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 увод

Прак ти ка та и наб лю де ни е то на про це си те в здра ве о паз ва не то в Бъл га
рия по каз ват, че ре ше ни я та в та зи об ласт се взе мат не съ от вет но на съ щес тву
ва ща та здрав на стра те гия, не за ви си мо коя е тя. Найчес то то ва ста ва съ об раз но 
с по ли ти чес ка та ко нюн кту ра и с не пос ред стве но въз ник на ли те нуж ди. Мно го 
чес то те зи нуж ди не съв па дат с нуж ди те на па ци ен та ка то ос но вен су бект в сис
те ма та на здра ве о паз ва не то. По то зи на чин се за о би ка лят ин стру мен ти ка то 
здрав на кар та, ана лиз на ме ди кос та тис ти чес ка та ин фор ма ция, оцен ка на за бо
ле ва е мос тта и при о ри те ти те, ко и то тряб ва да бъ дат под кре пя ни от пра ви тел
стве ни те ре ше ния. На прак ти ка про це сът на взе ма не на по ли ти чес ки ре ше ния 
в здра ве о паз ва не то не от го ва ря на ре ал ни те пот реб нос ти в сис те ма та, про из
ти ча щи от кон крет ни те нуж ди на пот ре би те ли те – па ци ен ти те, а се от кло ня ва в 
по со ка на за до во ля ва не на пот реб нос ти те на вто рич ни су бек ти – ад ми нис тра то
ри, дос тав чи ци на ме ди цин ски ус лу ги и ле кар ства, по ли ти чес ки кръ го ве, час тни 
ор га ни за ции пр. 
 За ед но с то ва не мал ка част от уп рав лен ски те ре ше ния се взе мат без яс на 
ви зия за очак ва ни те ре зул та ти в кон тек ста на ед на ця лос тна здрав на стра те гия. 
лип са та на уп рав лен ски тра ди ции за взе ма не на ре ше ния, ос но ва ни на до ка
за тел ства, по ви ша ват по дат ли вос тта на вис ши те ръ ко вод ни еки пи в сис те ма та 
на здра ве о паз ва не то към ко нюн ктур нопо ли ти чес ки, кор по ра тив ни или час тни 
вли я ния. Стра те ги чес ко то уп рав ле ние на сис те ма та не е адек ват но. лип са та на 
яс на кон цеп ция за бъ де що то раз ви тие на въз при е тия мо дел на здра ве о паз ва не 
у нас, ос но ван на со ли да рен здрав нооси гу ри те лен прин цип, во ди до час тич ни 
ре ше ния в раз лич ни те сек то ри, ко и то ка то ця ло вло ша ват, а не по доб ря ват сис
те ма та по ра ди тях на та изо ли ра ност от об що то ця ло. 
 Сис те ма та все по ве че об служ ва са ма се бе си, от кол ко то па ци ен та, за ко
го то е съз да де на. То зи факт до го ля ма сте пен е след ствие на ру ша ва не то от ос
нов ния прин цип,  га ран ти ращ цен трал на та по зи ция на па ци ен та в та зи сис те ма 
– па ри те след ват па ци ен та.  Една част от при чи ни те за то ва са: 

•	 Не съ вър шен ства та на се гаш на та сис те ма за удос то ве ря ва не на оси
гу ри тел ния ста тус на па ци ен ти те при кон так ти те им с из пъл ни те ли те 
на ме ди цин ски ус лу ги. Прак ти чес ки то ва оз на ча ва лип са на ин ди ви
ду ал на кар та, съ дър жа ща та зи и/или дру га ин фор ма ция. То зи проб
лем е свър зан с лип са та на ин тег рал на ин фор ма ци он на сис те ма за 
здрав но о си гу ри тел ни те пла ща ния и оказ ва ни те ме ди цин ски ус лу ги.

•	 По ре ди ца от уп рав лен ски ре ше ния, ко и то свръх цен тра ли зи рат сис
те ма та: де ле ги ра ни те бюд же ти (съз да ва щи пред пос тав ки па ци ен ти
те да след ват па ри те, с ко и то опе ри ра ед на или дру га бол ни ца вмес
то об рат но то).
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•	 На ру ша ва не то на дос тъ па до ка чес тве на ме ди цин ска по мощ за всич
ки граж да ни не за ви си мо от мес то жи ве е не то, из ключ ва не на па ци ен
тски те пред ста ви те ли от про це са на взе ма не на ре ше ния на всич ки 
ни ва, на ру ша ва не на прин ци па на три пар тит ност на уп рав ле ни е то 
на здрав но о си гу ри тел на та сис те ма и бло ки ра не на въз мож нос ти те 
за раз ви тие на час тни здрав но о си гу ри тел ни фон до ве ка то ал тер на
ти ва на На ци о нал на та здрав но о си гу ри тел на ка са. 

•	 Тен ден ция към все пого ля мо бю рок ра ти зи ра не на сис те ма та чрез 
ус лож ня ва не на изис ква ни я та за от чет ност и кон трол на раз хо ди те. 
ка то след ствие от то ва ос та ва все помал ко вре ме за ре ал но об служ
ва не на па ци ен та по ра ди уве ли ча ва ща та се ад ми нис тра тив на ра бо
та. 

В кли нич на та ме ди цин ска прак ти ка съ щес тву ва тер мин „ме ди ци на, ос
но ва на на до ка за тел ства“ (МоД). За пър ви път то зи тер мин е де фи ни ран  през 
1992 г. ка то “про цес на сис те ма тич ни наб лю де ния, оцен ки и из пол зва не на най
съв ре мен ни те на уч ни от кри тия ка то ос но ва за взе ма не на кли нич ни ре ше ния“1, 
или ка то „... съз на тел но, яс но, смис ле но из пол зва не на найдоб ри те съв ре менни 
до ка за тел ства за взе ма не на ре ше ние по от но ше ние гри жа та за кон крет ния па
ци ент“2. 

Съг лас но с дру ги де фи ни ции МоД пред став ля ва пре ход от то ва „...да се 
пра ви не що ко е то из глеж да найдоб ро то спря мо зна ни е то за то ва, кое е най
доб ро то“3. 

Та зи прак ти ка при до би ва мно го го ля ма по пу ляр ност през след ва щи те 
де се ти ле тия и ста ва ос но ва на мо дер на та ме ди ци на. До го ля ма сте пен то ва се 
дъл жи на дос тъп на та и на лич на ин фор ма ция за при ро да та на бо лес ти те, на
чи ни те на бо ле ду ва не, раз прос тра не ни е то им, ефек ти те вър ху по пу ла ци и те и 
ико но ми чес ки те пос ле ди ци. Та ка пос те пен но тер ми ни ка то ле кар ско из кус тво, 
кли нич на ин ту и ция, кли ни чен опит и пр. все по ве че от стъп ват мяс то на обек
тив ни те до ка за тел ства, по лу че ни чрез ин стру мен тал ни или дру ги ди аг нос тич ни 
ме то ди и тех но ло гии. Раз би ра се, те зи тен ден ции имат сво и те под дръж ни ци и 
се ри оз ни опо нен ти как то на опе ра тив но, та ка и на  фи ло соф ско ни во. Мис ле не
то за бол ния ин ди вид се ос но ва ва на две на пръв пог лед про ти во ре чи ви те зи. 
Пър ва та е свър за на с раз би ра не то за бо лес тта ка то съв куп ност от дис крет ни 
яв ле ния (сим пто ми, син дро ми), под ре де ни йе рар хич но и/или ка те го ри ал но. Те
зи яв ле ния мо гат да бъ дат из след ва ни с раз лич ни обек тив ни ме то ди и да бъ дат 
до ка за ни тех ни те при чи ни те ли.  Съз да ват се ал го рит ми на по ве де ние, ко и то до 
1 Guyatt G, Cairns J, Churchill D, et al. [‘EvidenceBased Medicine Working Group’] „Evidencebased medicine. A new approach to 
teaching the practice of medicine.“ JAMA 1992;268:24205. 
Evidence based medicine: what it is and what it isn‘t.

2 David L Sackett, William M C Rosenberg, J A Muir Gray, R Brian Haynes, W Scott Richardson. BMJ 1996;312:7172.
Evidencebased medicine: New priority for an old paradigm

3 John R. Feussner. Journal of Bone and Mineral Research Volume 11, Issue 7, pages 877–882, July 1996.
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го ля ма сте пен ми ни ма ли зи рат ин ту и тив но то по ве де ние в те зи слу чаи и ре ду ци
рат рис ка от греш ки. То ва са про то ко ли те в опе ра тив на та прак ти ка, стан дар ти те 
и кли нич ни те пре по ръ ки в об ща та прак ти ка. Нап ред ва не то на тех но ло ги и те в 
ме ди ци на та под сил ва та зи тен ден ция и съз да ва ус ло вия за опе ра ци о на ли зи
ра не на ця лос тния ди аг нос тич ноле че бен про цес, ка то кул ту ра та на ин ди ви ду
ал на та ха риз ма в съ че та ние с ем пи рич ния опит от ми на лия век пос те пен но се 
дис кре ди ти рат. 

Във вто рия слу чай бол ни ят се раз глеж да ка то ця лос тен су бект (хо лис ти
чен под ход), кой то но си оп ре де ле на ин фор ма ция за сво е то със то я ние (бо лест). 
Та зи ин фор ма ция не мо же да бъ де опе ра ци о на ли зи ра на, т.е. раз би та на дис
крет ни еди ни ци, и изис ква дру ги фор ми на кли нич но по ве де ние, ко и то не мо же 
да бъ дат до ка за ни по обек ти вен път. То ва са ем па ти я та, су гес ти я та, връз ка та на 
до ве рие меж ду ле ка ря и па ци ен та и ни во то на ком пла йънс, респ. го тов нос тта 
да се след ват ле кар ски те пред пи са ния. Доб ра та съв ре мен на ме ди ци на е син
тез от те зи два раз лич ни под хо да към проб ле ма бо лест и проб ле ма бо ле ду ващ 
чо век. То зи син тез е въз мо жен все по ве че в об лас ти те, къ де то лич нос тта на бо
ле ду ва щия ин ди вид има па то мор фич но вли я ние вър ху бо лес тния про цес и все 
помал ко в об лас ти те, къ де то ин стру мен тал на та ви со ко тех но ло гич на ме ди ци на 
е нав ляз ла дъл бо ко в прак ти ка та. В пър вия слу чай то ва е пър вич на та из вън бол
нич на и до ня къ де спе ци а ли зи ра на та ме ди цин ска по мощ,  във вто рия  – го ле ми
те, доб ре обо руд ва ни  бол ни ци и уни вер си тет ски кли ни ки. 

На ни во уп рав ле ние оба че та зи от но си тел но яс на схе ма при до би ва съв
сем друг вид. Па ра док сът е в то ва, че сис те ми, ко и то имат обек ти вен и кон кре
тен ха рак тер и са съ об ра зе ни с юри ди чес ки изис ква ния и яс ни пра ви ла за тях
но то фун кци о ни ра не, се уп рав ля ват по ме то да на ин ту и ци я та и взе ма не то на ре
ше ния по ра ди нас тъ пи ли об сто я тел ства, ко и то на ла гат то ва в мо мен та. С дру ги 
ду ми, на по до бя ват оно ва, ко е то се случ ва в кли нич на та прак ти ка в от но ше ни я та 
меж ду ле ка ря и па ци ен та.

Фак тът, че прин ци път на прак ти ку ва не на ме ди ци на, ос но ва на на до ка
за тел ства, кой то е ос но вен за кли нич но то ни во на при ла га не на ме ди цин ски те 
ус лу ги, не е ва ли ден за уп рав лен ски те ни ва в сис те ма та, съз да ва двой на струк
ту ра на па ра лел но съ щес тву ва щи ни ва в ця ла та сис те ма – та зи на уп рав лен ци те 
и та зи на из пъл ни те ли те. ако да де но ре ше ние в кли нич ни ус ло вия се ос но ва ва 
на оче вид ни до ка за тел ства, ко и то изис кват кон крет но, стро го спе ци фич но дей
ствие (оп ре де лен опе ра ти вен под ход или тех ни ка, спе ци фич но ле че ние и пр.), 
то на ни во уп рав ле ние в здра ве о паз ва не то та ки ва ре ше ния са поско ро под чи
не ни на по ли ти чес ка (иде о ло ги чес ка) па ра диг ма или в найдоб рия слу чай на 
прог рам на схе ма и не изис кват не пос ред стве на ве ри фи ка ция за сво я та ефек
тив ност. 

Те зи фор ми на взе ма не на ре ше ния на две те ни ва съз да ват ус ло вия за 
раз ми на ва не на прак ти ка та с на бе ля за ни те це ли от да де на по ли ти ка и чес то пъ
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ти кон фрон ти рат ни во то на из пъл ни те ли те с ни во то на уп рав лен ци те. Ме та фо
рич но ка за но, наб лю да ва са „е фек тът на пе пе ру да та“, илюс три ращ вза и мос вър
за нос тта меж ду  дей ствия на еди ния по люс (или ни во) в сис те ма та и ефек ти те 
на про ти во по лож ния ù край – там, къ де то се осъ щес твя ва ре ал на та ме ди цин ска 
ус лу га или ин тер вен ция. Та ка нап ри мер, ако в уп рав лен ския ка би нет се взе ма 
ре ше ние за це на та на да де но ле кар ство в схе ма та за ле ку ва не на да де на бо лест 
или на ня как ва но ва про це ду ра, изис ква ща оп ре де ле ни ре сур си на мяс то, в от
да ле че ни те кра и ща на сис те ма та то ва мо же да пре доп ре де ли из хо да от бо лес тта 
за да ден ин ди вид или до ри да про ме ни епи де ми о ло гич на та кар ти на в ра йо на. 

