МЕДИЦИНСКИ СТАНАДАРТ ПО „КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ”
1. Основна характеристика на медицинската специалност

1.1.

Медицинската

специалност

"Клиничната

алергология"

изучава

етиологията, патогенезата, клиничната изява на алергичните реакции и
болести и разработва методи за тяхната диагноза, лечение и
профилактика.
1.2.

В обхвата на медицинската специалност „ Клинична алергология” влизат
дейности насочени към качествена и съвременна диагностика, лечение,
профилактика, рехабилитация и промоция на алергичните реакции и
заболявания, с оглед подобряване на техния контрол и създаване на подобро качество на живот на страдащите от тях.

1.3.

Дейностите в областта на медицинската специалност „Клинична
алергология” се осъществяват в тясно взаимодействие със специалисти
от редица други специалности. Необходимостта от задължителни или
препоръчителни консултации с представители на тези специалности са
определени в таблица 1.

Интердисциплинарни консултации при лечение на пациент с алергично
заболяване / таблица 1 /. Препоръчително е консултация с алерголог, там
където има в ЛЗ или ако пациентът постъпи критерии посочени в табл. 1.

Лекар,

Задължителна

Препоръчителна

специалист

консултация с

консултация с

алерголог

алерголог

2

3

1
Педиатрия

Бронхиална

Първични

1

астма, алергични

имунни

ринити, атопичен

дефицити

дерматит,
хранителна
алергия

Хирургия

Ушно-носно-гърлени

При наличие на алерголог
в ЛЗ, консултация преди
анестезия при болни с
бронхиална астма,
алергичен ринит,
медикаментозна алергия,
алергия към латекс,
повече от 2 анестезии в
последните 2 години,
наследствен ангиоедем,
преди йод-контрастно
изследване при алергично
болни.

При наличие на алерголог
ЛЗ консултация преди
анестезия при болни с

2

При липса на специалист
алерголог се провежда
задължителна
интердисциплинарна
консултация на пациенти с
алергично заболяване със
специалист
пулмолог/вътрешни
болести.

При липса на алерголог в
ЛЗ, пациенти с алергично
заболяване провеждат
задължително
интердисциплинарни
консултации със
специалист
пулмолог/вътрешни

болестги.
болести

бронхиална астма,
алергични ринити,
медикаментозна
алергия, алергия
към латекс,
повече от 2
анестезии в
последните 2
години.
Наследствен
ангиоедем

Акушерство и

При наличие на алерголог
в ЛЗ консултация преди
анестезия

гинекология

при болни с
бронхиална астма,
алергични ринити,
медикаментозна
алергия, алергия
към латекс,
повече от 2
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При липса на алерголог в
ЛЗ, пациенти с алергично
заболяване провеждат
задължително
интердисциплинарни
консултации със
специалист
пулмолог/вътрешни
болести.

анестезии в
последните 2
години, преди
п
йод-контрастно
изследване при
алергично болни

Урология

При липса на специалист
алерголог се провежда
задължителна
интердисциплинарна
консултация на пациенти с
алергично заболяване със
специалист
пулмолог/вътрешни
болести

Преди

изследване с
йод-контрастни
вещества и преди
анестезия при
болни с
бронхиална астма,
алергични ринити,
медикаментозна
алергия, алергия
към латекс,
повече от 2
анестезии в
последните 2
години
Рентгенология

Преди
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изследване с
йод-контрастни
вещества при
алергично болни
Кардиология

Преди
изследване с
йод-контрастни
вещества
(сърдечна
катетеризация)
при алергично
болни. При болни
с алергия към
латекс и
предстояща
катетеризация.
Имунокомплексни
заболявания

Нефрология

Преди
изследване с
йод-контрастни
вещества на
алергично болни.
Имунокомплексни
заболявания

Пневмология и

Бронхиална

фтизиатрия

астма. При
изследване с

5

йод-контрастни
вещества /бронхоскопии/
при алергично болни
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
Клинична имунология

Първични и
вторични
имунодефицити.
Имунокомплексни
заболявания

Очни болести

Алергични
конюнктивити.
Преди анестезия
при болни с
бронхиална астма,
алергични ринити,
медикаментозна
алергия, алергия
към латекс,
повече от 2
анестезии в
последните 2
години

Дентален лекар

Преди локална
анестезия при
болни с
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бронхиална астма,
алергични ринити,
медикаментозна
алергия, алергия
към латекс,
повече от 2
анестезии в
последните 2
години. Първични
и вторични
имунодефицити
Кожни венерически

Преди анестезия

Остри и

болести

при болни с

хронични

бронхиална астма,

уртикарии.

алергични ринити,

Атопичен и

медикаментозна

контактен

алергия, алергия

дерматит

към латекс, чести
анестезии.
Алергични
екзантеми.
Медикаментозна
алергия. Първични
и вторични
имунодефицити
Ревматология

Имунокомплексни
заболявания
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2. Изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по
специалността:
2.1. Изисквания към дейността на специалиста по клинична алергология
2.1.1. Прегледи:
2.1.1.1. Първичен преглед със снемане на алергологична анамнеза според изискванията
и правилата на специалността и локален статус; изготвяне на писмен индивидуален
лечебен план;
2.1.1.2. Вторичен преглед;
2.1.2. Консултация с друг специалист;
2.1.3. Експертиза на временна неработоспособност;
2.1.4. Консултация при експертиза за трайно намалена неработоспособност.
2.1.5. Общомедицински дейности:
2.1.5.1. Инжекция - подкожна, мускулна, венозна;
2.1.5.2. Парентерални инфузии;
2.1.5.3. Кардио-пулмонална ресусцитация (по витални индикации);
2.1.6. Специфични дейности:
2.1.6.1. Извършване на функционално изследване на дишането;
2.1.6.2. Бронходилататорен тест с бета-агонисти;
2.1.6.3. Кожно-алергични проби - скарификация;
2.1.6.4. Кожно-алергични проби - убождане ("прик" тест);
2.1.6.5. Кожно-алергични проби - епикутанни;
2.1.6.6. Кожно-алергични проби - интракутанни;
2.1.6.7. Обучение на пациента и близките му, включително тренировка за използване на
инхалаторно устройство;
2.1.6.8. Мониторирането на върхов експираторен дебит в домашни условия;
2.1.6.9. Предоперативна подготовка на рискови пациенти;
2.1.6.10. Подготовка за специализирани изследвания - йод-контрастни изследвания;
2.1.6.11. Предписване, провеждане

и

мониториране на

имунотерапия (АСИТ);
2.1.6.12. Консултация за имунизации при алергично болни деца;
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алерген-специфична

