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Правилата за Добра практика в БАПРЕХ са основните принципи на поведение и работа в
полза на сигурността на пациента и защита на практикуващият. Те са основани на
съществуващите стандарти по пластична хирургия и на проектите за европейски стандарти по
естетична хирургия. Те са това, което трябва да различава членовете на БАПРЕХ от
останалите дипломирани или не пластични и други хирурзи и са задължителни за всички
членове на Асоциацията. Неспазването им може да бъде повод за изключване от БАПРЕХ.
І – Правила при работа с пациенти
1. Първична консултация и взимане на решение за хиругична интервенция или друга
медицинска манипулация
Първичният преглед и консултация имат за цел да разяснят на пациента всички възможни
методи за постигане на желаният от него резултат. Всички плюсове и минуси на определен
вид операция и оперативна техника трябва да бъдат безпристрастно разяснени на пациента,
така че това да му позволи да вземе решение „за“ или „против“ желаната от него медицинска
процедура или хирургична интервенция. Препоръчително е показването на собствен снимков
материал на подобни случаи от страна на хирурга. В края на консултацията е желателно
пациентът да получи на хартия или друг носител информирано съгласие за процедурата или
процедурите, за които той има запитване. Задължително е да бъде направено и устно
обяснение за същността , възможностите на процедурите или оперативните интревенции,
алтернативните методи, рискове и усложнения. Насрочването на дата за операция или
процедура би следвало да става след определен период за размисъл. В кабинета за прегледи
би следвало да има удостоверения за квалификацията на лекаря, ценоразпис на услугите и
пациентът трябва да е наясно с крайната цена на услугата заедно със всички консултации и
прегледи в последствие.
Информирано съгласие – при липса на стандартизирано информирано съгласие на БАПРЕХ
за дадена процедура или оперативна интервенция информираното съгласие трябва да
съдържа следните задължителни раздели:
А) описание на целите и възможностите на самата процедура или хирургична интервенция,
както и кратко описание на самата методика, вид анестезия и др. В случай на филъри, ботокс
или импланти трябва пациентът да бъде запознат с листовките и информацията описваща
качествата на продуктите от фирмата производител. Желателно е да бъде написано, че
трайността на определени интервенции (лифтинги, блефаропластики и липоксукции) не може
да бъде твърдо фиксирана поради относителността на индикациите.
Б) описание на пред и следоперативни изисквания и грижи.
В) кратък списък на алтернативни методи.
Г) опис на рискове и усложнения.
Д) конкретни данни за конкретния пациент – оперативен достъп и размер на белези, при
поставяне на имплант – вид , марка, размер ,място на имплантиране и т.н. Дали препоръките
на лекаря в конкретния случай се различават от желанието на пациента и ако това е така,
пациентът да бъде информиран, че избраното от него конкретно решение се отклонява от
предложеното оптимално решение на лекаря. Това би следвало да бъде възможно при
еднакво валидни решения, които са избор на пациента – например достъп за поставяне на
импланти на гърдите и др. При големи отклонения между желанието на пациента и
предложения оптимален вариант от лекаря, не би трябвало да има съгласие между лекар и
пациент.