Дру га та стра на на па ра док са при взе ма не на уп рав лен ски ре ше ния е, че 
са ма та уп рав лен ска сис те ма е дос та яс но йе рар хич но из гра де на и има кон крет
на су бор ди ни ра ност, ко е то пред по ла га и улес не но из пъл не ние на взе ти те ре
ше ния. На прак ти ка оба че то ва не се случ ва. Точ но об рат но то, кол ко то по ве че 
се су бор ди ни ра сис те ма та и се цен тра ли зи ра про це сът на взе ма не на ре ше ния, 
тол ко ва пого лям ха ос нас тъп ва в нис ки те ни ва и в край на смет ка в пот ре би тел
ско то по ле – бол ни те ин ди ви ди. Въз мож на та при чи на за то ва е, че взи ма не то на 
ре ше ния и на три те ни ва на уп рав ле ние на здра ве о паз ва не то, а имен но ни во 
„об лас т“ (ди рек то ри на РЦЗ), ни во „за ве де ни е“ (глав ни ле ка ри) и ни во „па ци ен т“ 
(ле ку ващ ле кар)  не е про фе си о нал но, (т.е. не е ба зи ра но на ин фор ма ция и ней
ния ана лиз), а е ин ту и тив но (т.е. под ска за но от „здра вия ра зум“ на ли це то в ро
ля та на ръ ко во ди тел).

На ли це е впе чат ле ни е то, че кли нич на та иден тич ност пра ви ръ ко во ди
те ли те в здра ве о паз ва не то у нас не чув стви тел ни към от го вор нос ти те на уп рав
ле ни е то и към пре диз ви ка тел ства та пред спе ци а лис та по уп рав ле ние, за раз
ли ка от те зи пред ле чи те ля. Ве ро ят но в ска ла та на цен нос ти те уп рав лен ска та 
ком пе тен тност не се въз при е ма ка то не за ви си мо из ме ре ние и се вяр ва, че ако 
кли нич на та ква ли фи ка ция и ад ми нис тра тив на та по зи ция са ви со ки, то ли це то е 
до бър уп рав ле нец. 
 Съ щес тву ва не яс но та по при ро да та на до ка за тел ства та, ко и то слу жат за 
взе ма не на ин фор ми ра но ре ше ние. как во тряб ва да бъ де ед но до ка за тел ство, за 
да се взе ме ре ше ни е то – цен ност са мо по се бе си или фун кция на вън шни об сто я
тел ства? Ня кои ав то ри опис ват два под хо да към то зи въп рос. (Dobrow et al., 2004)  
Пър ви ят под ход – та ка на ре че ни ят фи ло соф сконор ма ти вен, пред по ла га, че ва
лид нос тта на ед но до ка за тел ство е фун кция на не го во то ка чес тво – т.е. цен нос тта 
на до ка за тел ство то е в не го ва та оче вид ност и са мо дос та тъч ност. Вто ри ят под ход 
се ори ен ти ра към из след ва не на вли я ни е то на сре да та, в кой то се раз глеж да ед
но до ка за тел ство. То зи под ход е на ре чен прак ти коопе ра ци о на лен и се свър зва 
с взе ма не то на ре ше ния, про дик ту ва ни от кон тек ста. Та ка до ка за тел ства та от ста
тич ни ста ват ди на мич ни и с от но си тел на ус той чи вост във вре ме то. Прак ти коопе
ра ци о нал ни ят под ход се съ об ра зя ва с мно жес тво до пъл ни тел ни фак то ри, ко и то 
мо гат да имат ре ша ва що зна че ние за тран сфор ма ци я та на до ка за тел ства та. 
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 По от но ше ние на кон тек ста съ щи те ав то ри от но во го раз глеж дат в две 
ка те го рии – вът ре шен и вън шен. Вът реш ни ят кон тек ст за взе ма не на ре ше ние 
включ ва цел та, ко я то си пос та вя взе ма щи ят ре ше ние; мяс то то, къ де то се взе ма 
то ва ре ше ние; учас тни ци те във взе ма не то на ре ше ние и пр. Вън шни ят кон тек ст 
се свър зва със сре да та, къ де то то ва ре ше ние ще се ре а ли зи ра, и включ ва осо бе
нос ти те на бо лес тта,  по ли ти чес ки фак то ри, под кре пя щи до ка за тел ства от дру ги 
об лас ти, и пр. 
 В край на смет ка ста ва яс но, че до ка то в кли нич на та ме ди ци на прак ти
ка та да се взе мат ре ше ния, ос но ва ни на до ка за тел ства, е дос та ед ноз нач на и 
ри гид на, т.е. ми ни ми зи ра ща гъв ка ви под хо ди с ог лед га ран ти ра не на оце ля ва
не то на па ци ен та, то в об лас тта на ор га ни за ци я та на ме ди цин ско то об служ ва не 
взе ма не то на ре ше ния е зна чи тел но поино ва тив но пред вид тран сфор ми ра ща
та ро ля на сре да та, в ко я то се ре а ли зи ра то ва ре ше ние. 

Въз мож но е, раз би ра се,  взе ма не то на ко нюн ктур ни ре ше ния, без да 
се имат пред вид ре ал ни те пот реб нос ти и въз мож нос ти на сре да та, да ста ва не 
по ра ди без прин цип ност, лип са на уп рав лен ски ка па ци тет или ло ша ек спер ти
за, а по ра ди фак та, че ня ма стан дар тна прак ти ка и пред ва ри тел но до го во рен и 
при ет фор мат как да се случ ва то ва.  Една от при чи ни те за то ва е ка чес тво то на 
пос тъп ва ща та  здрав носта тис ти чес ка ин фор ма ция, ко я то не е на не об хо ди мо то 
ни во, за да мо ти ви ра из граж да не на та ки ва уп рав лен ски сте ре о ти пи.

Инфор ма ци я та, ко я то пос тъп ва на ви со ки те уп рав лен ски рав ни ща за ра
бо та та на сис те ма та на здра ве о паз ва не, не е с не об хо ди ма та сте пен на дос то
вер ност, за да бъ де ос но ва за взе ма не на ре ше ния, ос но ва ни на до ка за тел ства. 
За ед но с то ва ви дът ин фор ма ция, ко я то пос тъп ва те ку що, не ви на ги от го ва ря на 
пот реб нос ти те за из ра бот ва не на уп рав лен ски ре ше ния. от дру га стра на, об рат
на та ин фор ма ция към пот ре би те ли те е край но не дос та тъч на, за да бъ де ос но ва 
за ин фор ми ран из бор. Съ щес тву ва и още ед но из ме ре ние на проб ле ма  – лип са 
на прос ле дя ва не на ефек та от взе то уп рав лен ско ре ше ние – та ка ва прак ти ка 
не съ щес тву ва или, до кол ко то я има, тя е в те ку ща та об ра бот ка на ру тин на та 
ифор ма ция, ко я то се съ би ра от нис ки те ни ва на сис те ма та. лип сва стан дар ти зи
ра на прак ти ка, при ко я то съ би ра на та об рат на ин фор ма ция да бъ де оце ня ва на в 
све ли на та на нас ко ро взе ти уп рав лен ски ре ше ния за про мя на. ка за но нак рат ко 
– лип сва пос то ян но дей стващ мо ни то ринг на взе ти те уп рав лен ски ре ше ния от 
глед на точ ка на тях ния ефект вър ху сис те ма та.     

лип са та на кон ти ну и тет на здрав на по ли ти ка в Бъл га рия, вло ше ни те 
здрав ни и со ци ал ни по ка за те ли на на ци я та и до ку мен ти ра но то не до вол ство на 
на се ле ни е то от ка чес тво то на пре дос та вя ни те здрав ни ус лу ги изис кват по ла га
не на уси лия за съз да ва не на ин стру мент за раз ра бот ва не и осъ щес твя ва не на 
ефек тив ни здрав ни ин тер вен ции. Раз ви ти е то на по до бен ин стру мент тряб ва да 
включ ва дей нос ти по иден ти фи ци ра не на ре ле ван тни из во ри на ин фор ма ция и 
раз би ра не на проб ле ми те в здрав на та сфе ра.
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 Гла ва 1.
 ана лиз на съ щес тву ва що то ин фор ма ци он но 
 оси гу ря ва не

 как то ве че бе ше от бе лязано, под хо дът, на ре чен „ме ди ци на, ос но ва на на 
до ка за тел ства“, от дъл го вре ме се об съж да и при ла га (ма кар и не пъл но) в кли
нич на та ме ди ци на по све та и у нас. По ана ло гия в ре ди ца из след ва ния се на ла га 
виж да не то, че в здрав ния ме нид жмънт тряб ва да се из пол зва схо ден под ход. В 
то зи сми съл вся ко уп рав лен ско ре ше ние тряб ва да се взе ма на ба за та на пред
ва ри тел на оцен ка на:
 – всич ки фак то ри, вли я е щи вър ху уп рав ля ва ния про цес;
 – же ла ни те край ни ре зул та ти – в ка чес твени и в ко ли чес тве ни из ме ри те
ли;
 – въз мож ни те пос лед ствия от взе то то ре ше ние – в крат кос ро чен и в дъл
гос ро чен план.

Та ка въз ник ва въп росът, да ли и до кол ко съ щес тву ва що то ин фор ма ци он
но оси гу ря ва не на здрав на та сис те ма мо же да оси гу ри ин фор ма ция за въ веж да
не на „ме нид жмънт“, ос но ван на до ка за тел ства” (МоД).

 Цел на ана ли за
 

Цел та на нас то я щия ана лиз е да се оце ни: 
– как ва ин фор ма ция в ко ли чес тве ни и ка чес тве ни из ме ри те ли е не об хо

ди ма на уп рав ля ва щи те ор га ни (Уо)  на вис ше и сред но рав ни ще в сис те ма та за 
здра ве о паз ва не за ре а ли за ция на МоД;
 – как ва ин фор ма ция се оси гу ря ва пос ред ством фун кци о ни ра ща та ин
фор ма ци он на сис те ма.

 Те о ре ти чен мо дел на ин фор ма ци он но то оси гу ря ва не на уп рав лен
ско ре ше ние  

Съг лас но с при е ти оп ре де ле ния в ме ди ци на та, ос но ва на на до ка за тел ства, 
се изис ква спаз ва не то на че ти ри ос нов ни прин ци па4:

•	 Взе ма не на кли нич ни ре ше ния, ос но ва ва щи се на найдоб ри те из
след ва ния в да де на об ласт;

•	 Сис те ма ти зи ра не на до ка за тел ства та (найчес то с по мощ та на бан ка 
дан ни);

•	 кри тич на оцен ка на до ка за тел ства та;

•	 Изу ча ва не на при ло жи мос тта им.
4 Шип ко вен ска, Е., ж. Хрис тов, пл. ди мит ров, М. дя ко ва.  Фил вест, Со фия, 2008, с. 187.
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 Ме нид жмънтът на здрав на сис те ма, ос но ван на до ка за тел ства (МЗСоД), 
стъп ва вър ху съ щи те прин ци пи. В то зи сми съл взе ма не то на обос но ва но ре ше
ние в ме нид жмън та на здрав ната сис те ма мо же (и тряб ва) да ста ва в ус ло ви я та 
на дос та тъч на ин фор ма ция. Важ но е да се знае с как ва ин фор ма ция ка то обем и 
ка чес тво тряб ва да раз по ла га да ден уп рав лен ски ор ган (Уо), за да взе ме уп рав
лен ско ре ше ние (УР), за ко е то мо же да се при е ме, че е ос но ва но на дос та тъч но 
до ка за тел ства. 
 За ана лиз на проб ле ма мо же да се тръг не наймал ко то по два пъ тя. Пър
ви ят е – за все ки Уо, за вся ко кон крет но УР, да се из след ва:
 – с как ва ин фор ма ция е раз по ла га Уо, за да взе ме да де но УР;
 – как ва е въз мож на та мак си мал на ин фор ма ция.
 Раз ли ка та меж ду две те ве ли чи ни ще оп ре де ли и сте пен та на обос но ва
ност на да де но то УР. То ва е прак ти чес ки ле сен на чин, но изис ква от дел ни ана ли
зи за вся ко УР, взе то от все ки от из след ва ни те Уо за оп ре де лен пе ри од от вре ме. 
То ва е въз мож но за оп ре де лен кра ен брой УР.
 Вто ри ят на чин е поиз дър жан от те о ре тична глед на точ ка. По прин цип е 
из вес тна не об хо ди ма та ин фор ма ция в сис те ма та за здра ве о паз ва не5. Извес тни 
са и ин фор ма ци он ни те по то ци, по ко и то та зи ин фор ма ция се дви жи меж ду раз
лич ни те ин сти ту ции. Изглеж да въз мож но та зи ин фор ма ция да се сис те ма ти зи ра 
и да се из гот ви та ка на ре че ният те о ре ти чен мо дел. оттам на та тък би тряб ва ло 
да се из след ва да ли и до кол ко ре ал но пре дос та вя на та ин фор ма ция на Уо от го
ва ря на то зи те о ре ти чен мо дел и как ви са евен ту ал ни те проб ле ми.

 Те о ре ти чен мо дел на ин фор ма ци я та, не об хо ди ма за взе ма не на УР 
в уп рав ле ни е то  на здрав на та сис те ма

от ог ром но то мно жес тво УР, ко и то се взе мат в ре ал на та прак ти ка, се 
раз глеж да то ва под мно жес тво, ко е то е на со че но към УР, свър за ни с по доб ря ва
не на здрав но то със то я ние на оп ре де ле но на се ле ние. То ва са найти пич ни те и 
слож ни ре ше ния, свър за ни с пот реб нос тта от го ля мо ко ли чес тво раз но об раз на 
ин фор ма ция. Всич ки дру ги под мно жес тва УР мо гат да се раз глеж дат ка то от но
си тел но час тни слу чаи.