2.1.6.13. Обучение за самопомощ при анафилаксия;
2.1.6.14. ЕКГ с разчитане;
2.1.6.15. Назален провокационен тест с алергени;
2.1.6.16. Конюнктивален провокационен тест с алергени;
2.1.6.17. Бронхопровокационен тест с медиатори;
2.1.6.18. Орален провокационен тест с храни;
2.1.6.19. Орален провокационен тест с медикаменти;
2.1.6.20. Определяне на рестриктивна диета;
2.1.6.21. Индуциране на храчка и обработка;
2.1.6.22. Назален лаваж и обработка;
2.1.6.23. Бронхопровокационен тест (БПТ) с алергени;
2.1.6.24. БПТ с физическо усилие;
2.1.6.25. Назален провокационен тест с медиатори;
2.1.6.26. Интерпретиране на общите Иг Е;
2.1.6.27. Интерпретиране на специфичните Иг Е;
2.1.6.28. Интерпретиране на имуноглобулини Г, А и М;
2.1.6.29. Интерпретиране фракциите на комплемента (С3, С4, С1 инх. и др.);
2.1.6.30. Интерпретиране на еозинофилия в кръв и назален секрет;
2.1.6.31. Интерпретиране на криоглобулини;
2.1.6.32. Интерпретиране на антинуклеарни антитела (ANA, анти-ДНК(н,е), Sm, RNP,
Ro,La) и на ANCA;
2.1.6.33.Интерпретиране на серологични изследвания за хелминти при нгиоедеми и
уртикария (токсокароза, токсоплазмоза, ехинококоза, трихинелоза);
2.1.6.34. Интерпретиране на антистрептолизинов титър (AST);
2.1.6.35. Интерпретиране на ревматоиден фактор;
2.1.6.36. Интерпретиране на кардиолипинови антитела (Ig G, Ig M);
2.1.6.37. Интерпретиране на интрадермален тест с автоложен серум при хронична
уртикария и ангиоедеми и извършване на теста;
2.1.6.38. Интерпретиране на ТАТ и МАТ при хронична уртикария и ангиоедеми;
2.1.6.39. Интерпретиране на TSH, FT3, FT4 при хронична уртикария и ангиоедеми;
2.1.6.40. Интерпретиране на нивата на IgG срещу H.Pylori при хронична уртикария и
ангиоедеми;
2.1.6.41. Интерпретиране на теста за H.pylori антиген в изпражнения при хронична
уртикария и ангиоедеми.
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2.1.6.42.Участие в научна дейност;
2.1.6.43. Участва в обучението на специализиращи колеги.
2.2. Изисквания към дейността на лекар без специалност или специализант по
клинична алергология
Лекари без призната специалност по клинична алергология могат да извършват
дейностите от точка 2.1.1 до точка 2.1.5.3. Всички дейности по точка 2.1.6. могат да се
извършват под ръководството и отговорността на лекар-специалист по клинична
алергология.
2.3. Изисквания към дейността към лекар с друга клинична специалност.
2.3.1. Изисквания към дейността на общопрактикуващ лекар.
След извършване на обема дейности, регламентирани от медицинския стандарт по
обща медицина, пациентът се насочва към специалист-алерголог за диагностика.
лечение и профилактика при следните нозологични единици:
2.3.1.1. Бронхиална астма
2.3.1.1.1. При поява на новооткрит болен с оплаквания, характерни за бронхиална
астма,

