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               Работен материал
    за второ гласуване
        





ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(Обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г., доп., бр. 46 от 2005 г., изм. и доп., бр. 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., изм. и доп., бр. 18, 30, 34, 59, 71 и 75 от 2006 г., доп., бр. 81 от 2006 г., изм., бр. 95 и 102 от 2006 г.)
Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.


§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1.	В ал. 1:
а) точка 2 се отменя.
б) в т. З думите „и младежи с увреждания,, се заличават.
2.	В ал. 2 след думата „кабинети" се добавя „реда за откриването им, както и
документацията, която водят".
3.	Алинея 3 се изменя така:
"(3) Със Закона за държавния бюджет на Република България ежегодно се определя финансирането от държавата и общините на здравни дейности за лечение на деца и ученици, оборудване и консумативи за съответната година в здравни кабинети, открити по реда на този закон."
4.	 Създава се ал. 4:
     "(4) С наредбата по ал. 2 се определя и минималният брой деца или ученици, необходим за откриване на здравните и денталните кабинети по ал. 1, както и изискванията за оборудването и консумативите в тях."
Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.


Предложение на н. п. Донка Михайлова, Ива Станкова, Петър Мръцков, Станка Маринчева:

1. По §1.
В т. З да се заличат думите "за лечение" и след думите "в здравни" да се добави "и дентални".
Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип  предложението.


Действащ текст:

Чл. 26. (1) Здравни и дентални кабинети могат да се създават във:
детските градини и училищата;
домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, към Министерството на образованието и науката;
специализираните институции за предоставяне на социални услуги - домове за деца и младежи с увреждания, домове за възрастни хора с увреждания, социалните учебно-професионални заведения, домове за стари хора, приюти и домове за временно настаняване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Изискванията към устройството и дейността на здравните и денталните кабинети се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката, министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика и председателя на Държавната агенция за младежта и спорта.
(3) Със Закона за държавния бюджет на Република България ежегодно се определят финансовите задължения за съответната година на държавата и общините за изпълнение на дейностите на здравните и денталните кабинети.

§ 2. Член 120 се изменя така:

"Чл. 120. (1) Здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца по чл. 26, ал. 1, т. 3 осъществяват дейности по:
	медицинско обслужване за оказване на неотложно необходима помощ на децата и учениците и медицинско обслужване до пристигането на специализиран екип на спешна медицинска помощ;
	промоция, профилактика и рехабилитация на здравето на децата и учениците;
	организиране и провеждане на дейности за предотвратяване на възникването и за ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца.
	участие в подготовката, провеждането и контрола на различните форми на отдих, туризъм и спорт за децата и учениците;
	организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците; на специални програми за правилно хранене, на програми за превенция на отклоненията в хранителното поведение, за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции; за превенция срещу използването на тютюн и алкохол и за изграждане на сексуална култура;
	съгласуване на седмичното разписание на учебните часове с директора на детската градина, училището и на специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца.

(2)  Дейностите по ал. 1 се осъществяват от лица с придобито висше образование по специалност „Медицина" и професионална квалификация „лекар" и от други медицински специалисти със придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „специалист", съгласно нормативи определени в наредбата по чл. 26,    ал. 2. С наредбата се определят и правата, задълженията и отговорностите на лекарите и медицинските специалисти, които работят в здравните кабинети по ал. 1.
  (3) Лекарите водят  отчетни  и   учетни  форми   и   систематизират  и   контролират информацията от лекаря по дентална медицина за процеса по профилактика и лечение по отношение на зъбния статус на децата и учениците в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца.
 (4)	  Лекарите и медицинските специалисти по ал. 2 работят по трудов договор, сключен с кмета на съответната община, на територията на която се намират детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца или с лицата, получили разрешение за откриване на частните училища или   частните специализирани институции за отглеждане на деца.
	 Финансирането на дейностите на здравните кабинети, открити в държавните
детски градини, училища и домовете за деца по чл. 26, ал. 1, т. З, се извършва със средства от републиканския бюджет чрез бюджета на общините, а на откритите в общинските детски градини, училища и домове за деца - със средства от общинските бюджети. Финансирането на дейностите на здравните кабинети в частните детски градини, училища и специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца се извършва от собственика им.
	 Контролът на лечебната дейност, извършвана от здравните кабинети  се осъществява от съответния регионален център по здравеопазване и от Министерството на здравеопазването.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.


Предложение на н. п. Донка Михайлова, Ива Станкова, Петър Мръцков, Станка Маринчева:

II. По §2
 1.	В чл. 120, ал. 1 да се направят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите "неотложно необходима" да се заменят с "първа медицинска".
         б) в т. 2 думите "промоция, профилактика и рехабилитация" да  се
заменят с "промоция и превенция".
2.	 В чл. 120, ал. 2 след думите "Дейностите по ал. 1" да се добави "и
периодичността на тяхното извършване".
3.	 В чл. 120, ал. З думите " и контролират" да се заличат и накрая да
се добави "в случаите, когато в тях не са открити дентални кабинети"
4.	В чл. 120, ал. 4 думите "трудов" да се заличат.
5.	В чл. 120, ал. 6 думата "лечебната" да се замени със "здравната" и думите "и от Министерството на здравеопазването" да се заличат.
Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип  предложението.





Действащ текст:

Чл. 120. (1) Здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца и специализираните институции за деца осъществяват дейности по:
медицинско наблюдение;
здравно образование и изграждане на здравни навици;
оказване на първа медицинска помощ;
контрол върху хигиенното състояние на децата;
контрол върху хигиенното състояние на помещенията и храната;
изготвяне и поддържане на медицинска документация.
(2) Условията и редът за изготвяне, обработка и съхраняване на медицинската документация в здравните кабинети се определят с наредбата по чл. 26, ал. 2.
(3) Дейностите в здравните кабинети се осъществяват от лекар, фелдшер или медицинска сестра.
(4) Контролът върху дейността на здравните кабинети се осъществява от съответния РЦЗ.
	


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование.


§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 год.
Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.