Иде я та на те о ре тич ния мо дел е да се сис те ма ти зи ра по въз мож ност 
ця ла та ин фор ма ция, ко я то да ден Уо те о ре тич но тряб ва да има, за да взе ме УР, 
свър за но с по доб ря ва не на здрав но то със то я ние на оп ре де ле но на се ле ние 
(кон тин гент от не го). Та зи ин фор ма ция тряб ва да опис ва в дос та тъч на сте пен 

5 Инфор ма ци я та в сис те ма та на здра ве о паз ва не то включ ва ог ро мен брой дан ни по хи ля ди по ка за те ли. При мер но – всич ки 
пер со нал ни дан ни, ре гис три ра ни за слу жи тел а, Б, В в публич но лЗ, или всич ки дан ни от „Исто рия на за бо ля ва не то“ на па ци
ен тка Г.Д.Е., ле жа ла в бол ни ца Х пре ди 20 г. В да де ни слу чаи за да де ни кон крет ни УР мо же да е не об хо ди ма имен но и точ но 
та зи ин фор ма ция.  Тук има ме пред вид оба че ма со ви слу чаи по от но ше ние  на УР, свър за ни със здрав но то със то я ние на го ле ми 
кон тин ген ти на се ле ние. То га ва ста ва въп рос за по ка за те ли, опис ва щи при мер но „бо лес тност“, „смър тност“, „за бо ле ва е мост“ и 
пр., ко и то се ре гис три рат от на ци о нал ни те ста тис ти ки и са та ка или ина че кра ен и обоз рим брой.
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всич ки ком по нен ти на сис те ма та и да е ори ен ти ра на към ос нов ния обект на УР 
– да де но то на се ле ние (Фигура1.):

Фи гу ра 1.

 На ли це е оп ре де ле но на се ле ние с оп ре де ле ни ко ли чес тве ни ха рак те
рис ти ки: брой, въз рас то ва струк ту ра, те ри то ри ал но раз пре де ле ние, пол, про
фе си о нал на, об ра зо ва тел на струк ту ра и пр. То ва на се ле ние има оп ре де ле ни:
 – де мог раф ски по ка за те ли – ко ли чес тво раж да ния, бра ко ве, уми ра ния и 
пр;
 – здрав но със то я ние – за бо ле ва е мост, бо лес тност, ин ва лид ност и пр. 
Здрав но то със то я ние на свой ред се обус ла вя от из след ва ни и не из след ва ни 
фак то ри – дей ства щи не га тив но и по зи тив но. 
 Има сис те ма за здра ве о паз ва не – с оп ре де ле на струк ту ра, те ри то ри ал но 
раз по ло же ние и ре сур си. Тя ге не ри ра оп ре де ле ни по ко ли чес тво и вид здрав ни 
дей нос ти, на со че ни към:
 – на се ле ни е то – с цел ди аг нос ти ка, ле че ние, ре ха би ли та ция и про мо ция 
на здра ве то (здрав но то със то я ние);
 – ге не ра то ри те на фак то ри те с цел тях но то усил ва не или от слаб ва не.
В след ва щи те па раг ра фи ще бъ де ана ли зи рана ин фор ма ци я та, ко я то опис ва 
дей стви е то на от дел ни те ком по нен ти на то зи мо дел.

система на
здравеопазване,
лечебни
заведения

здравни дейности,
влияещи върху 
факторите

фактори, влияещи
върху здравето

здравни
дейности

население демографски
показатели

информация за 
здравното
състояние
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 Изпол зва на е след на та схе ма. Пър во, нап ра вен е ана лиз на ре ал но съ
дър жа ща та се ин фор ма ция в пуб ли ка ци и те на НЦЗИ, нап ра ве на е оцен ка да ли и 
до кол ко:
 – та зи ин фор ма ция се пред ста вя в не об хо ди ма та и въз мож на пъл но та;
 – да ли мо же да се уве ли чи;
 – как ви проб ле ми има в ней но то съ би ра не, об ра ботва не, пуб ли ку ва не.
Важ но е да се под чер тае, че е ана ли зи рана са мо ин фор ма ци я та в ци ти ра ни те 
пуб ли ка ции. По раз лич ни при чи ни НЦЗИ не мо же да пуб ли ку ва ця ла та ин фор
ма ция, с ко я то раз по ла га  за всич ки по ка за те ли и във всич ки въз мож ни раз ре
зи. от дру га стра на, в ня кои слу чаи и за да де ни по ка за те ли НЦЗИ не раз по ла га 
изоб що с ин фор ма ция.

 Инфор ма ция за ко ли чес тве ни те ха рак те рис ти ки на на се ле ни е то – 
обект на дей нос тта на сис те ма та за здра ве о паз ва не. де мог раф ски по ка за
те ли

 Инфор ма ци я та, опис ва ща да де но на се ле ние, се със тои от мно го го лям 
брой от дел ни по ка за те ли. Всич ки по ка за те ли са сис те ма ти зи ра ни по съ от вет ни 
приз на ци на на се ле ни е то: пол, въз раст, мес то жи ве е не и пр.
 Тук за наг лед ност при е ма ме, че се из пол зват са мо три от приз на ци те, 
дос та тъч ни да сис те ма ти зи рат та зи ин фор ма ция в три ме рен мо дел, раз по ло жен 
в три ко ор ди нат на сис те ма (Фигу ра 2.).

Фи гу ра 2.
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За прос то та се из пол зват са мо по две под раз де ле ния на все ки приз нак.
•	 по ос та Х се раз по ла га приз нак „мес то жи ве е не“ на от дел ни те жи те

ли: град, се ло.

•	 по ос та у се раз по ла га приз нак „въз раст“: 0–17 г., над 18 г.

•	 по ос та Z се раз по ла га приз нак „пол“: мъ же, же ни.

По то зи на чин ця ло то на се ле ние се под раз де ля на 8 под съв куп нос ти 
(2х2х2) спо ред под раз де ле ни я та на все ки от приз на ци те.
Вся ка под съ куп ност е с об щи приз на ци – в слу чая – жи те ли с ед накво мес то жи
ве е не, въз раст, пол (Фигу ра 3.).

Фи гу ра 3.

За вся ка под съв куп ност на се ле ние се сис те ма ти зи ра ин фор ма ция по от
дел ни по ка за те ли: де мог раф ски по ка за те ли, по ка за те ли за здрав но със то я ние.

 Проб ле мът за един ни но мен кла ту ри на приз на ци те

от прак ти чес ка глед на точ ка при съз да ва не то и из пол зва не то на по до
бен мо дел има зна чи тел ни труд нос ти, дъл жа щи се на раз лич ни те но мен кла ту ри, 
из пол зва ни в от дел ни те приз на ци. За ня кои приз на ци има меж ду на род но ус та
но ве ни но мен клату ри – нап ри мер – за приз на ка „бо лест“. За дру ги, ка то въз раст, 
про фе сия, об ра зо ва ние, мяс то и пр., по ня ко га се из пол зват раз лич ни но мен кла
ту ри, до веж да щи до проб ле ми със съ пос та ви мос тта на ин фор ма ци я та.

Въп ро сът за из пол зва не на един ни но мен кла ту ри в ця ло то ин фор ма ци
он но прос тран ство у нас и по све та е един от въз ло ви те въп ро си, кой то изис ква 
спе ци ал но про уч ва не.

 Инфор ма ция за на се ле ни е то – де мог раф ски по ка за те ли

В те о ри я та и прак ти ка та та зи гру па по ка за те ли за на се ле ни е то ус лов но 
се оп ре де ля ка то „де мог раф ски по ка за те ли“. Тя се пуб ли ку ва в ос нов но то из да

 

показатели 
описващи 
подсъвкупността
население
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ние – сбор ник „Здра ве о паз ва не“. ана ли зи ра се из да ни е то  от 2008 г. с дан ни за 
2007 г. и на зад.

 По ка за те ли

 а) по ка за те ли в аб со лют ни ве ли чи ни
 
 1. Брой жи те ли
 2. Раж да ния
 3. абор ти
 4. Жи во ро де ни де ца от же ни във фер тил на въз раст
 5. Умре ли
 6. Умре ли де ца на въз раст под 1 го ди на (в т.ч. по от дел ни пе ри о ди)
 7. Мър тво ро де ни де ца
 8. Сред но го ди шен брой на же ни те във фер тил на въз раст
 
 б) по ка за те ли, от не се ни спря мо да де но на се ле ние
 отна ся не то на аб со лют ни те стой нос ти на ня кои по ка за те ли към брой на 
на се ле ни е то (100, 10 000, 100 000) съз да ва друг клас по ка за те ли:

 1. Раж да е мост
 2. Смър тност
 3. Умре ли на 1000 ду ши от на се ле ни е то
 4. Дет ска смър тност на 1000 жи во ро де ни де ца
 5. Мър тво раж да е мост на 1000 ро де ни де ца
 6. Брач ност
 7. Естес твен прираст
 8. Раж да ния на 1000 же ни във фер тил на въз раст
 9. абор ти на 1000 же ни във фер тил на въз раст
 10. Жи во ро де ни де ца
 11. Пе ри на тал на смър тност
 12. Не о на тал на смър тност
 13. Пос тне о на тал на смър тност
 14. Умре ли мъ же на 100 ум ре ли же ни
 15. Умре ли де ца на 100 000 жи во ро де ни
 16. Уми ра ния на 100 000 ду ши от на се ле ни е то

 в) по ка за те ли, опис ва щи струк ту ра та на аб со лют ни те ве ли чи ни
 1. отно си те лен дял на же ни те във фер тил на въз раст
 2. отно си те лен дял на уми ра ни я та по при чи ни  
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 Приз на ци за ди фе рен ци ра не на по ка за те ли те

 1. Пол – мъ же, же ни – 2
 2. Мес то жи ве е не – град, се ло – 2
 3. При чи на за смър тта – 67 при чи ни в 14 кла са
 4. Въз раст – 8 въз рас то ви гру пи
 5. Вре ме – от чет на го ди на; ня кол ко пред шес тва щи го ди ни; ме се ци; дни – 
за съ от вет ни по ка за те ли.

 Ана лиз и из во ди

Инфор ма ци я та за един по ка за тел по 3 приз на ка с по две под раз де ле ния 
се пред ста вя с 2 х 2 х 2 = 8 чис ла. Те мо гат да се пред ста вят в три раз лич ни гру пи 
от по 2 дву мер ни таб ли ци. 

Инфор ма ци я та за 8 по ка за те ля в аб со лют ни ве ли чи ни мо же да се пред
ста ви ми ни мум по 4 приз на ка с 2 – 8 под раз де ле ния. То ва изис ква ми ни мум 60 
дву мер ни таб ли ци.

Инфор ма ци я та за 16  по ка за те ля в от но си тел ни ве ли чи ни – по 3 приз на
ка, изис ква ми ни мум 150 таб ли ци.

Прак ти чес ки все ки от по ка за те ли те в аб со лют ни ве ли чи ни мо же да се 
пред ста ви и в от но си тел ни дя ло ве – по раз лич ни приз на ци – 60 таб ли ци.

За пъл но пред ста вя не на ин фор ма ци я та по по со че ни те по ка за те ли по 
всич ки по ка за ни приз на ци са не об хо ди ми ми ни мум 270 дву мер ни таб ли ци, 
респ. труд но ус та но вим брой – три и по ве че мер ни таб ли ци. Пуб ли ку ва не то на 
по до бен брой таб ли ци (осо бе но в хар ти е но из да ние) е прак ти чес ки не въз мож
но. На ба за та на дъл го го диш но изу ча ва не на изя ве ни те нуж ди на пот ре би те ли те 
на ин фор ма ция ръ ко вод ство то на НЦЗИ пуб ли ку ва ин фор ма ция за на се ле ни е то 
в 16 ед но мер ни, дву мер ни и по ня ко га три мер ни таб ли ци. То зи под ход оси гу ря
ва ос нов ни те пот реб нос ти, но оче вид но не мо же да от го во ри на всич ки те о ре
тич но въз мож ни за яв ки.

 Инфор ма ция за по ка за те ли те за здрав но със то я ние на на се ле ни е то
 

Та зи ин фор ма ция се пуб ли ку ва в след ни те из да ния на НЦЗИ:
 – Сбор ник „Здра ве о паз ва не“;
 – Бю ле тин „Хос пи та ли зи ра на за бо ле ва е мост“;
 – Бю ле тин „Инва лид ност....“.

Инфор ма ци я та, опис ва ща здрав но то със то я ние на да де но на се ле ние, се 
със тои от мно жес тво по ка за те ли. По ана ло ги чен на чин те тряб ва да са сис те ма
ти зи ра ни по:
 – съ от вет ни приз на ци на на се ле ни е то – виж т. 3.1.;
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 – приз на ци, спе ци фич ни за те зи по ка за те ли.
На  Фи гу ра 4. е раз гле да на мини мал на та под съв куп ност на се ле ние от 

Фигу ра 3, опи са на  от жи те ли с ед нак во мес то жи ве е не, пол и въз раст.  

Фи гу ра 4.

 
В иде ал ния слу чай приз на ци те, по ко и то е де фи ни ра на под съв куп нос

тта на се ле ние а – де заг ре ги ра ните де мог раф ски по ка за те ли и де заг ре ги ра ните 
по ка за те ли за здрав но със то я ние, тряб ва да съв па дат (или да са схо ди ми). Та ка 
мо же найпъл но да се опи ше здрав но то със то я ние на вся ка же ла на ми ни мал на 
съв куп ност на се ле ние. Инфор ма ци я та за здрав но със то я ние в ре ди ца слу чаи 
прак ти чес ки съв па да с ин фор ма ци я та за дей нос тта на съ от вет ни ин сти ту ции – 
нап ри мер „из пъл не ни по вик ва ния“, „об слу же ни ли ца“ и пр. 

 Инфор ма ция за по ка за те ли те за здрав ното със то я ние, пуб ли ку ва
на в сбор ник „Здра ве о паз ва не“ 2008 г.
 