или

когато

общопрактикуващият

бронхиалната
лекар

астма

извършва

влиза

в

диференциалната

диагностични

процедури

диагноза,
от

негова

компетентност съгласно медицинския стандарт по обща медицина и изпраща болния за
консултация със специалиста-алерголог.
2.3.1.1.2. При потвърдена диагноза бронхиална астма по-нататъшният контрол се
извършва от специалиста-алерголог или пулмолог в сътрудничество с ОПЛ, който
контролира и насърчава болния за провеждане на лечебните планове. 2.3.1.1.3.Справя
се с нововъзникнал медицински проблем. При необходимост консултира с алерголог
или пулмолог.
2.3.1.2. Алергични ринит
2.3.1.2.1. Всички болни с хроничен ринит и съмнение за алергия, след консултация с
УНГ специалист за изключване на неалергична патология (инфекции, тумори и др.) се
консултират със специалист-алерголог за потвърждаване на диагнозата.
2.3.1.2.2. Насочва всички болни със сезонен алергичен риноконюнктивит към
специалист-алерголог за диагностично уточняване и назначаване на лечение,
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2.3.1.2.3. Съдейства за провеждане на специфична имунотерапия, назначена и системно
проследявана от специалист-алерголог.
2.3.1.3. Алергични конюнктивити.
2.3.1.3.1. Насочва болния със съмнение за алергичен конюнктивит към специалисталерголог за потвърждаване на диагнозата и назначаване на адекватно лечение, след
което го контролира.
2.3.1.3.2. При недостатъчен контрол на алергичния конюнктивит задължително
консултира болния със специалист-алерголог.
2.3.1.3.3. Насочва болните със сезонни алергични конюнктивити към специалисталерголог за диагностично уточняване и назначаване на лечение.
2.3.1.3.4. Съдейства за провеждане на специфична имунотерапия, назначена и системно
контролирана от специалист-алерголог.
2.3.1.3.5. Осъществява координация между специалист-алерголог и специалист –
офталмолог при необходимост от съвместно лечение.
2.3.1.4. Медикаментозна алергия
2.3.1.4.1. Спира медикаментозното лечение и по спешност консултира всеки болен с
медикаментозна алергична реакция със специалист-алерголог.
2.3.1.4..2. При остра алергична реакция от медикаменти спира медикамента, провежда
адекватна медикация и по осигурява транспортиране по спещност в най-подходящото
лечебно заведение за болнична помощ.
2.3.1.4.3. След консултацията, контролира болния.
2.3.1.4.4..След всяка хиперсензитивна реакция към медикамент насочва пациента към
специалист- алерголог за етиологично уточняване.
2.3.1.4.5. Болните с анамнеза за атопия и/или алергични реакции в миналото
задължително се консултират със специалист-алерголог преди оперативна интервенция
или, по преценка на общопрактикуващ лекар, преди медикаментозно лечение.
2.3.1.4.6. Болни, претърпели две и повече общи анестезии, или приемащи бета-блокери,
задължително се консултират със специалист-алерголог преди оперативни интервенции
с оглед профилактиране на евентуални алергични реакции.
2.3.1.5. Хранителна алергия и псевдоалергия:
2.3.1.5.1. При съмнение за хранителна алергия изпраща пациента за консултация при
специалист-алерголог.
2.3.1.5.2. При потвърдена диагноза следи пациента и при влошаване на състоянието му
го насочва за нови консултации.
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2.3.1.6. Инсект алергия (алергична реакция след ужилване от насекомо).
2.3.1.6.1. Незабавно насочва болния към специалист-алерголог за потвърждаване на
диагнозата и назначаване на адекватно лечение.
2.3.1.6.2. При остра алергична реакция или анафилактичен шок действа по правилата за
лечението им.
2.3.1.7. Атопичен дерматит:
2.3.1.7.1. Насочва всеки болен с характерен обрив по предилекционни за атопичен
дерматит места за консултация със специалист-алерголог или дерматолог;
2.3.1.7.2. След консултацията, провежда съвместно лечение.
2.3.1.8. Остра хронична уртикария и ангионевротичен едем.
2.3.1.8.1. Насочва болния към специалист-алерголог за уточняване на диагнозата и типа
уртикария
2.3.1.8.2. Поема контрола и лечението на болния след консултацията
2.3.1.8.3. Болни с ангиоедем на ларинкса се насочват по спешност към УНГотделения/клиники.
2.3.1.9. Анафилактичен (алергичен) шок. Анафилактичният шок е животозастрашаваща
алергична реакция, която изисква неотложни и компетентни медицински действия. Те
трябва да бъдат предприети от най-близкия медицински специалист (общопрактикуващ
лекар, екип на център за спешна медицинска помощ). По време на неотложната
медикация или непосредствено след нея болният трябва да бъде транспортиран до найблизката структура по анестезиология и интензивно лечение II или III ниво. След
стабилизиране на състоянието болният се превежда в клиника/отделение по
алергология, където специалистът-алерголог провежда по-нататъшно лечение, изяснява
етиологията на анафилактичния шок и изгражда бъдещото поведение.
2.3.1.10. Серумна болест.
Общопрактикуващият лекар следва да насочи такъв болен към специалист-алерголог.
2.3..1.11. Наследствен ангионевротичен оток
2.3.1.11.1. При съмнение за наследствен ангионевротичен оток болният се насочва към
Клиниката по клинична алергология на Александровска болница- София, където има
база данни за тази рядка болест или към клиника по имунология за потвърждаване или
отхвърляне на диагнозата.
2.3.1.11.2. При диагностицирани болни със започващи кризи, незабавно ги насочва към
най-близкото лечебно заведение за болнична помощ.
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2.3.1.11.3. Болни със започващ оток на горните дихателни пътища спешно се
транспортират към УНГ-отделение/клиника на най-близкото лечебно заведение за
болнична помощ за лечение и готовност за евентуална трахеостомия.
2.3.1.12. Алергични васкулити.
При съмнение за алергични васкулити (фебрилитет, неповлияващ се от антибиотици,
кожни обриви по скулите, уртикария, фоточувствителност, серозит, ставен синдром,
адинамия, главоболие, тахикардия, промени в сърдечния статус, протеинурия, прояви
на антифосфолипиден синдром, анемия, тромбоцитопения, лимфопения, левкопения,
силно ускорена СУЕ, хипергамаглобулинемия, еозинофилия и др.) насочва болния за
консултация със специалист-алерголог.
2.3.1.13. Алергичен контактен дерматит
2.3.1.13.1.Насочва всеки болен със специфична анамнеза и характерен обрив

за

консултация със специалист-алерголог или дерматолог;
2.3.1.13.2. След консултацията, провежда съвместно лечение и съдейства в обучение за
елиминиране на контакт.
2.3.2. Изисквания към дейността на специалист-педиатър.
Провежда задължителна консултация със специалист-алерголог при бронхиална астма,
алергични ринити, атопичен дерматит хранителна алергия, първичен имунен дефицит.
2.3.3. Изисквания към дейността на специалист-хирург.
Провежда задължителна консултация със специалист-алерголог преди анестезия при
болни с бронхиална астма, алергични ринити, медикаментозна алергия, алергия към
латекс, повече от 2 анестезии в последните 2 години.
2.3.4. Изисквания към дейността на специалист-ушно-носно-гърлени болести.
Провежда задължителна консултация със специалист-алерголог при съмнение за
алергични ринити – сезонни и целогодишни, интермитентни и персистиращи, преди
анестезия при болни с бронхиална астма, алергични ринити, медикаментозна алергия,
алергия към латекс,повече от 2 анестезии в последните

2 години, наследствен

ангиоедем.
2.3.5. Изисквания към дейността на специалист- акушерство и гинекология.
Провежда задължителна консултация със специалист-алерголог преди анестезия при
болни с бронхиална астма, алергични ринити, медикаментозна алергия, алергия към
латекс, повече от 2 анестезии в последните 2 години, преди йод-контрастно изследване
при алергично болни.
2.3.6. Изисквания към дейността на специалист- образна диагностика
13

Провежда задължителна консултация със специалист-алерголог преди изследване с
йод-контрастни вещества при алергично болни.
2.3.7. Изисквания към дейността на специалист- кардиолог.
Провежда задължителна консултация със специалист-алерголог преди изследване с
йод-контрастни вещества (сърдечна катетеризация) при алергично болни; при болни с
алергия към латекс и предстояща катетеризация.
2.3.8. Изисквания към дейността на специалист- пневмология и фтизиатрия.
Провежда задължителна консултация със специалист-алерголог при пациенти с
бронхиална астма за определяне на нейния тип.
2.3.9. Изисквания към дейността на специалист –дентална медицина.
Провежда задължителна консултация със специалист-алерголог

преди локална

анестезия при болни с бронхиална астма, алергични ринити, медикаментозна алергия,
алергия към латекс, повече от 2 анестезии в последните 2 години. Консултира пациенти
с първични и вторични имунни дефицити.
2.3.10. Изисквания към дейността на специалист- анестезия и интензивно лечение.
Провежда задължителна консултация със специалист-алерголог при всички пациенти
след прекарана периоперативна нежелана реакция, тълкувана като алергична.
2.4. Дейности в обхвата на медицинската специалност, изискващи допълнителна
квалификация.
Всички дейности в обхвата на медицинската специалност „клинична алергология” са
включени в програмата за специализация в пълен обхват.
2.5. Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи.
2.5.1. Изпълнява всички назначения и инструкции на специалиста-алерголог или или
лекар-специализант по клинична алергология;
2.5.2. Асистира на лекаря при провежданите от него изследвания и манипулации и
учавства в тях.
2.5.3.Подпомага лекаря при осъществяване на съвместни консултации с други
специалисти.
2.5.4. Измерва температура, пулс, артериално налягане, дишане, диуреза, дефекация
2.5.5. Подготвя и извършва всички манипулации и процедури съгласно алгоритмите за
оптимални здравни грижи.
2.5.6. Прави подкожни, мускулни и венозни инжекции и вливания;
14

2.5.7.

