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Предложения на Българска асоциация на професионалистите по 
здравни грижи / БАПЗГ / за изменения и допълнения към  проект на 

медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ 

 

§1.  В Раздел I  - Базова характеристика на специалността "трансфузионна 
хематология" да се добави нова т. 3.4. с текст: 

« 3.4. Старша медицинска сестра: 

3.4.1. Старша медицинска сестра в отделение по трансфузионна хематология може да 
бъде медицинска сестра с образавателно-квалификационна степен бакалавър или 
магистър по специалност „Управление на здравнитe грижи“. /3-то квалификационно 
ниво, пет години след първи сертификат,  при въведена квалификационна рамка за 
професионалистите по здравни грижи/. 
3.4.2. Старшата медицинска сестра организира, ръководи и контролира дейността на 
медицинските сестри, лаборанти и санитари в отделението;  
3.4.3. Извършва подбор и назначаване на персонал, съвместно с началника на 
отделението; 
3.4.4. Изработва и актуализира управленската документация – длъжностни 
характеристики, технически фишове и протоколи за здравни грижи; участва при 
разработването на  управленски документи, свързани с основната дейност на 
отделението; 
3.4.5. Изписва, получава и контролира изразходването на всички кръвни продукти и 
материали;   
3.4.6. Изготвя ежедневни, седмични и месечни справки за изразходваните материали 
и кръвни продукти;  
3.4.7.Изработва и следи за спазването на  работния график на медицинските сестри, 
медицинските лаборанти и санитарите;  
3.4.8. Изготвя програма за дезинфекция, стерилизация  и управление на болничните 
отпадъци и контролира изпълнението й;   
3.4.9.Следи за добрите и етични взаимоотношения между персонала, както и за 
спазване на медицинската етика между персонал и донори;  
3.4.10. Координира взаимодействието между болничните и извънболнични звена и 
структури, касаещи дейността на отделението.»  
 

§2. Сегашна т. 3.4. да стане 3.5. с текст: 

«3.5. Медицински лаборант:  
3.5.1. Медицинският лаборант извършва самостоятелни и по назначение на лекар 
дейности в рамките на придобитите си  квалификации  и нормативно определени 
компетенции, съгласно Наредба №1 на МЗ от 08.02.2011 г.  
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3.5.2. Осигурява  качествени и ефективни  здравни дейности за безвъзмездното и 
доброволно кръводаряване,  съхранява, диагностицира, приема и експедира кръв и 
кръвни съставки от болницата и други ЛЗ; 
3.5.3. Дава указания и информира  кръводарителите  и пациентите за предстоящото 
кръводаряване;  
3.5.4. Извършва, проследява и регистрира лабораторни изследвания и извършва 
манипулации, съгласно приетите в отделението  протоколи и алгоритми за дейности; 
3.5.5. Приготвя тест еритроцити и реактиви и се грижи за правилното им съхранение; 
3.5.6. Извършва имунохематологични изследвания по лекарско назначение: определя 
кръвната група и количеството на Hb, изследва кръвна група и Rh фактор по 
кръстосан метод, изследва антитела, изработва кръв по съвместимост за всеки 
конкретен пациент. 
3.5.7.  Следи за изправността, съхранението, почистването и  дезинфекция  на 
наличната апаратура, за температурите на хладилните шкафове, в които се 
съхраняват кръв и биопрепарати; 
3.5.8. Изпълнява указанията за разделно събиране, съхранение и обезвреждане на 
болнични отпадъци; 
3.5.9. Води медицинска документация, изготвя доклади и анализи свързани с 
дейността на структурата, участва в изследвания и проекти в областта на здравните 
грижи. 
3.5.9. Включен е в програма за  задължително продължаващо професионално 
обучение.” 
 

§ 3. Сегашна т. 3.5. да стане т. 3.6. с текст: 

3.6. Медицинска сестра:  
3.6.1. Медицинската сестра извършва самостоятелни и по назначение на лекар 
дейности в рамките на придобитите си   квалификации  и нормативно определени 
компетенции, съгласно Наредба №1 на МЗ от 08.02.2011 г. 
3.6.2. Осигурява качествени здравни дейности и грижи за кръводарителите, за 
дейностите по съхранение, диагностика и експедиция на кръв, кръвни съставки и 
лекарствени продукти. 
3.6.3.  Информира и дава указания на кръводарителя относно предстоящото 
кръводаряване за съответните манипулации, предоставя съвети за начин на живот  и 
хранене след приключване на кръводаряването; 
3.6.4. Попълва медицинска документация; проследява и регистрира лабораторни 
изследвания, грижи се за изправността и съхранението на наличната апаратура в 
отделението, следи температурите на хладилните шкафове, в които се съхраняват 
кръв и биопрепарати,  заприходява получените кръв и кръвни съставки след 
приключване на кръводаряването, проверява за  съответствие на номера върху сака, 
вакутейнера и картата на донора. 
3.6.5. Подготвя и извършва парентерално въвеждане на лекарствени продукти и 
инфузионни разтвори, взема венозна кръв за изследване и от кръводарители;  
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3.6.6. Организира, получава и следи за правилното транспортиране, съхранение и 
срок на лекарствените продукти, кръв, кръвни съставки и материали; 
3.6.7. Подготвя дезинфекционни разтвори и дезинфекцира апаратура и повърхности, 
изпълнява указанията за разделно събиране, съхранение и обезвреждане на болнични 
отпадъци; 
3.6.7. Изготвя доклади и анализи, свързани с дейността и работи с болничната 
информационна система; 
3.6.8. Участва в изследвания и проекти в областта на здравните грижи;  
3.6.9.Включена е в програмата за задължителното продължаващо професионално 
обучение. 
 

§4. В Раздел II - Организационни структури, дейности и човешки ресурси, т.  4.2. 
Минимални изисквания към брой на медицинския персонал в ОТХ, сегашния текст   

„Мед. сестри 4» да се  замени с текст: « медицински сестри – 5» 

 

 

 

 

 
МОТИВИ 

  
към  Предложения на Българска асоциация на професионалистите по здравни 

грижи / БАПЗГ / за изменения и допълнения към  проект на Медицински 
стандарт "Трансфузионна хематология" 

 
 

Предложенията най-общо регламентират квалификацията и дейностите, които 
медицинските сестри и медицинските лаборанти изпълняват по назначение или 
самостоятелно, подчертава се задължителния характер на  продължаващо 
медицинско обучение на специалистите по здравни грижи. Регламентират се 
дейностите на старшата медицинска сестра по организацията, координацията и 
контрола на здравните грижи в съответната структура, обучението и развитието на 
персонала, контрол на дезинфекцията, стерилизацията  и управлението на  
болничните отпадъци, както и участието й във вземане на управленски решения, 
анализи и отчети в съответната структура.  
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Предложението, касаещо минималния брой на медицински сестри в ОТХ е 

продиктувано от това, че работата в такова звено изисква 24-часово присъствие на 
медицинска сестра, което с брой от четири сестри не може да бъде обезпечено. 
Дейностите на медицинските сестри и медицинските лаборанти в ОТХ се допълват, 
но те са професионалисти с различна базова квалификация и не са напълно 
взаимозаменяеми.  

    
 
 

 

Предложението е изгответно от работна група към Националния съвет по 

качество на БАПЗГ. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА УС НА БАПЗГ         
МИЛКА ВАСИЛЕВА      08.03.2018 г. 

 