 По ка за те ли

 а) по ка за те ли в аб со лют ни ве ли чи ни

 1. Ре гис три ра ни за бо ля ва ния от за раз ни бо лес ти, под ле жа щи на за дъл
жи тел но съ об ща ва не
 2. Ре гис три ра ни за бо ля ва ния от ак тив на ту бер ку ло за
 3. Ре гис три ра ни за бо ля ва ния от зло ка чес тве ни за бо ля ва ния по ло ка ли
за ция
 4. Ре гис три ра ни за бо ля ва ния от ня кои кож нове не ро ло гич ни и кож но
за раз ни бо лес ти
 5. Бол ни под наб лю де ние на пси хи ат рич ни те за ве де ния
 6. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи (из пи са ни и ум ре ли) в ста ци о на ри те
 7. Пър вич но ин ва ли ди зи ра ни де ца 
 8. Умре ли жи во ро де ни

показатели 
описващи 
подсъвкупността
население

показатели
описващи 
здравното 
състояние
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 9. Ня кои за бо ля ва ния – на бре мен ни, раж да щи и ро дил ки 
 10. Умре ли – бре мен ни, раж да щи и ро дил ки
 11. Изпъл не ни по вик ва ния
 12. обслу же ни ли ца при из пъл не ние на по вик ва ния
 13. Пър вич но ин ва ли ди зи ра ни ли ца
 14. Бол ни от зло ка чес тве ни но во об ра зу ва ния, на ми ра щи се под наб лю
де ние на он ко ло гич ни те за ве де ния
 15. Бол ни под наб лю де ние на пси хи ат рич ни те за ве де ния 
 16. Но во от кри ти за бо ля ва ния от ня кои кож нове не ро ло гич ни бо лес ти
 17. Ре гис три ра ни за бо ля ва ния от ня кои кож нове не ро ло гич ни бо лес ти
 18. Но во от кри ти за бо ля ва ния от зло ка чес тве ни но во об ра зу ва ния
 19. Ре гис три ра ни за бо ля ва ния от зло ка чес тве ни но во об ра зу ва ния
 
 Приз на ци

На пър во мяс то то ва са раз гле да ни те в т. 3.1.2. об щи приз на ци за ди фе
рен ци ра не на на се ле ни е то (с из клю че ние на „при чи на за смър тта“) – об що 4.

На вто ро мяс то то ва са спе ци фич ни приз на ци за все ки по ка за тел, нап
ри мер:

 1. Бо лес ти – по кла со ве – 21 кла са
 2. Ви до ве за раз ни бо лес ти – 22 ви да
 3. Ви до ве ак тив на ту бер ку ло за – 4 ви да
 4. Бол ни и но во от кри ти
 6. ло ка ли за ции на зло ка чес тве ни но во об ра зу ва ния – 8 сис те ми и 26  кон
крет ни
 7. Ви до ве кож ни и кож но за раз ни бо лес ти – 4 ви да
 8. Срок на ин ва лид ност – 4 гру пи

общият брой на об щи те и спе ци фич ните приз на ци е 12.  

 Ана лиз и из во ди

При 19  по ка за те ля, 4 об щи приз на ка и 8 спе ци фич ни приз на ка е труд но 
да се из чис ли те о ре тич но въз мож ният брой ед но мер ни и по ве че мер ни таб ли
ци. По приб ли зи тел на оцен ка то зи брой е око ло 600. 

Пуб ли ку ва ни са 26 ед но мер ни, дву мер ни и в из вес тна сте пен три мер ни 
таб ли ци.
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 Инфор ма ция за по ка за те ли те за здрав но със то я ние, пуб ли ку ва на в 
Бю ле тин „Хос пи та ли зи ра на за бо ле ва е мост в Ре пуб ли ка Бъл га рия за пе ри
о да 20002007 г.“

 По ка за те ли

 а) по ка за те ли в аб со лют ни ве ли чи ни
 
 1. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи – об що
 2. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи – из пи са ни
 3. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи – ум ре ли
 4. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи по кли нич ни пъ те ки – об що
 5. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи по кли нич ни пъ те ки – из пи са ни
 6. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи по кли нич ни пъ те ки – ум ре ли
 7. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи (из пи са ни и ум ре ли) в ста ци о на ри те на ле
чеб ни те за ве де ния по по вод на фак то ри вли я е щи вър ху здрав но то със то я ние 
на на се ле ни е то и кон так та със здрав ни те служ би (XXI клас)
 
 б) по ка за те ли, от не се ни спря мо да де но на се ле ние

 8. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи (из пи са ни и ум ре ли от I  до XIX клас) в ста ци
о на ри те на ле чеб ни те за ве де ния за бол нич на по мощ – на 100 000 на се ле ние

 в) струк ту ра на аб со лют ни те ве ли чи ни

 9. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи (из пи са ни и ум ре ли от I  до XIX клас) в ста ци
о на ри те на ле чеб ни те за ве де ния за бол нич на по мощ, по кла со ве бо лес ти – про
цент

 Всич ко: 9 по ка за те ля
 
 Приз на ци за ди фе рен ци ра не на по ка за те ли те

 общи приз на ци за всич ки (или за по ве че) по ка за те ли

 1. кла со ве бо лес ти: 19 кла са, об що
 2. Гру пи бол ни ци: 5  гру пи (I –V), с 2 под гру пи – об що 7
 3. Дру га кла си фи ка ция на гру пи: МБал, СБал, СБР, СБДПл, СБДПлР, час
тни бол ни ци, дис пан се ри – об що 7
 4. Въз раст: 0 – 17 г., 18 г. и по ве че, 18 – 64 г., 65 и по ве че годи ни, де ца под 
1 г. – об що 5 въз рас то ви гру пи
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 5. Вре ме – от чет на го ди на (2007), 2 пред шес тва щи го ди ни
 6. Мяс то – стра на та, об лас ти
 7. кли нич ни пъ те ки

 Спе ци фич ни приз на ци (са мо за ня кои по ка за те ли)
 1. Но зо ло гич ни гру пи за:

 – болес ти на ор га ни на кръ во об ра ще ни е то – 11 гру пи с 10 под гру пи;
 – болес ти на ди ха тел на та сис те ма – 14 гру пи с 4 под гру пи;
 – болес ти на хра нос ми ла тел на та сис те ма – 12 гру пи с 3 под гру пи;
 – повод бре мен ност, раж да не и пос ле ро дов пе ри од – 10 гру пи с 8 под ч 

гру пи;
 – болес ти на пи ко чопо ло ва та сис те ма – 8 гру пи със 7 под гру пи и 3 под

под гру пи.
 2. Про цент на на ма ле на въз мож ност за со ци ал на адап та ция
 3. Про цент за гу бе на тру дос по соб ност
 4. ло ка ли за ции на он ко ло гич ни за бо ля ва ния
 5. Ви до ве пси хи ат рич ни бо лес ти
 6. Ви до ве кож ни бо лес ти

 Всич ко: 7 об щи и 13  спе ци фич ни приз на ци, ня кои с гру пи и под гру пи

 Зак лю че ние и из во ди

Пред ста вя не то на дан ни за един по ка за тел са мо по 6 об щи приз на ка 
изис ква 6 ед но мер ни таб ли ци със съ от ве тен брой ко ло ни – спо ред под раз де
ле ни я та на съ от вет ния приз нак. Дан ни за 8 по ка за те ля изис кват око ло 50 ед но
мер ни таб ли ци. Пред ста вя не то на дан ни в дву мер ни таб ли ци (по два приз на ка 
ед нов ре мен но) за всич ки 8 по ка за те ля изис ква  ми ни мум 300 таб ли ци. отдел но 
мо же да се ко мен ти ра пъл ният брой таб ли ци с из пол зва не то на спе ци фич ни те 
приз на ци – още око ло 600.
 Пуб ли ку ва ни са 131 ед но мер ни, дву мер ни и ня къ де три мер ни таб ли ци.
 
 Инфор ма ция за по ка за те ли те за здрав ното със то я ние, пуб ли ку ва
на в бюле тин „Инва лид ност в Ре пуб ли ка Бъл га рия за пе ри о да 20012007 г.“

 По ка за те ли

 а) по ка за те ли в аб со лют ни ве ли чи ни
 1. осви де тел ства ни и пре ос ви де тел ства ни ин ва ли ди
 2. Пър вич но ин ва ли ди зи ра ни ли ца
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 б) по ка за те ли, от не се ни спря мо да де но на се ле ние - няма

 в) струк ту ра на аб со лют ни те ве ли чи ни
 3. отно си те лен дял по кла со ве бо лес ти – про цент
 4. отно си те лен дял по въз рас то ви гру пи и те жест
 
 Приз на ци за ди фе рен ци ра не на по ка за те ли те

 общи приз на ци за всич ки по ка за те ли

 1. кла со ве бо лес ти: 14 кла са, об що
 2. Гру пи бол ни ци: 5  гру пи (I–V), с 2 под гру пи – об що 7
 3. Дру га кла си фи ка ция на гру пи: МБал, СБал, СБР, СБДПл, СБДПлР, час
тни бол ни ци, дис пан се ри – об що 7
 4. Въз раст: 16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, над 60 г., об що 7 
 5. Вре ме – от чет на го ди на (2007), 6 пред шес тва щи го ди ни
 6. Те жест на ин ва лид ност – 4 гру пи
 7. облас ти 

 Ана лиз и из во ди

Пред ста вя не то на дан ни за един по ка за тел по 7 об щи приз на ка изис ква 
7 ед но мер ни таб ли ци със съ от ве тен брой ко ло ни – спо ред под раз де ле ни я та 
на съ от вет ния приз нак. Дан ни за 4 по ка за те ля изис кват 28 ед но мер ни таб ли ци. 
Пред ста вя не то на дан ни в дву мер ни таб ли ци (по два приз на ка ед нов ре мен но) 
за всич ки 4 по ка за те ля ще изис ква  ми ни мум 4 х 49 или приб ли зи тел но 200 таб
ли ци. Пред ста вя не то на дан ни в три мер ни таб ли ци уве ли ча ва то зи брой до над 
300.
 Пуб ли ку ва ни са 131 ед но мер ни, дву мер ни и час тич но три мер ни таб ли
ци.

 Инфор ма ция за по ка за те ли те за здрав ното със то я ние, пуб ли ку
вана в бю ле тин „лег ло ви фонд и дей ност на ста ци о на ри те на ле чеб ни те за
ве де ния за бол нич на по мощ и дис пан се ри те“

Ня кои по ка за те ли от ра зя ват без спор но вид и ко ли чес тво из вър ше ни 
ме ди цин ски дей нос ти от съ от вет ни те ин сти ту ции. До кол ко то оба че се опис ват 
и обектът, и при чи на та за те зи дей нос ти (бо лес тта или със то я ни е то), се при е ма, 
че по доб ни по ка за те ли се из пол зват и за опи са ние на здрав но то със то я ние. 
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По ка за те ли

 а) абсо лют ни стой нос ти
 1. опе ри ра ни бол ни, на пус на ли ста ци о на ри те.
 2. Пос то пе ра ти вен ле та ли тет на опе ри ра ни те бол ни.
 3. Пос то пе ра тив ни ус лож не ния на опе ри ра ни те бол ни.
 4. Же ни, ро ди ли в ле чеб ни те за ве де ния
 5. Пос тъ пи ли же ни, ро ди ли из вън ле чеб ни те за ве де ния
 6. Услож не ния при раж да ния и пос ле ро дов пе ри од
 7. опе ра тив ни спо со би при бре мен ност и раж да не
 8. Не до но се ни, мър тво ро де ни и ум ре ли жи во ро де ни
 9. За бо ля ва ния и уми ра ния на жи во ро де ни до но се ни де ца
 0. Извър ше ни абор ти

 б) по ка за те ли, от не се ни спря мо да де но на се ле ние
 11. Не до но се ни жи во ро де ни на 100 жи во ро де ни
 12. Мър тво ро де ни на 100 ро де ни
 13. Не до но се ни мър тво ро де ни на 100 жи во ро де ни
 14. Умре ли жи во ро де ни на 100 жи во ро де ни
 15. Умре ли не до но се ни жи во ро де ни на 100 не до но се ни жи во ро де ни
 16. Умре ли не до но се ни жи во ро де ни на 100 ум ре ли жи во ро де ни
 17. За бо ля ва ния на жи во ро де ни те до но се ни де ца до из пис ва не то им
 18. Уми ра ния на жи во ро де ни те до но се ни де ца.

 Приз на ци

 общи приз на ци за всич ки по ка за те ли:
 
 1. Вид на ле чеб но то за ве де ние – 17 гру пи и 16  под гру пи – об що 33 
 2. област – 28
 3. Пол – 2
 5. Го ди ни – 8

 Спе ци фич ни приз на ци:
 
 1. Ви до ве опе ра ции – 27
 2. Състо я ние на пло да, ус лож не ния – 8
 3. Дру ги ви до ве ус лож не ния – 5
 4. Въз раст – до 19, 2035, над 35 г.
 5. опе ра тив ни спо со би при бре мен ност и раж да не – 12
 6. За бо ля ва ния и уми ра ния на жи во ро де ни те по при чи ни – 19
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 7. Ви до ве абор ти – 5
 8. Ви до ве абор ти с дан ни за же на та – 15
 9. Вид опе ра ция – ам бу ла тор на и ста ци о нар на
 10. Вид лег ла – 30

 общо 5 об щи и 10  спе ци фич ни приз на ка.
 
 Ана лиз и из во ди

По ка за те ли 1–3 мо гат да се пред ста вят по всич ки 5 об щи приз на ка – мин. 
15 ед но мер ни таб ли ци. По ка за те ли 4 – 18 в за ви си мост от об щи те и спе ци фич
ните приз на ци може да се пред ста вят в око ло 150 ед но мер ни или 200–400 мно
го мер ни таб ли ци.

Пуб ли ку ва ни са 15  двумер ни и три мер ни таб ли ци.

 Инфор ма ция за фак то ри те вли я е щи вър ху здрав но то със то я
ние 
 

Съг лас но с Пра вил ника за дей нос тта на НЦЗИ6 (вж. Пра вил ник, 2005 г.), 
чл. 6, т. 1, Цен тъ рът „осъ щес твя вя ва фун кции на ек спер тен ор ган във връз ка със 
съз да ва не то и из пол зва не то на до ку мен тна ос но ва за ре гис тра ция и от чи та не 
на здрав но то със то я ние, ре сур си те в здра ве о паз ва не то и здра ве о паз ни те дей
нос ти“.

Та ка НЦЗИ ня ма фун кции спря мо ин фор ма ци я та за фак то ри те на окол на
та сре да и по дей нос ти те за тех ния кон трол. 
 