Изписва,

получава,

разпределя,

раздава

и

заприходява

предписаните

лекарства;поставя капки в ушите, очите, носа; прави превръзки след назначение; дава
кислород на болни по назначение, следи за изправността на подаващата кислород
система, следи за наличието на кислород;
2.5.8. Подготвя болните за различни изследвания и ги придружава до съответното
звено;
2.5.9. Извършва кожно-алергични проби, за което е специално обучена;
2.5.10. Извършва спирометрия, ако е обучена:
2.5.11.

Прави

очистителни

клизми

по назначение,

поставяйки

грейки,

лед,

компреси,влажни обтривания, масажи срещу декубитус, редовен тоалет и обслужване
на тежкоболни;
2.5.12. Поддържа хигиена на работното място;
2.5.13. Спазва принципите за асептика и антисептика при извършване на всички
манипулации;
2.5.14. Познава и спазва правилата за охрана на труда, за работа с лични предпазни
средства;
2.5.15. Техническо участие в научната дейност;
2.5.16. Участва в обучението на специализиращи колеги;
2.6. Изисквания към други лица, осъществяващи професионална дейност, имаща
отношение към специалността.
Алергичните заболявания са свързани с хронично, системно възпаление, засягащо
целия организъм. Някои от тях са тежки и могат да бъдат животозастрашаващи
(напр.анафилактичен шок, бронхиална астма, ангиоедем, медикаментозна алергия).
Други, напр хранителна алергия, налагат постоянен диетичен режим. Този характер на
алергичните заболявания определя необходимостта от колаборация с други лица,
осъществяващи професионална дейност, имаща отношение към специалността –
психолози, социални работници, диетолози. Изпълнението на дейността им отговаря на
изисквания, специфични за тяхната експертиза и в съответствие с инструкции и
назначения, дадени от специалист-алерголог.
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3. Изисквания за осъществяване на дейността по специалността.

3.1. Изисквания за осъществяване на дейността в първичната извънболнична
медицинска помощ.

Тук дейност по клинична алергология не се осъществява. Болните се насочват към
Специализирана извънболнична помощ.

16

3.2. Изисквания за осъществяване на дейността в специализираната извънболнична
медицинска помощ:
3.2.1. Изисквания към структурата за осъществяване на дейността: Медицинска
дейност се осъществява в амбулатории за специализирана медицинска помощ, които
могат да бъдат индивидуална практика за специализирана медицинска помощ,
групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински център, ДКЦ.
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Устройство и оборудване на помещенията.
Кабинет по алергология - Кабинетът по алергология е самостоятелно

3.2.1.1.1.

звено или част от структурата на лечебно заведение за специализирана извънболнична
помощ. Кабинетът се използва за снемане на подробна анамнеза свързана с
алергичните болести и преглед на пациента – пълен соматичен статус и специфични
отклонения в таргетните органи на алергиите.
Манипулационната служи за: кожно-алергични проби, функционално

3.2.1.1.2.

изследване на дишането и кардиопулмонална ресусцитация. Помещението може да се
обособи като функционална част от кабинета или да се помещава в отделна стая.
Изисквания за медицинска апаратура, оборудване и техника:

3.2.1.2.
3.2.1.2.1.

Кабинет: според общите изисквания.

3.2.1.2.2.

Манипулационна: според общите изисквания плюс хладилник за

съхранение на алергени, апарат за функционално изследване на дишането
(спирометър), кантар, ръстомер, спешен шкаф с лекарства и шкаф с животоспасяващи
медикаменти и оборудване
Изисквания за персонал.

3.2.1.3.

Лекар с призната специалност по "Клинична алергология"

3.2.1.3.1.

Медицинска сестра с придобити умения за извършване на кожноалергични проби (препоръчително)

3.2.1.3.2.

Санитар (препоръчително)

3.2.1.3.3.
3.2.2.

Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:

3.2.2.1.

Изисквания за вида и обема медицински дейности

3.2.2.1.1.

Прегледи

Първичен преглед с алергологична насоченост и статус и изработване на
индивидуална лечебна схема, 89.03

3.2.2.1.1.1.
3.2.2.1.1.2.

Вторичен преглед и оценка на нов медицински проблем, 89.02
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3.2.2.1.1.3.

Консултация с друг специалист в амбулаторни условия, 89.06

3.2.2.1.1.4.

Експертиза на временна неработоспособност

3.2.2.1.1.5.

Консултация при експертиза на трайна неработоспособност
Общомедицински дейности

3.2.2.1.2.
3.2.2.1.2.1.

Инжекция на адреналин, 99.24

3.2.2.1.2.2.

Инжекция на стероид, 99.23

3.2.2.1.2.3.

Инжекция или инфузия на лечебно вещество, 99.29

3.2.2.1.2.4.

Кардио-пулмонална ресусцитация (по витални индикации) 77.3
Специфични дейности

3.2.2.1.3.
3.2.2.1.3.1.

Функционално изследване на дишането, 89.37

3.2.2.1.3.2.

ЕКГ, 89.52

3.2.2.1.3.3.

Бронходилататорен тест с бета-агонисти

3.2.2.1.3.4.

Кожно-алергични проби – скарификация, убождане (prick test),

епикутанни, интракутанни; 86.19.
Обучение на пациента и близките му, включително тренировка за

3.2.2.1.3.5.

използване на инхалаторно устройство
Обучение на пациента за мониторирането на върхов експираторен дебит

3.2.2.1.3.6.

в домашни условия

3.2.2.1.3.7.

Предоперативна подготовка на рискови пациенти

3.2.2.1.3.8.

Подготовка за специализирани изследвания - йод-контрастни вещества

3.2.2.1.3.9.

Алерген-специфична имунотерапия (АСИТ)

3.2.2.1.3.10. Консултация преди провеждане на имунизации при алергично болни
деца

3.2.2.2.
3.2.2.2.1.

Задължителни диагностично-лечебни алгоритми
Алгоритъм за кожно-алергично тестуване - извършване, отчитане и

интерпретация

3.2.2.2.2.

Алгоритъм за функционални изследвания на дишането - спирометрия със

съответна интерпретация, бронходилататорен тест

3.2.2.2.3.

Алгоритъм за серийно провеждане на ВЕД в домашни условия

19

3.2.2.2.4.

Алгоритъм за провеждане на инструментални специализирани

изследвания - клетъчен състав в храчка, назален провокационен тест с алергени и
интерпретация на лабораторни специализирани изследвания – еозинофили, общи и
специфични ИгЕ, ИЛ-5 и др. имунологични изследвания

3.2.2.2.5.

