължината на стенозата, процента на стеноза преди и след интервенцията, типа на
стента (когато е поставен такъв), вида достъп, локалните и общи усложнения (при
наличие на такива).
11.3. По решение на оператора в регистъра може да се впише и друга
информация относно пациента и процедурата.
11.4. Информацията по 11.2 и 11.3 се вписва по електронен път лично от
оператора чрез защитена връзка, като за целта той използва универсален
електронен подпис. Вписването се извършва в срок до 24 часа от извършване на
процедурата.
11.5. Лицето по 11.4 отговаря за достоверността на вписаната
информация.
11.6. Лечебните заведения, които извършват дейности по инвазивна
кардиология, са длъжни да осигурят условия за изпълнението на т. 11.2 - 11.4.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2011 г.
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:
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