МОТИВИ
към проект на Правилник
за устройството, дейността и вътрешния ред на центровете за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания
Проектът на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на
центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания е
изготвен на основание чл. 35, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 27а, ал. 4 от Закона за лечебните
заведения, съгласно които устройството, дейността и вътрешния ред на този вид
лечебно заведение се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването.
Приемането на акта представлява конкретно действие по изпълнението на
законодателните промени, извършени в Закона за лечебните заведения през 2015 г., с
които се регламентира този вид лечебно заведение по чл. 5, ал. 1.
Целта на предложения проект на Правилник за устройството, дейността и
вътрешния ред на ЦКОДУХЗ е създаването на ясен регламент за структурата,
основните дейности и услуги, които ще предлага този вид лечебно заведение, неговия
вътрешен ред, управление и финансиране като юридическо лице на бюджетна
издръжка, което се създава от държавата.
Устройството на ЦКОДУХЗ включва амбулаторен блок, стационарен блок,
жилищен блок и административно-стопански блок, като в проекта на правилник е
регламентирана структурата на всяка една от тези единици.
В амбулаторния блок се осъществява диагностика, физикална терапия и
рехабилитация на деца с увреждания и хронични заболявания, както и дневни/почасови
и мобилни услуги за обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.
В стационарния блок могат да се разкриват отделения за специални грижи за
деца до една година и за дългосрочни грижи за деца, като в последните се осъществява
продължително лечение до три месеца след проведено активно болнично лечение,
специализирани палиативни грижи за деца в терминално състояние и физикална
терапия и рехабилитация до шест месеца. В жилищния блок се настаняват или
престояват деца и придружители при точно определени условия за това.
Дейностите на ЦКОДУХЗ са насочени към предоставяне на комплексни услуги
за децата и техните родители. Дейностите, които е възможно да се осъществяват в
центъра са следните:

1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за
назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и
психосоциална рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки
хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна
среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на
специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в
семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.
В проекта на правилник подробно са регламентирани организация на дейностите
по приема и регистрация на децата, организация на диагностичната, лечебната и
рехабилитационната дейност и на грижите за децата в амбулаторния блок,
организацията на диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност и на
грижите за децата в стационарния блок, както и храненето.
Предвижда се децата да бъдат насочвани към центъра след като лекар извърши
оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение, рехабилитация и/или
палиативни грижи. При приема на детето в центъра мултидисциплинарен екип ще
оцени потребностите на детето и ще разработи индивидуален медико-социален план за
необходимите диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и подкрепящите
немедицински дейности и услуги по време на престоя на детето в лечебното заведение,
както и при ползването на мобилни услуги.
Чрез правилника се предвижда семейството да бъде включено като активен
участник в грижите и рехабилитацията на детето, като дава възможност за престой на
родител в Центъра съвместно с детето за запазване на връзката родител-дете. Също така
е дадена възможност за участие на родителите при постигането на целите и задачите в
плана, както и да бъдат обучавани в грижа за дете с увреждане.
С правилника се дава възможност и за дневни грижи за деца с увреждания и
хронични заболявания, които включват индивидуални и/или групови занимания с
децата, както и специални грижи за деца до една година. При необходимост се
предвижда да бъдат осигурявани специализирани медицински грижи в дома или
мястото на живеене на детето.
Чрез правилника се регламентира времетраенето на престоя на децата продължително лечение до 3 м. и подходяща медицинска и психосоциална
рехабилитация до 6 м., без да се допуска институционализиране на грижите за деца,

както и отглеждане на деца под формата на резидентна грижа.
В Глава четвърта на проекта на правилник са представени основните изисквания
към вътрешния ред на центъра, като задължително изискване е директорът да утвърди
правила за извършване на дейностите, с които задължително регламентира и
отговорностите на персонала на центъра, настаняването и ползването на жилищния
блок, редът за предаване трупа на починал пациент, медицинския и административния
документооборот на центъра.
Управлението на центъра се осъществява от директор, който е с висше
образование по медицина, призната медицинска специалност и квалификация по
здравен мениджмънт. В проекта са регламентирани правомощията на директора, както
и изискванията към неговото ежегодно атестиране.
Предвижда се финансирането на ЦКОДУХЗ да се осъществява от държавния
бюджет, дарителска дейност на местни и чуждестранни физически и юридически лица
и други източници.
Създаването на центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и
хронични заболявания е в съответствие с политиките, насочени към осигуряване на
комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване за деца с хронични
заболявания и специални потребности заложени в Националната здравна стратегия
2020 и Плана за действие към нея, Концепцията за преструктуриране на болничната
помощ и Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България до 2020 г.“.
С издаването на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на
центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания
ще се постигне създаване на ясни правила и механизъм на работа на този вид лечебно
заведение.
Проектът на акт не въвежда необходимост от нови или допълнителни финансови
средства, тъй като за финансиране на центровете за комплексно обслужване на деца с
увреждания и хронични заболявания ще се ползва част от освободения финансов ресурс
от закриването на друг вид лечебни заведения - Домовете за медико-социални грижи
за деца.
За издаването на Правилник за устройството, дейността и вътрешният ред на
центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания
не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право, тъй като се
касае за въпрос, който се урежда изцяло от националното законодателство.