Алгоритъм за назначаване, започване и контролиране на провежданата

алерген-специфична имунотерапия (АСИТ) при подходящи болни

3.2.2.2.6.

Алгоритъм за оказване на спешна медицинска помощ при анафилактичен

шок

3.2.2.2.7.

Алгоритъм за действие при астматичен пристъп в домашни условия

/изготвяне на Писмен Лечебен План

3.2.2.2.8.

Алгоритъм за диспансерно наблюдение по нозологични единици,

извършване на експертна дейност и освидетелстване на деца и възрастни и
консултиране с други профилни специалисти
Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външни

3.2.2.3.

взаимодействия
Организацията на дейността в кабинет алергология е регламентирана с правилник за
дейността, устройството и вътрешния ред на амбулатории за първична медицинска
помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, медицински център, ДКЦ.
Принципи за поведение при спешни животоспасяващи състояния.

3.2.2.4.
3.2.2.4.1.

Анафилактичен шок – неотложна медикация по време или

непосредствено след нея болният се транспортира до най-близката структура по
анестезиология и интензивно лечение II или III ниво или клиника/отделение по
алергология, където се провежда по-нататъшно лечение.

3.2.2.4.2.

Инсект алергия (алергична реакция след ужилване от насекомо) със

системна реакция – поведението е като при 3.1.2.4.1

3.2.2.4.3.

Остра алергична реакция от медикаменти или храни при деца и възрастни

- поведението е като при 3.1.2.4.1

3.2.3.

Изисквания към резултата от осъществяване на дейността – общи и

специфични за специалността:
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3.2.3.1.

Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални

(задължителни) изисквания за обем на медицинските дейности

3.2.3.1.1.

Бронхиална астма: Отхвърля или потвърждава диагнозата Уточнява

стадия (тежестта) на протичане на БА (извършва спирометрия).
Изяснява типа чрез кожно-алергично тестуване. Назначава адекватно лечение.
Назначава алерген - специфична имунотерапия, ако има показания за това, и
контролира провеждането й.

3.2.3.1.2.

Алергични риносинуити: Потвърждава или отхвърля диагнозата.

Провежда кожно-алергично тестуване. Назначава адекватно лечение. Назначава
алерген - специфична имунотерапия, ако има показания за това, и контролира
провеждането й.

3.2.3.1.3.

Алергични конюнктивити: Консултира пациента, провежда

алергологични изследвания и при потвърдена диагноза (при необходимост след
консулт с офталмолог) назначава адекватна терапия. Болните с вернален
кератоконюнктивит и атопичен кератоконюнктивит, асоцииран с атопичен дерматит, се
лекуват в тясно сътрудничество между специалист-алерголог, специалист по очни
болести и общопрактикуващ лекар

3.2.3.1.4.

Медикаментозна алергия и псевдоалергия: Консултира пациента,

провежда алергологични изследвания и при потвърдена диагноза назначава адекватна
терапия. Изготвя документ на болния с кратки данни за медикаментозната алергия.
Болният прикрепва този документ към личната си карта.Консултира болни, претърпели
две и повече общи анестезии, или с анамнеза за атопия и/или алергични реакции в
миналото преди оперативни интервенции. Консултира бременни жени с
медикаментозна алергия. При решение за оперативно родоразрешение,повторна
консултация до 20 дни преди планираната оперативна интервенция. Консултира болни
с анамнеза за медикаментозна алергия преди йод-контрастни изследвания и
допълнително търси данни за атопия и анамнеза за други алергични болести:
бронхиална астма, алергичен ринит, инсект алергия.

3.2.3.1.5.

Хранителна алергия и псевдоалергия: Отхвърля или потвърждава

диагнозата. Провежда орални провокационни проби по протокол на двойно сляп
плацебо контролиран опит. Изготвя лечебен план.
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3.2.3.1.6.

Инсект алергия (алергична реакция след ужилване от насекомо): Преглед

и кожно-алергично тестуване. Назначава и провежда специфична имунотерапия с
алерген, която е средство на избор при липса на противопоказания. Обучава болния за
самопомощ при ужилване. Предписва му пакет от медикаменти за самопомощ. Вписва
на видно място в личната амбулаторна карта на болния диагнозата “инсект алергия”.
Изготвя документ на пациента с кратки данни за болестта и инструкции за първа
помощ. Болният го закрепва към личната си карта.

3.2.3.1.7.

Атопичен дерматит: Преглежда болния. Извършва кожно-алергично

тестуване. Изследва общи и специфични IgE aнтитела. Назначава терапия

3.2.3.1.8.

Остра и хронична уртикария и ангионевротичен едем: Преглежда болния.

Извършва кожно-алергично тестуване. Назначава адекватно лечение

3.2.3.1.9.

Серумна болест: Консултира болния. Отхвърля или потвърждава

диагнозата спира подозирания медикамент

3.2.3.1.10.

Наследствен ангионевротичен оток. Преглежда болния и изследва С4 и

С3 фракции на комплемента. Назначава изследване на C1q – количествено и
качествено. Отхвърля или потвърждава диагнозата. При потвърдена диагноза прилага
лечение при болния. Изготвя документ на болния с кратко описание на болестта и
мерки за първа помощ при спешност.

3.2.3.1.11.

Провеждане на алерген-специфична имунотерапия (АСИТ): Назначава

АСИТ след клиничен преглед, кожно-алергично тестуване, провокационни тестове,
поставяне на диагноза и преценка на индикациите и контраиндикациите за лечебния
метод. Контролира изцяло лечението, ако се касае за сублингвална имунотерапия.
Започва специфичната имунотерапия, като провежда първите 3 - 4 апликации на
алергенната ваксина, ако се касае за подкожна форма на имунотерапията.

3.2.3.1.12.

Алергичен контактен дерматит. Преглежда болния. Провежда

изследвания за етиологично уточняване. Провежда обучение за елиминиране на
контакта. Назначава адекватно лечение.

3.2.3.2.

Критерии и показатели за качество на осъществяваната медицинска дейност:
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3.2.3.2.1.

Общи и специализирани показатели по критериите за достъп до

медицинска помощ, своевременност на оказваната медицинска помощ, релевантност
(уместност и съответствие), сигурност/безопасност, ефективност и ефикасност на тази
помощ, продуктивност/икономичност, участие на потребителя на услугата
(потребителски фокус и удовлетвореност);
Специалистът алерголог в първичната извънболнична медицинска помощ:
осигурява достъп до специализирана медицинска помощ, гарантира своевременно
ефективно и ефикасно провеждане на лечение на спешните състояния в алергологията.
Стреми се към удовлетвореност на пациента от предлаганите медицински дейности.

