НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ
Наредба на МЗ № 49\22.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да
отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за
болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (ДВ бр.83/2010 г.) изисква
мероприятията по вътреболничните инфекции да са регламентирани с правилник, а
методите и средствата за дезинфекция – с указание, утвърдени от ръководителя на
лечебното заведение.
Предлагаме Ви указания за изготвяне на „Правилник за организацията на
профилактиката и контрола на ВБИ” и „Указание за методите и средствата за текуща и
крайна дезинфекция, както и реда за осъществяването на правилата за асептика и
антисептика”, които можете да ползвате при подготовка на същите за Вашето лечебно
заведение.
І
ПРАВИЛНИК
За организацията на профилактиката и контрола на
вътреболничните инфекции
І. Общи положения.
Уреждат организацията и съдържанието на дейностите за недопускане възникване на
ВБИ (вътреболнични инфекции).
Определят се критериите за ВБИ и методите за поставяне на диагноза ВБИ.
ІІ. Задължения и права на комисията по профилактиката на вътреболничните
инфекции.
Комисията по ВБИ изработва и контролира провеждането на:
програмата за профилактиката на ВБИ;
дезинфекционната политика на заведението;
антибиотичната политика и микробиологичното изследване;
определя периодиката на обсъждане на резултатите от проучванията на ВБИ.
Обучава персонала по проблемите на вътреболничните инфекции.
ІІІ. Регистрация, съобщаване и отчет на ВБИ.

Определят се начините и формите за отчет, регистрация и съобщаване, както и
задълженията на дежурния лекар.
ІV. Общи принципи за предотвратяване възникването и разпространението
на ВБИ и ограничителните мерки при тях.
Снемане на анамнеза и оформяне на ИЗ.
Прилагане на изолационни мерки с цел предотвратяване внос и разпространение
на ВБИ.
Входящ, текущ и краен микробиологичен контрол за изясняване на носителство и
колонизация, етиологична разшифровка на инфекциите и етиопатогенно антибиотично
лечение.
V. Преходни и заключителни разпоредби.
Нормативни основания за разработване на Правилник за профилактика на ВБИ и
нормативна уредба за противоепидемичните изисквания.
ІІ
УКАЗАНИЕ
за методи и средства за текуща и крайна дезинфекция,
както и реда за осъществяване на правилата за асептика и
антисептика
І. Основни положения.
Обекти с епидемиологично значение, подлежащи на обеззаразителни мероприятия.
ІІ. Обеззаразяване на основните обекти.
Дезинфекционни мероприятия в различните звена съобразно риска.
Текуща и крайна дезинфекция на ръце, предмети, повърхности и инструментариум.
Хирургична дезинфекция на ръце.
Обеззаразяване на специална медицинска апаратура.
Дезинфекция на болнично бельо и работно облекло.
Обеззаразяване на съдове за хранене.
ІІІ. Хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация.

Обекти, материали и консумативи подлежащи на стерилизация.
Видове стерилизация и режим на работа на стерилизационната техника.
Текущ контрол на стерилизационния процес.
Стерилизационен срок и съхранение на стерилни материали.
Лице, отговорно за стерилизационната техника (обучено за целта).
ІV. Допълнителни и заключителни разпоредби.
Нормативна уредба, на основание на която е изработено настоящето указание.