 Инфор ма ция за ле чеб ни те и здрав ните за ве де ния

 Инфор ма ция, опис ва ща ле чеб но за ве де ние в сбор ник „Здра ве о паз ва не“

 По ка за те ли

 1. ле чеб ни и здрав ни за ве де ния
 2. лег ла
 3. Спе ци а ли зи ра ни ин сти ту ции за пре дос та вя не на со ци ал ни ус лу ги
 4. Мес та
 5. Дру га но мен кла ту ра на ин сти ту ции за со ци ал ни ус лу ги
 6. Дет ски яс ли 
 7. Мес та в дет ски те яс ли
 8. Де ца в дет ски яс ли – пос тъ пи ли
6 Пра вил ник  за ус трой ство то и дей нос тта на На ци о нал ния цен тър по здрав на ин фор ма ция.
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 9. Де ца в дет ски яс ли – при със тва щи към 31. 12. 2007 г. 
 10. За ве де ния за со ци ал ни ус лу ги
 11. Мес та в за ве де ния за со ци ал ни ус лу ги
 12. Пре ми на ли ли ца, пол зва ли со ци ал ни ус лу ги
 13. ли ца, пол зва ли со ци ал ни ус лу ги – в края на го ди на та
 14. ли ца в спе ци а ли зи ра ни те ин сти ту ции за пре дос та вя не на  со ци ал ни 
ус лу ги

 – в на ча ло то на го ди на та;
 – пос тъ пи ли;
 – на пус на ли;
 – в края на го ди на та.

 
 Приз на ци

 а) общи приз на ци
 1. област – 28
 2. Вид за ве де ние – 4
 3. Вид: бол ни ци, дис пан се ри
 4. обхват на дей нос тта – ре ги о на лен, на ци о на лен
 5. Пол – 2

 б) спе ци фич ни приз на ци
 4. Вид ле чеб ни и здрав ни за ве де ния – 37
 5. Вид ин сти ту ции за со ци ал ни ус лу ги – 14
 6. Вид лег ла – 32
 7. Вид яс ли – 2
 8. Вид за ве де ния за со ци ал ни ус лу ги – 18

 Ана лиз и из во ди

По ка за те лите 1, 2 може да се пред ста вят с всич ки 4 об щи приз на ци и 2 
спе ци фич ни (об що 6). По ка за те ли 3 – 14 съ що мо гат да се пред ста вят с 4 об щи и 
ня кои от спе ци фич ни те приз на ци. общия брой на ед но мер ни те таб ли ци е око ло 
80, а с по ве че мер нос ти – 200.

Пуб ли ку ва ни са 7 таб ли ци.

 Инфор ма ция за по ка за те ли те опис ва щи ле чеб но за ве де ние в бюле
тин „лег ло ви фонд и дей ност на ста ци о на ри те на ле чеб ни те за ве де ния за 
бол нич на по мощ и дис пан се ри те“
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 По ка за те ли

 1. Брой за ве де ния
 2. Брой лег ла
 
 Приз на ци

 1. Ви до ве за ве де ния – 33
 2. Ви до ве лег ла – 31
 3. Ви до ве дис пан се ри
 4. Го ди ни – 8
 5. облас ти – 28

 Ана лиз и из во ди

Въз мож ни са  око ло 30 ед но мер ни и над 90 дву и три мер ни таб ли ци. 
Пуб ли ку ва ни са 6 три мер ни  таб ли ци.

 Инфор ма ция за пре дос та ве ни те ме ди цин ски дей нос ти

Все още в бъл гар ска та те о рия и прак ти ка ня ма из чер па тел но оп ре де ле
ние на тер ми на ме ди цин ски дей нос ти.  Изпол зват се мно жес тво си но ни ми, ка то 
ме ди цин ски ус лу ги, здрав на по мощ, ме ди цин ска по мощ и пр. Тук ка то ра бот но 
по ня тие  ще бъ де из пол зва но по ня ти е то “ме ди цин ски дей нос ти”.
 освен то ва лип сва един на но мен кла ту ра на ос нов ни те ви до ве, гру пи и 
под гру пи ме ди цин ски и здрав ни дей нос ти, как то и яс ни де фи ни ции за те зи две 
ка те го рии.
 В ня кои слу чаи опи са ни е то на ка па ци те та на да де но за ве де ние ед нов ре
мен но да ва ин фор ма ция за здрав но със то я ние и за ре сур сния му по тен ци ал – 
напри мер „бол ни под наб лю де ние на...“. В дру ги слу чаи ре зул та тът за здрав ното 
със то я ние на кон тин ген та на да де но за ве де ние да ва до пъл ни тел на ин фор ма
ция за обе ма/ка чес тво то на дей нос тта му – при мер „ум ре ли бре мен ни“.

 по ка за те ли за ме ди цин ски дей нос ти в Сборник „Здра ве о паз ва не“

 По ка за те ли

 а) в аб со лют ни ве ли чи ни
 1. Бол ни под наб лю де ние в пси хи ат рич ни те за ве де ния
 2. Хос пи та ли зи ра ни слу чаи (из пи са ни и ум ре ли)
 3. Пос тъ пи ли в ста ци о на ри те
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 4. Изпи са ни и ум ре ли
 5. Про ве де ни лег лод ни
 6. Изпол зва е мост
 7. обо рот
 8. Сре ден прес той
 9. Ре гис три ра ни абор ти
 10. опе ри ра ни бол ни
 11. опе ри ра ни ум ре ли
 12. Извър ше ни опе ра ции
 13. Извър ше ни а у топ сии
 14. Ди а лиз на дей ност: по ви до ве
 15. По вик ва ния в ЦСМП
 16. обслу же ни и хос пи та ли зи ра ни ли ца при из пъл не ни по вик ва ния
 17. Де ца в дет ски те яс ли
 18. Со ци ал ни ус лу ги
 19. обслу же ни ро дил ки
 20. ле та ли тет
 21. Бре мен ни, раж да щи и ро дил ки в ста ци о на ри те
 22. Умре ли бре мен ни, раж да щи и ро дил ки в ста ци о на ри те 

 Приз на ци

 а) общи
 1. облас ти – 28
 2. Го ди ни – 7
 3. Ви до ве бол ни ци
 4. Гру пи бол ни ци

 б) спе ци фич ни
 1. Ви до ве пси хи ат рич ни бо лес ти
 2. Ви до ве опе ра ции
 3. По вод на по лу ча ва не то на спеш на ме ди цин ска по мощ
 4. Трав ми по вид
 5. Вид по вик ва ния
 6. Вид за бо ля ва ния на бре мен ни, раж да щи и ро дил ки 

 Ана лиз и из во ди

Ми ни мум око ло 100 ед но мер ни и око ло 650 въз мож ни таб ли ци в дву ме
рен и по ве че ме рен вид.

Пуб ли ку ва ни са 40  таб ли ци.
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  Инфор ма ция за ре сур си те на ле чеб ни те за ве де ния

Ре сур си те в ед но ле чеб но за ве де ния – об що, по ви до ве, гру пи и кон крет
ни раз но вид нос ти, са ог ро мен брой. ана ли зът на то зи брой и на чи ни те на ре
гис тра ция на за ку пу ва не то, съх ранява не то и из раз ход ва не то на те зи ре сур си е 
из вън це ли те на нас то я що то из след ва не. По та зи при чи на ще бъ де ана ли зи рана 
са мо пуб ли ку ва на та в из да ни я та на НЦЗИ ин фор ма ция, а от дел но ще се ана ли
зи рат ня кои проб ле ми по ней на та адек ват ност. Съг лас но ус та но ве на прак ти ка 
та зи ин фор ма ция е сис те ма ти зи ра на в нап рав ле ния: лег ла, пер со нал, ико но ми
чес ки по ка за те ли. Инфор ма ци я та се пуб ли ку ва в сбор ник „Здра ве о паз ва не“.

 Приз на ци
общи те приз на ци са всич ки оне зи, свър за ни с ле чеб но за ве де ние – на

се ле но мяс то, об щи на, об ласт, вид, гру па и т.н.
Спе ци фич ните приз на ци са ви до ве ле чеб ни и дру ги за ве де ния, видо ве 

лег ла, годи ни.

 Ана лиз и из во ди

 око ло 40  въз мож ни таб ли ци. Пуб ли ку ва ни са 3 мно го мер ни таб ли ци.

 Инфор ма ция в бюле тин „лег ло ви фонд и дей ност на ста ци о на ри те 
на ле чеб ни те за ве де ния за бол нич на по мощ и дис пан се ри те“
 По ка за те лите и приз на ците са съ щи те как то и при ин фор ма ци я та за ре
сур си те на ле чеб ни те за ве де ния. 

 Ана лиз и из во ди

 око ло 30  въз мож ни таб ли ци. Пуб ли ку ва ни са 4 мно го мер ни таб ли ци.
 
 Инфор ма ция в бюле тин „Ико но ми чес ки ана лиз на ди на ми ка та на 
ле чеб ни те за ве де ния за бол нич на по мощ в сис те ма та на об щес тве но то 
здра ве о паз ва не в Р Бъл га рия за пе ри о да 2001 – 2007 г.“

 По ка за тел – лег ла.  Приз на ци – 34 гру пи ле чеб ни за ве де ния – найде тай
лна та но мен кла ту ра от ана ли зи ра ни те до тук.  Го ди ни – 8. 

 Ана лиз и из во ди

 Въз мож на е 1 дву мер на таб ли ца и е пред ста ве на 1.
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 Пер со нал (Инфор ма ция в сбор ник „Здра ве о паз ва не“)

 По ка за те ли

 1. Ме ди цин ски пер со нал
 2. ле ка ри
 3. Съ от но ше ние „ле ка ри : на се ле ние“
 4. отно си тел ни дя ло ве

 Приз на ци

 общи и всич ки приз на ци на ле чеб ни те за ве де ния
 Спе ци фич ните приз на ци са:

 1. Ви до ве пер со нал
 2. Ви до ве ле ка ри
 3. Спе ци ал нос ти на ле ка ри те
  
 Ана лиз и из во ди

 общо – ми ни мум 50 ед но мер ни и над 300 по ве чемер ни таб ли ци. Пуб ли
ку ва ни са 2 таб ли ци.

 Ико но ми чес ки по ка за те ли

 Инфор ма ция за тях се пуб ли ку ва в бю ле тин „Ико но ми чес ки ана лиз...“.

 По ка за те ли

 1. При хо ди 
 2. Раз хо ди
 3. Сре ден раз ход на един пре ми нал бо лен
 4. Сре ден раз ход на ед но лег ло
 5. Сре ден раз ход на един лег ло ден 
 6. Все ки от по ка за те ли те мо же да се пред ста ви в струк ту ра по от дел ни 
приз на ци

 Приз на ци
 общи приз на ци и приз на ци на ле чеб ни те за ве де ния: на се ле но мяс то, 
об щи на, об ласт: вид, гру па и пр.
 Спе ци фич ните приз на ци са:
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 1. Го ди ни
 2. Гру пи ле чеб ни за ве де ния
 3. Ви до ве при хо ди
 4. Ви до ве раз хо ди
 5. Прог ноз ни дан ни за раз хо ди те

 Ана лиз и из во ди

 Въз мож ни са ми ни мум 60 ед но мер ни и над 300 мно го мер ни таб ли ци. 
Пуб ли ку ва ни са око ло 70  таб ли ци.

 Зак лю че ние 

Пог лед на то от по зи ци и те на мак роме нид жмън та, от НЦЗИ се по лу ча ва 
оби лен по ток от ин фор ма ция по мно жес тво по ка за те ли, в ре ди ца раз ре зи. Ре
ди ца проб ле ми ви зи ра ни в гор ния ана лиз, може да се пре о до ле ят с из вес тни 
ор га ни за ци он ни уси лия, респ. с вла га не на мал ко или по ве че до пъл ни тел ни ре
сур си, с усъ вър шен ства не на нор ма тив на та ба за и пр. оста ва оба че не яс но да ли 
и до кол ко та зи ин фор ма ция е дос та тъч на или не дос та тъч на в из ра бот ва не то на 
кон крет ни уп рав лен ски ре ше ния от раз лич ни кон крет ни уп рав лен ски ор га ни. 
Це ле съ об раз но е да се про ве дат обек тно ори ен ти ра ни ана ли зи имен но в та зи 
на со ка.

На ос но ва та на нап ра ве но то из след ва не на 6 ком по нен та с об що 115 по
ка за те ля и тех ни об щи и спе ци фич ни приз на ци мо же да се нап ра вят след ни те 
кон крет ни зак лю че ния:

 По от но ше ние на об хва та на на ци о нал на та ин фор ма ци он на сис
те ма в здра ве о паз ва не то. 

Тук може да се пос та вят два въп ро са. Пър ви ят е: ка къв е об хватът на на
ци о нал на та сис те ма за здра ве о паз ва не. Вто ри ят е да ли и до кол ко всич ки ком
по нен ти на сис те ма та за здра ве о паз ва не са об хва на ти в на ци о нал на та ин фор
ма ци он на сис те ма.
 1. обхва тът на сис те ма та за здра ве о паз ва не е раз гле дан в чл. 4 и чл. 5 
на За ко на за ле чеб ни те за ве де ния. Съг лас но с тях ле чеб ни за ве де ния се съз да
ват от дър жа ва та, от об щи ни те и от дру ги юри ди чес ки и фи зи чес ки ли ца. към 
от дел ни ве дом ства съ що се съз да ват ле чеб ни за ве де ния: Ми нис тер ски съ вет, 
Ми нис тер ство на от бра на та, Ми нис тер ство на вът реш ни те ра бо ти, Ми нис тер
ство на пра во съ ди е то и Ми нис тер ство на тран спор та. По ре ди ца при чи ни оба че 
от дел ни сег мен ти от та зи сис те ма не из пра щат пъл на ста тис ти чес ка ин фор ма
ция в НЦЗИ, респ. тя не се об ра бот ва, не се ана ли зи ра и не се пуб ли ку ва. То ва са 
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час тни те ле чеб ни за ве де ния, те зи на го ре из бро е ни те ве дом ства и др.
 2. от глед на точ ка на об хва та на ин фор ма ци он на та сис те ма е из клю чи
тел но це ле съ об раз но пуб ли ку ва не то на „Спи сък на вклю че ни те в ана ли за ле
чеб ни за ве де ния за бол нич на по мощ“. По до бен спи сък в дру ги те ин фор ма ци
он ни из да ния, от ед на стра на, би по ка зал точ ния брой и вид на наб лю да ва ни те 
ин сти ту ции, из пра ща щи ин фор ма ция, и, от дру га, би по со чил евен ту ал ни де фи
ци ти на та ка ва ин фор ма ция.