Забележка: Изискванията, специфични за специалността по отношение на структурите
МЦ и ДКЦ с легла, са както описани в т. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3.
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3.3.

Изисквания при оказване на медицинска помощ по медицинската

специалност в структури на лечебни заведения за болнична помощ:
А. Първо ниво на компетентност на съответната болнична структура:
Осъществява се от приемно-консултаивни алергологични кабинети към
болничните структури, които трябва да отговарят на изискванията по отношение
на кадрови състав, обем на дейност и оборудване на посочените в т.т. 2.1., 2.5., 3.2.

Б. Второ ниво на компетентност
3.3.1.

Изисквания към структурата за осъществяване на дейността:

Лечебната дейност по алергология в лечебни заведения за болнична помощ се
осъществява от отделения по клинична алергология от II ниво на 10 легла с
тристранен достъп в университетски многопрофилни болници за активно
лечение (УМБАЛ) и многопрофилни блоници за активно лечение (МБАЛ). В
отделение по клинична алергология от II ниво се осъществява лечение на всички
остри, обострени и хронични алергични заболявания, с комплицирано протичане
и при които се предполагат интензивни диагностични и терапевтични
процедури. Лечебно-диагностична дейност се извършва в максимален размер,
съобразен с актуалните световни достижения в алергологичната наука. За
пациенти под и над 18 год. възраст медицински дейности по специалността
"Клинична алергология" се извършват в отделения по алергология в УМБАЛ и
отделения по алергология в МБАЛ. В отделение по алергология МБАЛ се
провежда обучение на специализиращи лекари след придобита акредитационна
оценка.
В отделение по алергология в УМБАЛ се осъществява учебно-преподавателска
дейност на студенти и стажант-лекари, обучение на специализиращи лекари,.
докторанти и медицински сестри в рамките на следдипломното обучение и
придобита акредитационна оценка. В отделение по алергология в УМБАЛ се
извършва научно-изследователска работа в областта на нови диагностични и
терапевтични методи и на предстоящи за регистриране медикаменти от фаза ІІ,
ІІІ и ІV.
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3.3.1.1.

Устройство и оборудване на помещенията – специфични здравни

изисквания:
Стая за функционална диагностика на дишането и

3.3.1.1.1.

електрокардиография (ЕКГ)
3.3.1.1.2.

Стая за провеждане на бронхопровокационни проби

3.3.1.1.3.

Стая за провеждане на кожно-алергични тестове

3.3.1.2.

Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, оборудване и

техника и други условия за осъществяване на дейността:
3.3.1.2.1.
3.3.1.2.1.1.
3.3.1.2.1.1.1.

Задължителни (минимални) изисквания:
Осигуреност с апаратура на отделение:
Компютърно-базиран спирометър за белодробна функционална

диагностика.

3.3.1.2.1.1.2.

Апарат за ЕКГ

3.3.1.2.1.1.3.

Небулизатор за бронхопровокационни тестове (за отделение в

УМБАЛ)
3.3.1.2.1.1.4.

Небулизатори за терапевтични цели

3.3.1.2.1.1.5.

Апарат за ултразвукова диагностика на околоносните кухини

(препоръчително)
3.3.1.2.1.1.6.

Дефибрилатор

3.3.1.2.1.1.7.

Централна кислородна инсталация ( При липса на централна

кислородна инсталация, задължително наличие на кислородни бутилки в
манипулационните и стационара)
3.3.1.2.1.1.8.

АМБУ

3.3.1.2.1.1.9.

Носилка

3.3.1.2.1.1.10. Седяща интвалидна количка
3.3.1.2.1.1.11. Персонални компютри свързани в мрежа
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3.3.1.2.1.1.12. Хладилници - минимум по 1 във всяка манипулационна, в
стационара и стаята за кожно-алергични тестове
3.3.1.2.1.2.

Осигуреност с апаратура и структури (други условия) в лечебните

заведения (болницата):
3.3.1.2.1.2.1.

Клинична лаборатория II или III ниво (вкл. кръвно-газов анализ,

хемостазеология и др.);
3.3.1.2.1.2.2.

Микробиологична лаборатория като част от структурата си или

осигурена по договор
3.3.1.2.1.2.3.

Рентгенов апарат за скопия и графия

3.3.1.2.1.2.4.

Апаратура за КАТ или ЯМР, собствена или по договор (на

територията на населеното място), с осигурено обслужване на болницата 24 часа
в денонощието, включително и при спешни състояния
3.3.1.2.1.3.
3.3.1.2.1.3.1.

Осигуреност с апаратура и структури/дейности (други условия):
Компютърен томограф или ЯМР - допуска се осигуряване по

договор с друго лечебно заведение в същото населено място
3.3.1.2.1.3.2.

Микробиологична лаборатория - допуска се осигуряване по

договор с друго лечебно заведение в същото населено място
3.3.1.2.1.4.

Времеви критерии за достъп до апаратурата и

структурите/дейностите по т. 3.3.1.2.1.3. в условията на спешност - съгласно
медицинския стандарт по спешна медицина.
3.3.1.2.2.

Допълнителни (препоръчителни) условия за осигуряване на високо

качество на медицинските дейности (надграждащи по отношение на
изискванията по т. 3.3.1.1 и 3.3.1.2)
3.3.1.2.2.1.

Стая за провеждане на бронхопровокационни проби

3.3.1.2.2.2.

Стая за диагностика на алергията на горните дихателни пътища

(ГДП) и провеждане на назални провокационни тестове
3.3.1.2.2.3.

Учебна зала със седящи места, маса, екран и учебна дъска – за

отделение в УМБАЛ
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3.3.1.2.2.4.

Приемно-консултативен кабинет на територията на здравното

заведение
3.3.1.3.

Изисквания за персонал:

3.3.1.3.1.

Общ брой лекари – най-малко четири (препоръчително шест), част

от тях може да са специализиращи и докторанти (за лекари в отделение в
УМБАЛ)
3.3.1.3.2.

Брой лекари – специалисти по клинична алергология – двама

(препоръчително трима)
3.3.1.3.3.

Изисквания за допълнителна квалификация на лекарите (в

структурата, в лечебното заведение), в съответствие на т. II, т. 2.4. Всички
дейности в обхвата на медицинската специалност „клинична алергология” са
включени в програмата за специализация в пълен обхват
3.3.1.3.4.

Брой специалисти по здравни грижи – 6, препоръчително 8.

3.3.1.3.5.

Други специалисти/лица (в лечебното заведение) – дерматолог,

пулмолог, УНГ специалист, педиатър, имунолог, специалист клинична
лаборатория
3.3.1.3.6.

