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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИ
СТАНДАРТ „ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА”
§1. В РАЗДЕЛ ІІ Професионална компетентност да се добави нова т. 1.1. с текст:
„Структурите по образна диагностика се ръководят от лекар със специалност „Образна
диагностика” и старши рентгенов лаборант с ОКС „бакалавър”/”магистър” по
Управление на здравните грижи. Щатът може да включва лекари, специализанти,
медицински физици, рентгенови лаборанти, медицински сестри, регистратори и
санитари, съобразно нивото на компетентност на съответната структура.”
§ 2. Сегашна т. 1.1. да стане 1.2.
§ 3. Към т.1.4. - да се добавят две нова точки с текст както следва:
1.4.19 Познава основните нормативни актове и вътрешния ред на лечебното
заведение за осъществяване на медицинските дейности в него.”
1.4.20 „Извършва образни изследвания самостоятелно, по назначение на лекар или в
екип с него, съгласно съответните разпоредби”.
§4. В т.1.4.10. израза”....за употреба и поддръжка на...” да се замени с „...работа със...”
§5. Към т.1.4.11. и т.1.4.12. накрая да се добави „когато в структурата няма
медицинска сестра”.
§6.Т.1.4.15. да се преформулира, както следва: „ Разяснява обстойно изискванията и
противопоказанията за провеждане на образните изследвания на пациентите и проверява
има ли дадено информирано съгласие за провеждане на съответното изследване. / според
Закона за здравето информирано съгласие се изиска от лекар/
§7. Т 1.4.17. да бъде преформулирана както следва: „Подготвен е да разясни
спецификата на образното изследване и подготовката на пациента за назначеното
изследване”. /Рентгеновият лаборант няма как да проведе самата подготовката, която
често се извършва от пациента в домашни или болнични условия./
§ 8. Т.1.4.18. да не включва думата „лъчезащита” /повтаря се в т.1.4.5./
§9. Към т.1.5. Към медицинските сестри, работещи в среда на йонизиращо лъчение
има определени изисквания, които включват познания на основни нормативните актове.
Да се съзадат нови точки със следното съдържание:
1.5.8. „ Познава основните нормативни актове и вътрешния ред на лечебното
заведение за осъществяване на медицинските дейности в него.”
1.5.9. „Познава основните нормативни актове за работа с източници на йонизиращо
лъчение и съобразява работата си с изискванията и нормите за лъчезащита и
недопускане на радиационен риск”.
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1.5.10. „ Познава основните нормативни актове за работа в условията на интензивни
магнитни полета и съобразява работата си с изискванията и нормите за защита на
пациента и персонала, участващ в изследванията”.
1.5.11. „ Познава основните противопоказания при извършване на рентгеновите,
компютър-томографските и магнитнорезонасните изследвания”.
1.5.12. „ Спазва основните принципи за лъчезащита на пациента, персонала и други
лица от населението, като използва защитни предпазни средства”.
1.5.13. „Познава спецификата и противопоказанията на използваните контрастни
вещества за целите на образната диагностика”.
§ 10. Да отпадне т.1.5.3
§ 11. В РАЗДЕЛ III, т.2.2.4.6. израза ...”на апарат..” да се замени с „..на работно
място”

Предложението е изгответно от работна група към Националния съвет по
качество на БАПЗГ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА УС НА БАПЗГ
МИЛКА ВАСИЛЕВА

17.05.2018 г.
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