 По от но ше ние на ко ла бо ра ци я та с дру ги ин сти ту ции, съ би ра щи 
ин фор ма ция по пред ме та на дей ност на НЦЗИ

По си ла та на рег ла мен ти ра на та си дей ност На ци о нал на та здрав но о си гу
ри тел на ка са (НЗок) съ би ра оп ре де ле на ин фор ма ция за: 
 – ко ли чес тво то, струк ту ра та и те ри то ри ал но то раз по ло же ние на раз лич
ни здрав ни и ле чеб ни за ве де ния – спе ци ал но те зи от из вън бол нич на та по мощ;
 – здрав но то със то я ние на на се ле ни е то – по по ка за те ли, съ би ра ни от ле
ка ри от из вън бол нич на та по мощ;
 – из вър ше ни те здрав ни дей нос ти в сег мен та из вън бол нич на по мощ.

По ре ди ца при чи ни – ка то лип са на един на на ци о нал на ин фор ма ци он на 
сис те ма, лип са на ин тег ра ция на ве дом стве на та сис те ма на НЗок с на ци о нал на
та та ка ва и пр., НЗок не пре дос та вя та зи ин фор ма ция за пуб лич но из пол зва не.

 По от но ше ние на съ от но ше ни е то „съ би ра ни – пуб ли ку ва ни дан ни“

отде лен ана лиз по каз ва, че в НЦЗИ пос тъп ва и се об ра бот ва ин фор ма
ция за мно го го лям брой по ка за те ли от съ от вет ни те ле чеб ни за ве де ния – виж 
ин фор ма ци он ни те по то ци за го диш на и опе ра тив на  ста тис ти чес ка и ико но ми
чес ка ин фор ма ция. от та зи ин фор ма ция се пуб ли ку ва ин фор ма ция за ог ра ни
чен брой по ка за те ли – по пре цен ка на ек спер ти те на НЦЗИ. При чи ните за то ва 
са свър за ни с ог ра ни че ни ре сур си за пуб ли ку ва не, сла бо тър се не от край ни те 
пот ре би те ли, как то и проб ле ми на „тър гов ска та тай на“ ог ра ни ча ва щи въз мож
нос тта за пуб ли ку ва не на кон крет ни (и осо бе но на ико но ми чес ки) дан ни за вся
ко кон крет но ле чеб но за ве де ние в ста ту та му на тър гов ско дру жес тво.

 По от но ше ние на из чер па тел нос тта на по ка за те ли те

лип сват дан ни за по ка за те ли ка то бо лес тност и за бо ле ва е мост по об
ра ща е мост, с из клю че ние на за раз ните бо лес ти, под ле жа щи на за дъл жи тел но 
съ об ща ва не, ак тив ната ту бер ку ло за, зло ка чес тве ните но во об ра зу ва ния, кож но
ве не ро ло гич ните и кож но за раз ните бо лес ти. То ва пра ви не въз мож но из гот вя
не то на ана ли зи и прог но зи за епи де ми о ло ги я та на не за раз ни те бо лес ти – об
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що, по кон тин ген ти на се ле ние. 
лип сват дан ни за ре ди ца по ка за те ли за по зи тив но здра ве – виж ори ен

ти ро въ чен спи сък в При ло же ние 1.
Не се раз ра бот ват т.нар. „ин тег рал ни по ка за те ли за оцен ка на здра ве то 

на на се ле ни е то“, ве че нав лез ли в меж ду на род на та прак ти ка, как то и в прак ти ка
та на прог но зи ра не то и пла ни ра не то на здрав ни те дей нос ти в ре ди ца дър жа ви.

 По от но ше ние на из пол зва ни те приз на ци

Приз нак „Мес то жи ве е не/мес то по ло же ние“ се из пол зва ряд ко. Мал ка 
част от таб ли ци те са с приз нак „об ласт“. лип сват таб ли ци по приз нак „об щи на“, 
респ. „на се ле но мяс то“. То ва зат руд ня ва из вър шва не то на ана ли зи на ре ги о нал
но рав ни ще, как то и меж ду ре ги о нал ни срав не ния.

Приз нак „Въз раст“ се из пол зва за мно го по ка за те ли/таб ли ци. Изпол зват 
се ос нов но 3 но мен кла ту ри. В ня кои но мен кла ту ри не е оси гу ре на схо ди мост. 
Та ка нап ри мер но мен кла ту ра та за приз на ка “въз рас т” за по ка за те ли те за ин ва
лид нос тта включ ва ин тер ва ли те: 16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, над 60 годи
ни. Но мен кла ту ра та за съ щия приз нак за по ка за те ли те за хос пи та ли зи ра ни слу
чаи включ ва ин тер ва ли те: 0–17, 18–64, 65 и по ве че годи ни. По та зи при чи на не 
мо же да се тър сят връз ки меж ду съ от вет ни про це си в ед нак ви под съв куп нос ти 
на се ле ние по приз нак „въз раст“.

Приз нак „Болес ти“ се из пол зва чес то. Изпол зва се ос нов но спи сък по 
кла со ве бо лес ти. В ня кои поде тай лни таб ли ци се из пол зват гру пи и под гру пи 
бо лес ти.

В ня кои но мен кла ту ри има проб лем. В Таб ли ца 20 (и всич ки по доб ни – 
„Сбор ник....“, с. 73) са ди фе рен ци ра ни 20  кла са (вкл. клас XXI), а в Таб ли ца та на 
с. 51 (и всич ки по доб ни – „Хос пи та ли зи ра на...“) са ди фе рен ци ра ни 19  кла са (без 
клас XXI). По ра ди то ва об щият брой слу чаи в две те таб ли ци (и всич ки по доб ни) 
е раз ли чен.

Приз нак – „Вид на ле чеб ни те и дру ги за ве де ния“. Изпол зват се 4 нес хо
ди ми но мен кла ту ри, ка то та зи в т. 3.6. е найде тай лна та – 16 гру пи. Ре ди ца по
ка за те ли би ха би ли зна чи тел но поин фор ма тив ни, ако се пред ста вят имен но в 
та ка ва но мен кла ту ра на гру пи те за ве де ния.

 По от но ше ние на обе ма на пуб ли ку ва на та ин фор ма ция

Спо ред раз че ти, нап ра ве ни по от дел но за все ки ком по нент и все ки ин
фор ма ци о нен из точ ник, съ от но ше ни е то меж ду ре ал но пред ста ве ния брой таб
ли ци и те о ре тично въз можния брой таб ли ци е от 1:10 до 1:30 – в за ви си мост от 
по ка за те ля. То ва нис ко съ от но ше ние е нор мал но в ус ло ви я та на пред ста вя не 
на хар ти е ни таб ли ци. То оба че е свър за но с оп ре де лен ин фор ма ци о нен де фи
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цит. Ви на ги е въз мож но при из ра бот ва не на да де но УР да е не об хо ди ма имен
но лип сва ща та ин фор ма ция по да ден приз нак. В опит за пре о до ля ва не на то зи 
де фи цит ек спер ти те на НЦЗИ са под бра ли найти пич ни по ка за те ли, приз на ци и 
тех ни ком би на ции в дву и три мер ни таб ли ци. В съ ща та на со ка ек спер ти те из да
ват (осо бе но в пос лед ни те го ди ни) и ре ди ца проб лем но ори ен ти ра ни бю ле ти ни 
– па ра лел но с ос нов но то из да ние.

Зна чи тел но пора ди кал но ре ше ние е съз да ва не то на елек трон на ба за 
дан ни (БД) с дис тан ци о нен дос тъп и уп рав ле ние от са мия кра ен пот ре би тел и 
бо га ти въз мож нос ти за съз да ва не на ad hoc таб ли ци. Експер ти на НЦЗИ ра бо
тят в та зи на со ка, но има ре ди ца ре сур сни и дру ги ог ра ни че ния. Проб ле мът е и 
в ог ра ни че ния обем об рат на ин фор ма ция. Все още е слаб по то кът от за яв ки от 
са ми те Уо, ко и то да пред ла гат: но ви по ка за те ли, раз ре зи, приз на ци, вид и съ
дър жа ние на таб ли ци те и пр.

По раз лич ни при чи ни не се пуб ли ку ва ин фор ма ция на рав ни ще „от дел
но за ве де ние“. То ва зат руд ня ва:
 – срав ня ва не то на па ра мет ри на ед но тип ни за ве де ния
 – тър се не то на сред ни, об щи и дру ги ве ли чи ни на па ра мет ри с ог лед ус
та но вя ва не на вът рег ру по ви стан дар ти, нор ма ти ви и пр.

Изоб що не се из пол зва рав ни ще на из след ва не „от де ле ние/кли ни ка/
друг вид по де ле ние“ на за ве де ни е то. То ва зна чи тел но ог ра ни ча ва въз мож нос
ти те за мик ро и мак роана ли зи по от дел ни проб ле ми – ка то из вър ше ни дей нос
ти, здрав но със то я ние на па ци ен ти, ре сур си и пр.
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 Гла ва 2. 
 Изслед ва не на про це са на взе ма не на ре ше ние на сред ни 
 уп рав лен ски ни ва РЦЗ  РИОкОЗ

В та зи гла ва ще бъ де раз гле дан про це сът на взе ма не на ре ше ние на 
сред но уп рав лен ско ни во – РЦЗ и РИокоЗ. Ре ги о нал ни те цен тро ве по здра ве о
паз ва не пред став ля ват по де ле ния на МЗ съг лас но с чл. 40 от За ко на за ле чеб ни
те за ве де ния. основ ни те им фун кции са свър за ни с ре гис тра ци я та на ле чеб ни
те за ве де ния в съ от вет на та об ласт, с осъ щес твя ва не на кон трол и съ би ра не на 
здрав нос та тис ти чес ка ин фор ма ция, ко я то пре дос та вят на На ци о нал ния цен тър 
за здрав на ин фор ма ция (НЦЗИ).  Ре ги о нал ни те ин спек ции за опаз ва не и кон трол 
на об щес тве но то здра ве – РИокоЗ, са съ що та ка по де ле ния на МЗ и осъ щес твя
ват про веж да не то на дър жав на та по ли ти ка в об лас тта на об щес тве но то здра ве 
на об лас тно ни во. Инфор ма ци я та, ко я то съ би рат те зи зве на, е свър за на с дан
ни за епи де ми о ло гич на та об ста нов ка, за със то я ни е то на фак то ри те на сре да та, 
за про фи лак тич ни те и про мо тив ни те ини ци а ти ви в об служ ва на та об ласт. РЦЗ и 
РИокоЗ са раз по ло же ни съ об раз но ад ми нис тра тив но то де ле ние на стра на та в 
два де сет и осем об лас тни гра да.

През месе ци те юни – ок том ври 2009 г. бе ше нап ра ве на ан ке та с ди рек
то ри те на РЦЗ и РИокоЗ, ка то на всич ките 56 цен тъ ра бя ха из пра те ни ан кет ни 
кар ти с въп ро си, свър за ни с про цеса на взе ма не на ре ше ния (При ло же ние1.). 
анкет ни те кар ти бя ха по пъл не ни от 33 ди рек то ри на РЦЗ и РИокоЗ7. След об ра
бот ката на по лу че на та ин фор ма ция се ус та но ви следното.

Наймно го уп рав лен ски ре ше ния са взе ма ни в об лас тта на съ би ра не и 
из пра ща не на ста тис ти чес ка ин фор ма ция по по ка за те ли те, ко и то са опи са ни 
пре диш на та гла ва. Уста но вя ва не здрав но то със то я ние на на се ле ни е то  дей ност, 
ко я то включ ва учас тие в про фи лак тич ноиму ни за ци он ния про цес от стра на на 
РИокоЗ), е на вто ро мяс то по взе ма не на уп рав лен ски ре ше ния. След ват дей
нос ти по обу че ние и спе ци а ли за ция, фи нан си ра не на здрав ни дей нос ти, проб
ле ми на окол на та сре да, уп рав ле ние на ме ди цин ски пер со нал и пр. (Табл. 1). 

от таб ли ца та се виж да, че на пос лед но мяс то са имен но дей нос тите, 
свър за ни с по ли ти ка та в здра ве о паз ва не то, ко е то включ ва учас тие в нор мот
вор чес тво и из ра бот ва не на здрав ната кар та. Изво дът, кой то мо же да се нап
ра ви е, че отго вор нос ти те на то ва ни во на уп рав ле ние на сис те ма та са свър за
ни ос нов но с аг ре ги ра не и пре дос та вя не на ин фор ма ция и помал ко с ре ал но 
учас тие в из ра бот ва не то и про веж да не то на по ли ти ки. Дей нос ти те, в ко и то РЦЗ 
и РИокоЗ са взе ма ли учас тие, са би ли по пред ва ри тел но фор му ли ра ни и спус
на ти от го ре прог ра ми. 