Допълнителни/препоръчителни условия за осигуряване на високо

качество на медицинските дейности (надграждащи по отношение на
изискванията по т. 3.3.1.3.1 - 3.3.1.3.5).
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3.3.2.

Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:

3.3.2.1.

Изисквания за вида и обема медицински дейности

3.3.2.1.1.

Прегледи

3.3.2.1.1.1.

Първичен преглед, 89.03

3.3.2.1.1.2.

Вторичен преглед, 89.02

3.3.2.1.1.3.

Консултация с друг специалист в стационарни условия, 89.06

3.3.2.1.2.

Общомедицински дейности

3.3.2.1.2.1.

Инжекция на стероид, 99.23

3.3.2.1.2.2.

Инжекция или инфузия на лечебно вещество, 99.29

3.3.2.1.2.3.

Инжекция на адреналин, 99.24

3.3.2.1.2.4.

Инжекция на антибиотик, 99.21

3.3.2.1.2.5.

ЕКГ, 89.52

3.3.2.1.2.6.

Рентгеново изследване на околоносни кухини, 87.16

3.3.2.1.2.7.

КТ на околоносни кухини, 87.03

3.3.2.1.2.8.

Рентгеново изследване на гръден кош, 87.44

3.3.2.1.2.9.

Риноскопия, 21.21

3.3.2.1.2.10. Кардио-пулмонална ресусцитация (по витални индикации), 77.3
3.3.2.1.2.11. Респираторна медикация приложена чрез аерозолно устройство,
93.94
3.3.2.1.3.

Сппецифични дейности

3.3.2.1.3.1.

Определяне на виталния капацитет, ВЕД вариабилитет, 89.37

3.3.2.1.3.2.

Бронходилататорен тест с бета-агонисти, 89.37

3.3.2.1.3.3.

Кожно-алергични проби – скарификация, убождане (prick test),

епикутанни, интракутанни; 86.19
3.3.2.1.3.4.

Назален провокационен тест с алергени, 89.12
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3.3.2.1.3.5.

Орален провокационен тест с храни и медикаменти, 89.12

3.3.2.1.3.6.

Бронхиална астма, J45

3.3.2.1.3.7.

Ангионевротичен оток, T 78.3.

3.3.2.1.3.8.

Наследствен ангиоедем, D84.1

3.3.2.1.3.9.

Алергия, неуточнена, Т 78.4.

3.3.2.1.3.10. Анафилактичен шок, неуточнен Т 78.2
3.3.2.1.3.11. Анафилактичен шок, предизвикан от патологична реакция към
храна, Т 78.0.
3.3.2.1.3.12. Анафилактичен шок, обусловен от патологична реакция при
адекватно назначено и правилно приложено лекарствено средство, T 88.6
3.3.2.1.3.13. Анафилактичен шок, дължащ се на въведен серум, T 80.5.
3.3.2.1.3.14. Други серумни реакции T 80.6.
3.3.2.1.3.15. Други прояви на патологична реакция към храна, T 78.1.
3.3.2.1.3.16. Патологична реакция на лекарствено вещество или медикамент Т
88.7
3.3.2.1.3.17. Уртикария, L50
3.3.2.1.3.18. Алергичен контактен дерматит, L23
3.3.2.1.4.

Лабораторни изследвания:

3.3.2.1.4.1.

Изследване на кръв, общи или специфични IgE, 90.59

3.3.2.1.4.2.

Микробиологично изследване на храчка-култура и чувствителност,

90,43
3.3.2.1.4.3.

Измерване на артериални кръвни газове, 89.65

3.3.2.1.4.4.

Микроскопски изследване на проба от долния храносмилателен

тракт и изпражнения, 90.59
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3.3.2.2.

Задължителни диагностично-лечебни алгоритми, които се разработват

от лечебните заведения и се спазват в процеса на оказваната от тях медицинска
помощ, съобразени с утвърдените от научните дружества консенсуси за
поведение
3.3.2.2.1.

Алгоритъм за диагностика и лечение на бронхиална астма

съобразен с консенсусите на БДА и GINA - най-новите и редакции
3.3.2.2.2.

Алгоритъм за диагностика и лечение на алергични риносинуити

според ARIA
3.3.2.2.3.

Алгоритъм за диагностика и лечение на остра и хронична обострена

уртикария съобразен с международно приетите консенсуси

3.3.2.2.4.

Провеждане и мониториране на алерген специфична имунотерапия и

друго биологично лечение.

30

Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външни

3.3.2.3.

взаимодействия.
Организацията в отделение по клинична алергология се регламентира от
Правилник за устройство и вътрешен ред на МБАЛ и УМБАЛ, които
регламентират приема на болните, престоя им в стационара, лечение, изписване,
евентуално превеждане в други отделения, клиники или други лечебни
заведения. Осигуряват се консултации от специалисти на територията на
структурата или от други области.
3.3.3.

Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:

3.3.3.1.

Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални

(задължителни) изисквания за годишен обем на медицинските дейности.
3.3.3.1.1.

Минимум 380 преминали пациенти годишно на 10 легла.

3.3.3.1.2.

Използваемост на легловия фонд не по-малко от 65% месечно и/или

годишно
3.3.3.2.

Критерии и показатели за качество на осъществяваната медицинска

дейност:
3.3.3.2.1.

Общи и специализирани показатели по критериите за достъп до

медицинска помощ, своевременност на оказваната медицинска помощ,
релевантност (уместност и съответствие), сигурност/безопасност, ефективност и
ефикасност на тази помощ, продуктивност/икономичност, участие на
потребителя на услугата (потребителски фокус и удовлетвореност)
3.3.3.2.1.1.

Достъп до диагностични и терапевтични дейности по

специалността “клинична алергология” – създаване на условия за осигурен
достъп до алергологични дейности без териториални ограничения, при спазване
на приетите от Европейската академия по алергология и клинична имунология
стандарти, консенсуси и препоръки.
3.3.3.2.1.2.

Релевантност – избор на своевременен, адекватен и актуален

диагностично-терапевтичен подход при всеки пациент
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3.3.3.2.1.3.

Безопасност – създаване на условия за избягване потенциален риск

от анафилаксия при приложение на алергенни ваксини, биологични препарати,
извършване на кожно-алергични проби.
3.3.3.2.1.4.

Ефективност и ефикасност – ежедневни усилия за постигане на

бърз ефект от приложена терапия съобразена с ефикасност и профил на
безопасност на прилаганите медикаменти
3.3.3.2.1.5.

Продуктивност и удовлетвореност –постигане на очаквания от

пациента резултат от лечението
3.3.3.2.2.

Показатели за резултатите на осъществената медицинска дейност,

например: показатели за смъртност, усложнения.
3.3.3.2.2.1.

