РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Проект!

Наредба за изменение на
Наредба № 1 от 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори
(обн., ДВ, бр. 75 от 2020 г.)

§ 1. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Министерството на здравеопазването изгражда и поддържа
информационна система за отчитане дейността на здравните медиатори.
(2) В срок от 5 работни дни след извършване на съответното действие по здравна
медиация здравният медиатор го отчита чрез информационната система по ал. 1.
Данните, подлежащи на въвеждане, са съгласно приложението.
(3) Достъп до информацията в информационната система по ал. 1 се осигурява на:
1. служители, определени със заповед на министъра на здравеопазването – за
цялата информация в системата;
2. служителите по чл. 8, ал. 2 – за информацията, въведена от здравните
медиатори, работещи съгласно трудов договор, сключен с кмета на съответната община.“
§ 2. Приложението към чл. 9, ал. 1 се изменя така:
„Приложение към чл. 9, ал. 2
Данни, подлежащи на въвеждане в информационната система за отчитане
дейността на здравните медиатори

I.

Данни за лицето, което се подпомага:

1.

дата;

2.

нов индивидуален казус;

3.

нов индивидуален клиент;

4.

код на лицето;

5.

населено място.

II. Съдействие на общопрактикуващ лекар при провеждане на:
1.

планови имунизации и имунизационни кампании при:

а.

деца;

б.

възрастни;

2.

профилактични прегледи при:

а.

деца;

б.

възрастни.

III. Съдействие на регионалните здравни инспекции при провеждане на
планови имунизации и имунизационни кампании при:
1.

деца;

2.

възрастни.

IV. Съдействие на лекари по дентална медицина при:
1.

осъществяване на дентални профилактични и/или лечебни дейности;

2.

изпълнение на профилактични програми в областта на денталната медицина.

V. Подпомагане на достъпа до медицинска помощ:
1.

консултация;

2.

попълване на документи;

3.

следване на процедури;

4.

съпровождане до здравни институции;

5.

възстановяване на здравноосигурително права;

6.

патронаж в общността.

VI. Дейности по промоция на здравето – здравно-информационни кампании:
1.

превенция на инфекциозни заболявания; хигиена; хранене;

2.

семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве;

3.

брой разпространени здравно-информационни материали;

4.

съвместна работа с регионалните здравни инспекции и други институции;
участие в обучение, семинар.

VII. Дейности по решаване на комплексни казуси:
1.

консултация;

2.

попълване на документи;

3.

следване на процедури;

4.

съпровождане до социални институции;

5.

патронаж в общността.

VIII. Допълнителна информация.“
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Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Д-Р СТОЙЧО КАЦАРОВ
Министър на здравеопазването
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