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ЗАКОН

За изменение и допълнение на Закона за здравето
 

§ 1. В чл. 183 се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
„(4) Лекарските асистенти упражняват медицинската професия при условията на чл. 188. Със закон се урежда създаването на професионално-съсловна организация на лекарските асистенти”.
Досегашните ал. 4 и ал. 5 на чл. 183 стават съответно ал. 5 и ал. 6.

§ 2. В чл. 188 преди думата „психология” се поставят думите „лекарски асистент” и запетая.



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Министърът на здравеопазването издава наредбата по чл. 188 от Закона за здравето в тримесечен срок от влизането в сила на закона.

§ 4. В тримесечен срок от влизането в сила на закона Народното събрание приема закона по чл. 183, ал. 4, изр. 2 от Закона за здравето.

§ 5. (1) Учебните заведения осигуряват започване на подготовка и придобиване на квалификацията по специалността „лекарски асистент” от професионално направление „Медицина” до началото на учебната 2010-2011 година, при спазване изискванията на наредбата по чл. 188 от Закона за здравето.

(2) Лицата, които са започнали обучението си по специалността „фелдшер” и до влизането в сила на наредбата по чл. 188 от Закона за здравето не са завършили образованието си, продължават обучението си по специалността „лекарски асистент” без полагане на конкурсни изпити.

(3) Фелдшерите, придобили квалификация за упражняване на професията си преди влизането в сила на наредбата по чл. 188 от Закона за здравето, удостоверена с диплома  за висше образование на образователно-квалификационна степен „специалист” или „бакалавър”, се ползват от правата на лекарски асистенти.

(4) Фелдшерите, придобили квалификация за упражняване на професията си преди влизането в сила на наредбата по чл. 188 от Закона за здравето, удостоверена с диплома  




за средно образование или други валидни документи за квалификация, продължават  образованието си по специалността „лекарски асистент”.

§ 5. В Закона за лечебните заведения. се прави следното изменение:
в чл. 15 думата „фелдшери” се заменя с думите „лекарски асистенти”. 


					ВНОСИТЕЛИ: ЯНЕ ЯНЕВ  и група н.п.












































МОТИВИ

	Законът цели да осигури на гражданите с повишени здравни потребности, лишени от достъп до медицинска помощ поради незаетост на практики на ОПЛ и отлив на медицински кадри от системата на спешната помощ, качествена медицинска помощ, предоставяна от лекарски асистенти.
	Лекарските асистенти са медицински специалисти, обучени във висши медицински училища, подготвени по медицински модел и преминали клинична практика. Конкретните им компетенции се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването – държавен орган със специална компетентност в сферата на здравеопазването.
	Професията е изградена на основата на фелдшерската, даваща своя принос в българското здравеопазване повече от 120 години, като за съществуващите фелдшери (ако не са придобили степен на завършено висше образование) и за фелдшерите, незавършили образованието си, е предвидено дообучение във висши медицински училища като условие за придобиване на правоспособност на лекарски асистенти. Фелдшерите, придобили степен на завършено висше образование, получават права на лекарски асистенти без дообучение, тъй като те притежават необходимата квалификация и с цел – избягване прекомерното натоварване на висшите медицински училища в началния етап.
Новото обучение по специалността осигурява запълването на една многоаспектна ниша между висшия и средния медицински персонал, която към настоящия момент стои незаета – от една страна поради незаинтересованост на лекарите, от друга – поради липса на подготовка от страна на средния медицински персонал. Така законодателно се урежда осъзнатата и в чужбина (Великобритания, САЩ, Холандия, Латвия, Естония, Полша) нарастваща необходимост от запълване на разглежданата ниша с оглед предоставяне на по-ефективна здравна помощ на лицата без достъп или с ограничен достъп до такава. 
	Ползата от професията на лекарския асистент е за адресатите на медицинската помощ, както и за държавата и обществото, които икономически целесъобразно се сдобиват с ефективен и флексабилен кадрови ресурс. 
	Приемането на законопроекта няма да ощети държавния бюджет и ще регламентира статута на лекарския асистент така, че да удовлетвори потребностите на хиляди български граждани.


					ВНОСИТЕЛИ: ЯНЕ ЯНЕВ  и група н.п. 