Смъртност от системни анафилактични реакции

3.3.3.2.2.2.

Усложнения от прилагано лечение

В. Трето ниво на компетентност

32

3.3.4.

Изисквания към структурата за осъществяване на дейността: Лечебната

дейност по алергология в лечебни заведения за болнична помощ се осъществява
от самостоятелна структура – клиника най-малко с 30 легла отговаряща на
изискванията от второ ниво на компетентност, като се добавят : Отделение или
сектор по респираторна алергия, Отделение или сектор по имунопатология,
Кабинети – Педиатричен и УНГ кабинети, Функционално звено за изследване на
дишането.
3.3.4.1.

Устройство и оборудване на помещенията – специфични здравни

изисквания: Описани в 3.3.1.1.1, 3.3.1.1.2, 3.3.1.1.3 и:
Стая за диагностика на алергията на горните дихателни пътища

3.3.4.1.1.

(ГДП) и провеждане на назални провокационни тестове;
Учебна зала със седящи места, маса, екран и учебна дъска

3.3.4.1.2.
3.3.4.2.

Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура, оборудване и

техника и други условия за осъществяване на дейността:
3.3.4.2.1.
3.3.4.2.1.1.

Задължителни (минимални) изисквания
Осигуреност с апаратура на клиника:

Описани в 3.3.1.2.1.1.1 до 3.3.1.2.1.1.12
3.3.1.2.1.1.1 се променя: Минимум 2 апарата за функционално изследване на
дишането (ФИД). Добавя се:
3.3.4.2.1.1.1.
3.3.4.2.1.2.

Препоръчително – Риноманометър
Осигуреност с апаратура и структури (други условия) в лечебните

заведения (болницата):
От 3.3.1.2.1.2.1 до 3.3.1.2.1.2.4
3.3.4.2.1.3.

Осигуреност с апаратура и структури/дейности (други условия):

От 3.3.1.2.1.3.1 до 3.3.1.2.1.3.2
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3.3.4.2.1.4.

Времеви критерии за достъп до апаратурата и

структурите/дейностите по т. 3.3.1.2.1.3. в условията на спешност - съгласно
медицинския стандарт по спешна медицина.
3.3.4.2.2.

Допълнителни (препоръчителни) условия за осигуряване на високо

качество на медицинските дейности (надграждащи по отношение на
изискванията по т. 3.3.1.1 и 3.3.1.2).
Изисквания за персонал:

3.3.4.3.
3.3.4.3.1.

Брой лекари в клиниката – най малко осем, част от тях може да са

специализиращи и докторанти
3.3.4.3.2.

Брой лекари – специалисти по клинична алергология – най малко

три описани в 3.3.1.3.3
3.3.4.3.3.

Брой специалисти по здравни грижи – Препоръчително 1,5:1 спрямо

лекарите.
3.3.4.3.4.

Други специалисти/лица (в структурата, в лечебното заведение)

описани в 3.3.1.3.5
3.3.4.3.5.

Допълнителни/препоръчителни условия за осигуряване на високо

качество на медицинските дейности (надграждащи по отношение на
изискванията по т. 3.3.1.3.1 - 3.3.1.3.5)
3.3.5.

Изисквания към процеса на осъществяване на дейността:

3.3.5.1.
3.3.5.1.1.

Изисквания за вида и обема медицински дейности
Прегледи

Описани от 3.3.2.1.1.1 до 3.3.2.1.1.3
3.3.5.1.2.

Общомедицински дейности

Описани от 3.3.2.1.2.1 до 3.3.2.1.2.11
3.3.5.1.3.

Сппецифични дейности

Описани от 3.3.2.1.3.1 до 3.3.2.1.3.18 и 3.3.2.2.1 до 3.3.2.2.4

34

Лабораторни изследвания:

3.3.5.1.4.

Описани от 3.3.2.1.4.1 до 3.3.2.1.4.4
Задължителни диагностично-лечебни алгоритми, които се разработват

3.3.5.2.

от лечебните заведения и се спазват в процеса на оказваната от тях медицинска
помощ, съобразени с утвърдените от научните дружества консенсуси за
поведениe: КАКТО ПРИ 2-РО НИВО
Изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външни

3.3.5.3.

взаимодействия. Описани в 3.3.2.3
3.3.6.

Изисквания към резултата от осъществяване на дейността:

3.3.6.1.

Количествени показатели за осъществяване на дейността – минимални

(задължителни) изисквания за годишен обем на медицинските дейности
3.3.6.1.1.

Минимум 1200 преминали пациенти годишно на 30 легла.

3.3.6.1.2.

Използваемост на легловия фонд над 65% месечно

3.3.6.2.

Критерии и показатели за качество на осъществяваната медицинска

дейност:
3.3.6.2.1.

Общи и специализирани показатели по критериите за достъп до

медицинска помощ, своевременност на оказваната медицинска помощ,
релевантност (уместност и съответствие), сигурност/безопасност, ефективност и
ефикасност на тази помощ, продуктивност/икономичност, участие на
потребителя на услугата (потребителски фокус и удовлетвореност)
Описани от 3.3.3.2.1.1 до 3.3.3.2.1.5
3.3.6.2.2.

Показатели за резултатите на осъществената медицинска дейност:

показатели за смъртност, усложнения.
Описани от 3.3.3.2.2.1 до 3.3.3.2.2.2

Таблица 2 за съпоставимост
Ниво на

Здравни

Апаратура и други

компетентнос

Персонал

Дейност/

Минимални
изисквания за обем
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т

изисквания

условия

Компетентност

дейност

Първо ниво

Не се извършват медицински дейности по специалност "Клинична алергология”

Второ ниво

3.3.1

Компютърно-базиран

Минимум

Минимум 2

Диагностика и

спирометър,

4 лекари за

лекари със

лечение на спешни

небулизатори за

отделение

специалност

състояния в

бронхопровокации,

(препоръч

“Клинична

алергологията,

небулизатори за

ително 6)

алергология”

диагноза и лечение

терапевтични цели,

на пациенти над и

апарат за УЗ

под 18 год.с прояви

диагностика на

на алергия от горни

околоносни кухини

и долни дихателни

(препоръчително)

пътища, инсект

ЕКГ апарат

алергия, хранителна
и медикаментозна
алергия,
имунотерапия с
алергени

Трето ниво

3.3.4

Като второ ниво

Минимум 3

Всички медицински

плюс: минимум 2

лекари със

дейности

апарата за ФИД,

специалност

извършвани във

“Клинична

второ ниво. Назални

алергология”

провокационни

Риноманометър
(препоръчително)

Лекари -8

проби с
аероалергени .
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