Е) пояснения за финансовата отговорност и очакванията на пациента при усложнения и
необходимост от допълнителни хирургични интервенции в случай на усложнения или
незадоволителен резултат. Добре би било да се подчертае, че при морфологични желания (
естетични) няма гаранция за резултат, а само доказване на действия в тази посока,
квалификация и досегашен опит на лекаря със сходни случаи.
Ж) ден и час на интервенцията, оператор, анестезиолог.
З) съгласие или не за използване на снимков материал за научни цели, публикации и тн.
3. Медицинска документация
Всеки пациент трябва да има надлежно водена медицинска документация, която включва :
А) История на заболяването със съответните изследвания и консултации на различните
специалисти, подробен оперативен протокол.
Б)Фото документация преди и след всяка интервенция, които да се съхраняват докато
съществува дадената клиника или медицински център като юридическо лице, както и от
оператора до краят на неговата кариера. В съвременната литература по пластичновъзстановителна и естетична хирургия снимковият материал е представен по определен
начин, който трябва да бъде и част от фотодокументация на практикуващият тази
специалност. Например, при аугментационна мамопластика - снимките да са най-малко 5
позиции- фас, два полупрофила и два пълни профила, при ринопластика най-малко 7 броя
(към горните 5 се добавя снимка на основата на носа). Запазването на анонимността на
пациента не трябва да бъде в противоречие с изискването за обективен снимков материал.
В)Всеки пациент трябва да получи подробно написана епикриза при изсписване, в която да
бъде отразено състоянието преди операцията и локалният статус (освен стандартното
описание тук се включват задължително размерите на бюста преди операцията за АМ). В
епикризата задължително да се опише с подробности метода на опериране, т.е. да бъде
накратко преписан оперативният протокол в раздел лечение или операция, а не посочена
само типа операция- напр. Риносептопластика. В епикризата трябва да бъдат залепени
стикерите(паспортите) на имплантите при АМ, както и на имплантите или винтовете за
фиксация или филърите използвани при пациента. При наличие на повече от една процедура
или хирургична интервенция на един етап, това трябва да бъде отразено в епикризата и да
има отделни или съчетани конкретни информирани съгласия.
Г)По желание на пациента, във всеки момент след неговото изписване той може да поиска
копие от снимковият материал и епикризата.

Д) Лабораторния и инструментален минимум за
конкретното лечебно заведение, което трябва
специалността. За някои операции като операция
предоперативна мамография, а не ехография.
изследвания са препоръчителни при рискови групи и

всяка оперативна намеса зависи от
да работи според стандратите на
върху женската гърда се препоръчва
Вирусологични или бактериологични
по преценка на хирурга.

Е)Абсолютно неприемливо е използването на логото на Асоциацията и нейното име в
медицинската документация(епикриза) от който и да е член на БАПРЕХ. То може да се
използва само за издаване на официални документи и писма от името на последната.
4. Прилагането на нови методи за лечение
Прилагането на нови методи за лечение е отговорност на всеки практикуващ. Желателно е
този опит да се сподели на някоя научна среща на Асоциацията. Прилагането на неутвърдени
методи или такива, които вече са заклеймени или забранени от медицинската общественост
или от БАПРЕХ е повод да се сезира ЕТИЧНАТА Комисия.

1.

Условия за работа в лечебни заведения за практикуващите членове от
БАПРЕХ

Това са стандартните изискванията и правила за работа на лечебните заведения според нива
на компетентност, сертификати и разрешителни за работа по стандарта за пластичновъзстановителна и естетична хирургия.

ІІ – Правила за общуване с други членове или колеги от други специалности
Етичното и колегиално отношение между членове на БАПРЕХ, както и с останалите колеги от
същата или друга специалност трябва да е приницип на поведение на всеки член на БАПРЕХ.
Не би следвало публично или в тесен кръг да се накърнява достойнсвото или
професионалните качества на колега пред друг колега или пред пациент. В случай на
неблагополучие или недоволен пациент , който е потърсил нашата помощ за мнение или
допълнително лечение трябва да се въздържаме от негативни коментари, тъй като те уронват
и нашия престиж.
ІІІ – Правила за взаимодествие с останалата част на обществото
Публичните изказвания от името на БАПРЕХ трябва да се съгласуват с Ръководството или да
се уточни ,че става въпрос за лично мнение. Тъй като рекламата на лекарства или
медицински услуги не е забранена в България, БАПРЕХ не може да бъде изолиран остров
забраняващ рекламата. БАПРЕХ не одобрява определени форми на реклама- билбордове,
телевизионни и други изяви, при които има риск от подвеждане на пациента или които явно
целят единствено самореклама. БАПРЕХ няма нищо против едновременното участие на
няколко специалиста в телевиозионно предаване, в което се обсъжда определен проблем от
специалността, като така се разясняват дискусионни проблеми и обучава обществото за
възможностите и рисковете в нашата специалност. Билборд с природно красива жена, без да
е имало и намеса на лекар, в което се обещава да станете толкова красива, колкото жената
от билборда е подвеждаща реклама и неприемливо поведение на член на БАПРЕХ. Участие в
кампания с промоционални цени за дадени услуги и сходни приоми за набиране на пациенти
са също пример за неприемливо поведение на член на БАПРЕХ.

