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Предложения на Българска асоциация на професионалистите по
здравни грижи / БАПЗГ / за изменения и допълнения към проект на
Медицински стандарт „Кардиохирургия“

§1. В раздел II. Структура, т. 1.2. след думите «специалност по кардиохирургия
(диагностични, лечебни» да се постави запетая и да се добави «здравни грижи и
рехабилитация)».
§2. Т. 1.2.3. да се допълни и измени така: «Рехабилитационни дейности в обхвата на
медицинската специалност по кардиохирургия включват, без да се ограничават само
до: изготвяне на индивидуален рехабилитационен план за всеки пациент, съобразен с
потребностите му, конкретните му възможности и очакваните прогнози; прилагане на
рехабилитационна програма до леглото на болния; специализирана дихателна
рехабилитация, ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти от интензивните
отделения до дехоспитализирането им. Тези дейности се извършват в
клиниките/отделенията по кардиохирургия по време на предоперативния и
следоперативния престой на пациента. Продължаването на рехабилитационните
мероприятия може да се извършва след изписването в лечебни заведения за
продължително лечение и/или рехабилитация или в домашни условия» .
§3. Да се добави нова т. 1.2.4. с текст: „Здравни грижи, включващи: изготвяне на
индивидуален план за грижи; наблюдение и регистриране на соматични показатели,
общо състояние и външен вид на пациента; провеждане на лекарствена терапия,
назначена от лекар; здравно обучение и възпитание на пациентите и техните
семейства за правилен хранителен и двигателен режим; специални дейности и грижи
в предоперативния и следоперативния период.“
§ 4. Т. 2.4. да се измени така: « Изисквания към медицинските специалисти,
осъществяващи здравни грижи:
§ 5. Да се създаде нова т. 2.4.1. с текст: «Медицинската сестра в
отделението/клиниката по "Кардиохирургия" наблюдава общото състояние на
пациента;

изработва план за грижи, след оценка на състоянието му, явни и
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потенциални рискове; извършва предписаните от лекарите назначения и процедури;
притежава компетентност да обработва и извършва превръзка на оперативните рани,
да оценява тяхното състояние;
да следи основни параметри в пред- и
следоперативния период (пулсова честота, температура, честота на дишането,
диуреза, обем и вид на изтичащите течности през дренажи, сонди, катетри),
регистрира резултатите и сигнализира лекар при отклонение от нормата; извършва
специални сестрински грижи при пациенти с кардиологични операции.“
§ 6. Да се създаде нова т. 2.4.2. с текст: „Изисквания за професионална квалификация
и компетентност за осъществяване на здравни грижи в областта на кардиохирургията
– задължително включване в програмата за продължаващо медицинско обучение.“
§ 7. Да се създаде нова т. 3.3.3.2. с текст: Медицински сестри, включени в
програмата за продължаващо професионално обучение и допълнителна квалификация
в областта на кардиохирургията
§ 8. Сегашна т. 3.4.5.4.1. да стане 3.4.5.4.4.
§ 9. Да се създаде нова т. 3.4.5.4.1. «Старшата медицинска сестра притежава
образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по специалност
"Управление на здравните грижи", организира, ръководи и контролира здравните
грижи в отделението/клиниката; обучението и развитието на персонала,
осъществяващ здравни грижи според квалификационната рамка за професионално
развитие; осъществява подбор и назначаване на персонал, съвместно с началника на
отделението/клиниката; 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/клиниката; изписва, получава и контролира изразходването
на всички материали и медикаменти за лечението на болните; изготвя ежедневни,
седмични и месечни справки за изразходваните материали и медикаменти; раздава и
следи разхода на скъпоструващите медикаменти и консумативи; изработва и следи за
спазването на