 

7 Част от дан ни те на ан кет но то про уч ва не са из пол зва ни в ана ли за на проб лем на об ласт 2 – „Здрав на кар та“.
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Таблица1. Облас ти за взе ма не на уп рав лен ски ре ше ния

Видове Брой   Общо %

Събиране, изпращане на статистическа информация 32 97,0%

Здравно състояние на населението 28 84,8%

Специализация и обучение на персонал 27 81,8%

Финансиране на здравни процеси и дейности 22 66,7%

Проблеми на околната среда 21 63,6%

Управление на медицински персонал 21 63,6%

Разпределение на здравни ресурси 19 57,6%

Здравна политика 19 57,6%

Нормативна база на здравната система 16 48,5%

Разположение на здравна мрежа 16 48,5%

Други 2 6,1%

Общо 33 100,0%

Сът руд ни чес тво то на РЦЗ и РИокоЗ с дру ги ор га ни за ции в про це са на 
взе ма не на ре ше ния е ог ра ни че но пре дим но в рам ки те на струк ту ри те на мес
тна та власт, про фе си о нал но със лов на та ор га ни за ция и помал ко на ле чеб ни те 
за ве де ния и пър вич на та по мощ (оПл) как то и на ня кои дру ги дър жав ни служ би 
и струк ту ри. Пра ви впе чат ле ние, че ако има ня как во сът руд ни чес тво с па ци ен
тски и граж дан ски ор га ни за ции, то е не фор мал но и е из вън ин сти ту ци о нал на та 
рам ка. По от но ше ние на ле чеб ни те за ве де ния по ве че то от ан ке ти ра ни те са от
го во ри ли, че имат поско ро уве до ми тел ни, от кол ко то съг ла су ва тел ни от но ше
ния с тях. Въ об ще сти лът на ра бо та е пре дим но уве до ми те лен – по про це ду рен 
път, с мно го мал ко не фор мал ни кон сул та ции или ус тни съг ла су ва ния, осо бе но с 
неп ра ви тел стве ни те пар тньо ри. (Табл. 2)
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Таблица 2. Хо ри зон тал ни връз ки на кон сул та ции при взе ма не на ре ше ния

Групи и структури участници в 
процеса на вземане 

на управленски решения 
на областно ниво

Консултативен съвет Писмено съгласуване

Брой
Row 

Valid N %
Row Общо 

N %
Брой

Row 
Valid N %

Row 
Общо N %

2.1  Държавни служби и структури 11 35,5% 33,3% 25 80,6% 75,8%

2.2  Структури на местната власт 18 56,3% 54,5% 23 71,9% 69,7%

2.3  Лечебни заведения и ОПЛ 13 41,9% 39,4% 18 58,1% 54,5%

2.4  Професионални организации 
(напр. БЛС)

14 66,7% 42,4% 14 66,7% 42,4%

2.5  Организации на пациенти 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0%

2.6  Граждански организации 3 18,8% 9,1% 4 25,0% 12,1%

2.7  Стопански субекти 2 18,2% 6,1% 7 63,6% 21,2%

Устно съгласуване
Уведомяване за 
взето решение

Неформални консултации Общо

Брой
Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
Брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
Брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
Брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %

14 45,2% 42,4% 12 38,7% 36,4% 14 45,2% 42,4% 31 100,0% 100,0%

8 25,0% 24,2% 13 40,6% 39,4% 7 21,9% 21,2% 32 100,0% 100,0%

11 35,5% 33,3% 21 67,7% 63,6% 8 25,8% 24,2% 31 100,0% 100,0%

7 33,3% 21,2% 8 38,1% 24,2% 6 28,6% 18,2% 21 100,0% 100,0%

5 71,4% 15,2% 2 28,6% 6,1% 5 71,4% 15,2% 7 100,0% 100,0%

7 43,8% 21,2% 6 37,5% 18,2% 9 56,3% 27,3% 16 100,0% 100,0%

4 36,4% 12,1% 7 63,6% 21,2% 3 27,3% 9,1% 11 100,0% 100,0%

По от но ше ние из точ ни ци те на ин фор ма ция за взе ма не на уп рав лен
ски ре ше ния учас тва ли те в ан ке та та са пос та ви ли на пър во мяс то из да ни я та на 
НЦЗИ, соб стве на ин фор ма ция, офи ци ал ни из точ ни ци и в помал ка сте пен на уч
ни и спе ци а ли зи ра ни спи са ния. Дан ни от со ци о ло ги чес ки про уч ва ния са пол
зва ли ед ва по ло ви на та от от го во ри ли те на ан ке та та.
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Таблица 3. Изда ния на На ци о нал ния цен тър по здрав на ин фор ма ция: 

Видове издания Брой Column Valid N % Column Общо N %

Здравеопазване” – изд. НСИ и НЦЗИ 30 93,8% 90,9%

Сборник “Здравеопазване” кратък справочник 29 90,6% 87,9%

Доклад за здравето на нацията 27 84,4% 81,8%

Бюлетин “Икономически анализ ...” 15 46,9% 45,5%

Бюлетин “Хоспитализирана заболеваемост в РБ” 14 43,8% 42,4%

Бюлетин “Леглови фонд и дейност...” 12 37,5% 36,4%

Бюлетин “Инвалидност в РБ” 11 34,4% 33,3%

Общо 32 100,0% 100,0%

Таблица 4. Соб стве на ин фор ма ция

Видове Брой Column Valid N % Column Общо N %

Отчети 33 100,0% 100,0%

Статистическа информация 32 97,0% 97,0%

Други документи 28 84,8% 84,8%

Общо 33 100,0% 100,0%

Таблица 5. Офи ци ал ни из точ ни ци

Видове Брой Column Valid N % Column Общо N %

Нормативна база на Република България 33 100,0% 100,0%

Издания на Националния статистически институт 29 87,9% 87,9%

Издания на други министерства и ведомства 17 51,5% 51,5%

Други 14 42,4% 42,4%

Общо 33 100,0% 100,0%
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Таблица 6. На уч ни из да ния

Видове Брой Column Valid N % Column Общо N %

Списание “Здравен мениджмънт” 27 84,4% 81,8%

Списание “Социална медицина” 27 84,4% 81,8%

Монографии, студии, доклади, анализи 20 62,5% 60,6%

Българско списание за обществено здраве 14 43,8% 42,4%

Други научни списания 11 34,4% 33,3%

Други 10 31,3% 30,3%

Общо 32 100,0% 100,0%

Таблица 7. Инфор ма ция от ме дии

Видове Брой Column Valid N % Column Общо N %

Електронни 26 92,9% 78,8%

Печатни 26 92,9% 78,8%

Общо 28 100,0% 100,0%

Таблица 8. Инфор ма ция от со ци о ло ги чес ки про уч ва ния

 Брой Column Valid N % Column Общо N %

Да 17 70,8% 51,5%

Не 7 29,2% 21,2%

Общо 24 100,0% 100,0%

Ви дът на тър се на та ин фор ма ция по по ка за те ли да ва пред ста ва за струк
ту ра та на ин фор ма ци он ния по ток, кой то пос тъп ва на цен трал но ни во (НЦЗИ, 
респ. МЗ и НСИ). от по лу че ни те дан ни от ан ке та та се виж да, че съ би ра не то на 
ин фор ма ция по по ка за те ли те за смър тност, раж да е мост и на се ле ние по ви до ве 
е пос та ве но от всич ки учас тни ци на пър во мяс то ка то при о ри тет. 



40

ЗдРаВ На пО лИ ТИ ка,ОС НО Ва На На дО ка За ТЕл СТВа

Таблица 9. Де мог раф ски по ка за те ли  

Видове Брой Column Valid N % Column Общо N %

Умрели, смъртност 33 100,0% 100,0%

Раждания, аборти, раждаемост 33 100,0% 100,0%

Население по пол, възраст, градско,селско 33 100,0% 100,0%

Брачност 11 33,3% 33,3%

Други 21 63,6% 63,6%

Общо 33 100,0% 100,0%

По от но ше ние ос та на ли те по ка за те ли, ка то брой хос пи та ли зи ра ни, пър
вич но ин ва ли ди зи ра ни и бол ни под наб лю де ние (дис пан сер на дей ност), как то и 
дей ност в ста ци о на ри те, ве ро ят но съ би ра на та ин фор ма ция е не пъл на, тъй ка то 
от го во ри ли те по ло жи тел но на ма ля ват. (таб л. 10)

Таблица 10. За бо ле ва е мост

 Видове Брой Column Valid N % Column Общо N %

Регистрирани заболявания, заболеваемост 33 100,0% 100,0%

Хоспитализирани случаи 26 78,8% 78,8%

Първично инвалидизирани лица, инвалидност 22 66,7% 66,7%

Болни под наблюдение 19 57,6% 57,6%

 Други 15 45,5% 45,5%

Общо 33 100,0% 100,0%

Дан ни те за ле чеб ни те и здрав ни те за ве де ния се съ би рат ру тин но от РЦЗ 
и РИокоЗ и се пре да ват за цен трал на ста тис ти чес ка об ра бот ка от НЦЗИ. Поч ти 
всич ки ан ке ти ра ни са от го во ри ли по ло жи тел но на то зи въп рос (таб л.11 )

Таблица 11. Инфор ма ция за лечеб ни и здрав ни за ве де ния

 Видове Брой Column Valid N % Column Общо N %

Детски ясли – заведения, места, деца 31 100,0% 93,9%

Социални услуги – заведения, места, лица 30 96,8% 90,9%

Брой 30 96,8% 90,9%

Леглови фонд 23 74,2% 69,7%

Други 18 58,1% 54,5%

Общо 31 100,0% 100,0%
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Що се от на ся до ме ди цин ски те дей нос ти в ле чеб ни те за ве де ния, от ан ке
та та се виж да, че от го во ри ли те по ло жи тел но на въп ро са, да ли съ би рат ин фор
ма ция по те зи по ка за те ли, прог ре сив но на ма ля ват. Те зи дан ни ни да ват ос но ва
ние да пред по ло жим, че ве ро ят но ин фор ма ци я та по по со че ни те по ка за те ли не 
е при о ри тет на за ан ке ти ра ни те уп рав лен ски ни ва (табл. 12).
 

Таблица 12. Дей ност на ле чеб ни те за ве де ния

Видове Брой Column Valid N % Column Общо N %

Постъпили в стационарите 25 83,3% 75,8%

Регистрирани аборти 24 80,0% 72,7%

Изписани и умрели 22 73,3% 66,7%

Използваемост, оборот, среден престой 20 66,7% 60,6%

Дейност на центровете за спешна помощ 19 63,3% 57,6%

Оперирани болни 19 63,3% 57,6%

Дейност на диализните структури 18 60,0% 54,5%

Извършени операции 18 60,0% 54,5%

Амбулаторни посещения 17 56,7% 51,5%

Други 15 50,0% 45,5%

Общо 30 100,0% 100,0%

Наймал ко се прос ле дя ват ико но ми чес ки по ка за те ли за раз хо ди те на ле
чеб ни те за ве де ния и ин тег рал ни те по ка за те ли за здрав но то със то я ние на на се
ле ни е то – от ти па на HALE, DALE, DALY, QALY  и дру ги.  (табл. 13 и табл. 14)

Таблица 13. Ико но ми чес ка ин фор ма ция

 Видове Брой   Valid N %   Общо N %

Разходи на лечебните заведения 17 77,3% 51,5%

Приходи на лечебните заведения 17 77,3% 51,5%

Икономически показатели – среден разход на… 16 72,7% 48,5%

Брутен вътрешен продукт, бюджет и др 13 59,1% 39,4%

Други 11 50,0% 33,3%

Общо 22 100,0% 100,0%
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Таблица 14. Интег рал ни по ка за те ли 

Видове Брой   Valid N %  Общо N %

Очаквани години преживяни в здраве,в болест 17 100,0% 51,5%

Загубени години – поради смърт,болест 12 70,6% 36,4%

Други 6 35,3% 18,2%

Общо 17 100,0% 100,0%

от от го во ри те на въп ро си те за нуж да та от до пъл ни тел на ин фор ма ция 
по ви до ве се оказ ва, че ан ке ти ра ни те се нуж да ят в найго ля ма сте пен от де тай
лна ин фор ма ция по об лас ти и ре ги о ни, свър за на с об щи те де мог раф ски по ка за
те ли и с фак то ри те на сре да та, и помал ко от дей нос тта в ле чеб ни те за ве де ния, 
ико но ми чес ко то със то я ние и ин тег рал ни те по ка за те ли за на се ле ни е то. анке ти
ра ни те бя ха по мо ле ни да ран жи рат сте пен та на пот реб ност в три оцен ки – ни
как ва, уме ре на и го ля ма. На Таб ли ца 15 са да де ни сред но а рит ме тич ни те стой
нос ти на по лу че ни те оцен ки  (Табл. 15) 

Таблица 15.

Считате ли, че получаваната информация трябва да бъде детайлизирана в направления като: 
- (0 - никаква потребност; 5 – умерена потребност; 10 – голяма потребност)

 
Средно аритметична 

стойност
Median Mode

7.1   Региони – области, общини 8,1 10 10

7.2   Населени места 7,3 10 10

7.3   Възрастови групи на население/пациенти 8,1 10 10

7.4   Социални групи, 7,3 10 10

7.5   Професии 5,5 5 5

7.6   Видове болести 6,9 10 10

7.7   Конкретни лечебни/здравни заведения 5,2 5 5

7.8   Болнични отделения/клиники 4,7 5 5

7.9   Видове дейности 5,5 5 5

7.10 Видове приходи – по източници 4,8 5 0

7.11 Видове разходи – по направления 4,8 5 0
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Съ щи те от го во ри са по лу че ни и на въп ро са, за ся гащ сте пе ни те на пот
реб ност от по ве че ин фор ма ция по от дел ни по ка за те ли. По ве че то от ан ке ти ра
ни те са да ли пред по чи та ние към фак то ри те на окол на та сре да, рис ко ви те гру пи 
и фи зи чес ко то раз ви тие и в помал ка сте пен към ин фор ма ция за дей нос тта на 
ле чеб ни те за ве де ния, пер со на ла, ико но ми чес ка та си ту а ция и ин тег рал ни те по
ка за те ли. 

На въп ро са  „Счи та те ли, че дос тъп на та Ви ин фор ма ция е дос та тъч на, за 
да взе ма те ин фор ми ра но ре ше ние?“ 24 от ан ке ти ра ни те са от го во ри ли, че тя е 
дос та тъч на, и са мо 5 са по со чи ли, че имат нуж да от още ин фор ма ция. За ед но с 
то ва поч ти всич ки от от го во ри ли те се нуж да ят от дос тъп до дру ги ба зи дан ни и 
въз мож нос ти за об мен на ин фор ма ция. основ ни те из точ ни ци, по со че ни от ан
ке ти ра ни те, са НЦЗИ и НЗок8.  

