
Структура на медицинския стандарт

Медицинският стандарт, представляващ наредба, издадена от МЗ  дефинира обхватът на

медицинската помощ, оказвана по съответната медицинска специалност. В началната част на

наредбата се прави и основна характеристика на медицинската специалност. Медицинските

стандарти са приложими както в болничната, така и в извънболничната помощ при отчитане на

спецификите на съответната специалност. (например общата медицина се практикува единствено в

извънболнични условия).

Медицинския стандарт определя изискванията към структурата и оборудването на

лечебните заведения, оказващи съответната медицинска специалност. Тук се включват

изискванията към площта на помещенията, оборудването на болничните стаи и легла,

операционни зали, лекарски кабинети, санитарни възли; изисквания към инсталациите, покритията

в помещенията, гарантиращи сигурност, удобство, бързина, при обслужването на пациентите.

Медицинският стандарт поставя и изискванията към квалификацията на персонала.

Съответната специалност се придобива по реда на Наредбата за придобиване на специалност в

системата на здравеопазването. Същата наредба определя и кои са високоспециализираните

дейности, по специалности (повече за ВСД в публикацията на адрес:

http://mariaradeva.com/?p=431). Стандартът може да постави и други изскачания към

квалификацията на лекарите, а в някои случаи и към лицата от професионално направление

„Здравни грижи”.

Медицинските стандарти поставя и изисквания към организацията на работата, както и

за съставяне и водене на специфичната медицинска документация. В някои стандарти са разписани

специфични права на пациентите.

В зависимост от характера на медицинската специалност някои стандарти посочват кои

състояния се приемат като спешни, както и кои от дейностите могат да се извършват в условията

на еднодневна хирургия.

Медицинските стандарти определят критериите, на които следва да отговарят структурите

на лечебните заведения, за да получат съответното ниво на компетентност. „Клиниките,

отделенията и медико-диагностичните лаборатории на болниците за активно лечение имат нива на

компетентност. Нивото на компетентност включва вида и обхвата на осъществяваната лечебна

дейност, както и капацитета на съответната болнична структура. Нивото се определя в

съответствие с утвърдените медицински стандарти.” гласи Наредба № 49/ 18.10.2010 за основните

изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните

заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

http://mariaradeva.com/?p=431