работния график на медицинските сестри и санитарите; съставя

програма за дезинфекция, стерилизация и управление на болничните отпадъци и
контролира изпълнението й в отделението/клиниката; следи за добрите и етични
взаимоотношения между персонала; следи за спазване на медицинската етика в
отношенията между медицински персонал и пациенти.»
§ 10. Сегашна т. 3.4.5.4.2. да стане т. 3.4.5.4.3.
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§ 11.
Да се създаде нова т. 3.4.5.4.2.
«Изисквания за квалификация професионалистите по здравни грижи са длъжни да поддържат, повишават и
разширяват теоретичните си знания и практическите си умения, необходими за
осигуряване на качествени здравни грижи чрез продължаващо медицинско обучение,
според квалификационната рамка за професионално развитие.
§12. Т. 3.4.5.4.3. да се допълни така: «Медицинските сестри участват при извършване
на диагностичните изследвания, медикаментозното лечение и здравните грижи в
предоперативния и следоперативния период. Броят на сестринския персонал се
определя по методика в зависимост от потребностите от здравни грижи. Поне
половината от мед.сестри, назначени в отделението по кардиохирургия е необходимо
да имат второ квалификационно ниво – първи сертификат, при въведена
квалификационна рамка за професионално развитие на медицинските сестри,
акушерките и асоциираните медицински специалисти, състояща се от
квалификационни нива.
В клиниката/отделението по кардиохирургия трябва да има не по- малко от 6
медицински сестри към операционната, 13 медицински сестри към реанимацията и 11
медицински сестри в стационара.
§ 13. Сегашна т. 3.4.5.4.3. да стане 3.4.5.4.5.
§ 14. Т. 3.4.6.2.2.11.3.1. да се измени така: «Операционната медицинска сестра е с
професионален опит и допълнителна квалификация или придобита специалност по
операционна и превързочна техника; тя познава хода на хирургическите интервенции,
участва и асистира в подготовката и извършването на оперативната дейност; познава
и изпълнява дейностите по протоколите за оперативна дейност и здравни грижи;
подготвя и осигурява необходимите инструменти, консумативи и лекарствени
продукти, като контролира техния брой до края на операцията, стриктно следи за
стерилността на оперативното поле и инструментариума, спазва и контролира
програмата за дезинфекция на ЛЗ в операционната зала, работи в екип с останалите
медицински специалисти.“
§15. Т. 3.4.6.2.2.11.3.3. да се измени така: «Във всяка операция участват по две
операционни сестри, едната от които участва пряко в операцията, другата
(циркулираща/шпрингер) операционна медицинска сестра:»
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МОТИВИ
към Предложения на Българска асоциация на професионалистите по здравни
грижи / БАПЗГ / за изменения и допълнения към проект на Медицински
стандарт "Кардиохирургия"
Предложенията към проекта за Медицински стандарт "Кардиохирургия" касаят
основно допълване на текстове, свързани с дейностите по здравни грижи, като част от
лечебния

процес

и

поставят

акцент

върху

продължаващото

обучение

на

специалистите по здравни грижи и придобиването на специалност „Операционна и
превързочна техника“.
Продължаващото професионално обучение гарантира извършването на
качествени здравни грижи и позволява на специалистите по здравни грижи кариерно
развитие.
Регламентират се дейностите на старшата медицинска сестра по организацията,
координацията и контрола на здравните грижи в съответната структура, обучението и
развитието на персонала, осъществяващ здравни
грижи, изработване
и
актуализиране на управленската документация, подбор на персонала, контрол на
дезинфекцията, стерилизацията и управлението на болничните отпадъци.
Изброяват се основните дейности на медицинската сестра и рехабилитатора в
клиниката/отделението по кардиохирургия.
Препоръчително е броя на специалистите по здравни грижи в
клиниката/отделението по кардиохирургия да се определя спрямо броя и тежестта на
пациентите. Оптималнияt брой специалистите по здравни грижи цели осигуряване на
непрекъснати и качествени здравни грижи. В този смисъл изброените в стандарта
минимален брой специалисти по здравни грижи в клиника/отделение по
кардиохирургия за някои структури може да се окажат недостатъчни. Именно затова
БАПЗГ настоява за изработване на методика за определяне нуждите от персонал, като
се вземат предвид спецификата на дейностите, тежестта на здравните грижи и
правилното им разпределение в рамките на денонощието. Такава методика, приета с
консенсус ще бъде регулаторен механизъм, базиран на оценката на потребностите от
грижи. Методиката ще гарантира сигурността и безопасността за пациента и ще
осигури сигурност в работата на професионалистите по здравни грижи.
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Предложението е изгответно от работна група към Националния съвет по
качество на БАПЗГ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БАПЗГ
МИЛКА ВАСИЛЕВА

15.03.2018 г.
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