Инте рес но е, че в сфе ра та на де мог раф ски те по ка за те ли – там, къ де то се 
ус та но ви, че има найго ля ма на со че ност за съ би ра не на ин фор ма ция, тъй ка то 
ос нов ни те уп рав лен ски ре ше ния са взе ма ни имен но в та зи об ласт (таб л. 16),  
нуж да та от до пъл ни тел на ин фор ма ция по те зи по ка за те ли е мал ка. Това мо же 
да оз на ча ва, че дос тъ път до то зи тип ин фор ма ция е без проб ле мен и ня ма нуж да 
от до пъл ни тел ни дан ни. За ед но с то ва се очер та ва нуж да та от по ве че ин фор ма
ция, свър за на с фак то ри те на окол на та сре да, рис ко ви те гру пи и фи зи чес ко то 
раз ви тие. (Табл. 16) 

Таблица 16.

Имате ли потребност от повече информация за следните показатели: 
- (0 – никаква потребност, 5 – умерена потребност, 10 – голяма потребност)

 Mean Median Mode

6.1     Демографски 3,9 5 5

6.2     Заболеваемост 4,6 5 0

6.3     Болестност 4,7 5 0

6.4     Лечебни заведения 3,2 5 0

6.5     Персонал 3,2 3 0

6.6     Дейност 3,5 5 0

6.7     Икономическа информация 4,0 5 0

6.8     Интегрални показатели 3,8 5 5

6.9     Фактори на околната среда 6,1 5 5

6.10   Рискови групи 6,1 5 5

6.11   Физическо развитие 5,5 5 5

8 Пъл ни те ре зул та ти от ан ке та та са да де ни в При ло же нието.  
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Найго лям ин те рес ин тер вю и ра щи те са по ка за ли към евен ту ал но раз по
ла га не с прог ноз ни дан ни за бъ де щи пе ри о ди. Тук отго во ри те от но во са раз пре
де ле ни съ об раз но с при о ри те ти те, ко и то ин тер вю и ра ни те са за я ви ли в пре диш
ни те си от го во ри – де мог раф ски по ка за те ли, за бо ле ва е мост, бо лес тност, фак то
ри на сре да та и рис ко ви гру пи сред на се ле ни е то. (Табл.17)

Таблица 17.

Бихте ли желали 
представената Ви 
информация да 
съдържа повече: - 

Данни за минали 
периоди

Прогнозни данни за 
бъдещи период

Процентни 
разпределения

брой
Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %

8.1 Демографски 16 55,2% 48,5% 28 96,6% 84,8% 16 55,2% 48,5%

8.2 Заболеваемост 18 62,1% 54,5% 27 93,1% 81,8% 17 58,6% 51,5%

8.3 Болестност 16 61,5% 48,5% 25 96,2% 75,8% 15 57,7% 45,5%

8.4 Лечебни заведения 10 45,5% 30,3% 18 81,8% 54,5% 12 54,5% 36,4%

8.5 Персонал 6 31,6% 18,2% 16 84,2% 48,5% 9 47,4% 27,3%

8.6 Дейност 9 42,9% 27,3% 19 90,5% 57,6% 10 47,6% 30,3%

8.7 Икономическа информация 9 40,9% 27,3% 21 95,5% 63,6% 13 59,1% 39,4%

8.8 Интегрални показатели 7 38,9% 21,2% 17 94,4% 51,5% 6 33,3% 18,2%

8.9 Фактори на околната среда 15 60,0% 45,5% 25 100,0% 75,8% 11 44,0% 33,3%

8.10 Рискови групи след насе-
лението

15 53,6% 45,5% 27 96,4% 81,8% 14 50,0% 42,4%

8.11 Физическо развитие 12 50,0% 36,4% 23 95,8% 69,7% 12 50,0% 36,4%

8.12 Други 1 25,0% 3,0% 3 75,0% 9,1% 2 50,0% 6,1%
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Тримерни и повече -мерни таблици Графично представяне Общо

Брой
Row Valid 

N %
Row Общо 

N %
Брой

Row Valid 
N %

Row Общо 
N %

Брой
Row Valid 

N %
Row Общо 

N %

11 37,9% 33,3% 23 79,3% 69,7% 29 100,0% 100,0%

12 41,4% 36,4% 21 72,4% 63,6% 29 100,0% 100,0%

11 42,3% 33,3% 22 84,6% 66,7% 26 100,0% 100,0%

10 45,5% 30,3% 14 63,6% 42,4% 22 100,0% 100,0%

6 31,6% 18,2% 8 42,1% 24,2% 19 100,0% 100,0%

6 28,6% 18,2% 11 52,4% 33,3% 21 100,0% 100,0%

5 22,7% 15,2% 14 63,6% 42,4% 22 100,0% 100,0%

5 27,8% 15,2% 9 50,0% 27,3% 18 100,0% 100,0%

7 28,0% 21,2% 14 56,0% 42,4% 25 100,0% 100,0%

8 28,6% 24,2% 15 53,6% 45,5% 28 100,0% 100,0%

9 37,5% 27,3% 15 62,5% 45,5% 24 100,0% 100,0%

0 0,0% 0,0% 2 50,0% 6,1% 4 100,0% 100,0%

Наймно го заг ри же ност към бъ де щи пос ле ди ци, свър за ни с уп рав лен
ски ре ше ния, ин тер вю и ра ни те са по ка за ли в сфе ри ка то здрав но със то я ние и 
ор га ни за ция на сис тема та. По от но ше ние на из пол званите за то ва ин стру мен ти 
се оказ ва, че наймно го се ценят чуж дес тран ният опит и ста тис ти чес ки те ме то
ди, ка то пона та тък се под реж дат дан ни от дру ги из сле до ва те ли, со ци о ло ги чес
ки про уч ва ния и в наймал ка сте пен ек спер тни оцен ки. Въз мож нос тта за ком
пю тър ни си му ла ции за из след ва не на ефек ти те от да де но уп рав лен ско ре ше ние 
чрез ком пю тър на си му ла ция е поч ти ну ле ва (табл. 18) 
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Таблица 18.

При вземане на управленски решения 
изследвате ли възможните бъдещи 
последствия върху следните обекти. Моля, 
посочете и изследователските инструменти, 
които използвате: -  

Статистически методи Компютърни симулации

Брой
Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
Брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %

11.1       Здравно състояние 24 88,9% 72,7% 2 7,4% 6,1%

11.2       Обществено мнение 11 42,3% 33,3% 0 0,0% 0,0%

11.3       Организация на системата 12 60,0% 36,4% 1 5,0% 3,0%

11.4       Мнение на персонала 9 39,1% 27,3% 1 4,3% 3,0%

11.5       Доходи на персонала 11 64,7% 33,3% 0 0,0% 0,0%

11.6       Приходи на заведенията 16 94,1% 48,5% 0 0,0% 0,0%

11.7       Разходи на заведенията 16 94,1% 48,5% 0 0,0% 0,0%

11.8       Разходи на НЗОК 9 81,8% 27,3% 0 0,0% 0,0%

11.9       Разходи на МЗ 11 84,6% 33,3% 0 0,0% 0,0%

11.10     Заплащане на персонала 14 70,0% 42,4% 0 0,0% 0,0%

11.11     Финанси на гражданите 10 76,9% 30,3% 1 7,7% 3,0%

Социологически 
проучвания

Данни от други 
изследователи

Чуждестранен опит Експертни оценки Общо

Брой
Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
Брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
Брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
Брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %
Брой

Row 
Valid 
N %

Row 
Общо 

N %

13 48,1% 39,4% 19 70,4% 57,6% 27 100,0% 100,0% 11 40,7% 33,3% 10 37,0% 30,3%

21 80,8% 63,6% 12 46,2% 36,4% 26 100,0% 100,0% 10 38,5% 30,3% 5 19,2% 15,2%

9 45,0% 27,3% 15 75,0% 45,5% 20 100,0% 100,0% 10 50,0% 30,3% 8 40,0% 24,2%

15 65,2% 45,5% 14 60,9% 42,4% 23 100,0% 100,0% 9 39,1% 27,3% 5 21,7% 15,2%

6 35,3% 18,2% 11 64,7% 33,3% 17 100,0% 100,0% 6 35,3% 18,2% 3 17,6% 9,1%

4 23,5% 12,1% 10 58,8% 30,3% 17 100,0% 100,0% 4 23,5% 12,1% 1 5,9% 3,0%

4 23,5% 12,1% 9 52,9% 27,3% 17 100,0% 100,0% 4 23,5% 12,1% 1 5,9% 3,0%

1 9,1% 3,0% 5 45,5% 15,2% 11 100,0% 100,0% 1 9,1% 3,0% 1 9,1% 3,0%

2 15,4% 6,1% 7 53,8% 21,2% 13 100,0% 100,0% 2 15,4% 6,1% 1 7,7% 3,0%

7 35,0% 21,2% 10 50,0% 30,3% 20 100,0% 100,0% 5 25,0% 15,2% 5 25,0% 15,2%

7 53,8% 21,2% 6 46,2% 18,2% 13 100,0% 100,0% 5 38,5% 15,2% 2 15,4% 6,1%
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 Пре по ръ ки

 основ на пре по ръ ка от стра на на учас тни ци те е из граж да не на един на 
ин фор ма ци он на сис те ма в здра ве о паз ва не то. Дру га чес то пов та ря ща се пре
по ръ ка е въз мож нос тта за об мен на ба зи дан ни и дос тъп до та ки ва на дру ги 
ин сти ту ции – не що, ко е то от но во во ди до из во да за не об хо ди мос тта от един на 
ин фор ма ци он на сис те ма. анке ти ра ни те са пре по ръ ча ли и да се ак ту а ли зи рат 
от чет ни те до ку мен ти и да се съз да дат един ни фор ми за от чет ност, как то и да 
се съз да дат ус ло вия за подоб ра ко ор ди на ция на дей нос ти те меж ду от дел ни те 
ин сти ту ции в здра ве о паз ва не то. Подо лу са да де ни обоб ще ни пре по ръ ки те на 
учас тни ци те в из след ва не то.

1. акту а ли зи ра не на пър вич ни те ме ди цин ски до ку мен ти, то чен нор ма ти
вен рег ла мент за тях но то по пъл ва не  (напр. се га не се от ра зя ват ам бу
ла тор ни те прег ле ди сре щу зап ла ща не на па ци ен ти те) и съ от вет ствие с 
пе ри о дич на та от чет ност, ко я то се изис ква от ле чеб ни те за ве де ния към 
РЦЗ, РЗок и РИокоЗ

2. Въ веж да не на един на де ло вод на сис те ма в РЦЗ
3. Въ веж да не на един на ин фор ма ци он на сис те ма в здра ве о паз ва не то
4. Въз мож ност за дос тъп до ин фор ма ция чрез пуб лич на ба за дан ни на дру

ги дър жав ни ин сти ту ции
5. Дос тъп до ба за та дан ни на аген ци я та по ка дас тъ ра, РИоСВ и др.
6. Раз по ла га не с нав ре мен на, ак ту ал на и точ на ин фор ма ция
7. оси гу ря ва не на об мен на ин фор ма ция меж ду РЦЗ и РЗок на ре ги о нал но 

ни во
8. Да се пре дос та вя в пократ ки сро ко ве ин фор ма ция за наб лю да ва ни те от 

нас по ка за те ли на на ци о нал но ни во
9. Изграж да не на един на ин фор ма ци он на сис те ма в здра ве о паз ва не то и 

ста тис ти ка та
10. Изграж да не на един на ин фор ма ци он на сис те ма за от чи та не дей нос тта 

на ле чеб ни те за ве де ния в Ре ги о нал ния цен тър по здра ве о паз ва не и за 
пре дос та вя не то ù на НЦЗИ

11. Изграж да не на един на ин фор ма ци он на сис те ма за от чи та не дей нос тта 
на ле чеб ни те за ве де ния, МЗ (РЦЗ,  РИокоЗ), НЗок (РЗок) и доб ро вол ни
те ЗоФ

12. оси гу ря ва не на дос та тъч но сред ства за съв ре ме нен хар ду ер и соф ту ер
13. Подоб ра ко ор ди на ция меж ду раз лич ни те ин сти ту ции по об щи  въп ро си
14. По доб ря ва не на дос тъ па до ин фор ма ци он ни те сис те ми на НЗок, НЦЗИ, 

ТСБ
15. Уни фи ци ра не на от чет ни те фор ми на ле чеб ни те за ве де ния  към МЗ и 

НЗок – фор му ля ри, от че ти, справ ки и др., за те зи, ко и то съ дър жат иден
тич на ин фор ма ция



48

ЗдРаВ На пО лИ ТИ ка,ОС НО Ва На На дО ка За ТЕл СТВа

 Зак лю че ние

Изслед ва ни те уп рав лен ски ни ва – Ди рек то ри на РЦЗ и РИокоЗ, по каз ват 
ори ен ти ра не на дей нос тта си ос нов но към съ би ра не на ин фор ма ция, към ней
но то пър вич но об ра бот ва не и към преп ра ща не на цен трал но ни во. Въз мож нос
ти те за взе ма не на уп рав лен ски ре ше ния, свър за ни с про веж да не то на по ли ти
ки на то ва ни во, са све де ни до ми ни мум. На со ка та за съ би ра не на ин фор ма ция 
е пре дим но де мог раф ска и об ща за на се ле ни е то и помал ко ори ен ти ра на към 
дей нос ти те в ле чеб ни те за ве де ния и ико но ми чес ки те ре зул та ти по ра ди фак та, 
че то ва е ра бо та на по де ле ни я та на НЗок. 

Дру га осо бе ност на ра бо та та на те зи зве на е тях на та изо ли ра ност от дру
ги дър жав ни ин сти ту ции, ко и то имат от но ше ние към дей нос ти те в здра ве о паз
ва не то. Наймал ко учас тие в про це са на уп рав лен ски те ре ше ния на то ва ни во 
имат граж дан ски те и неп ра ви тел стве ни те ор га ни за ции. 

от нап ра ве ния ана лиз мо же да се обоб щи, че сис те ма та е цен тра ли зи ра
на, тяс но спе ци а ли зи ра на и нес вър за на с очак ва ни ре зул та ти. лип сва об рат на 
връз ка с гор ни те ни ва или ако тя е осъ щес тве на, то ва е в рам ки те на ру тин но то 
уп рав ле ние и ня ма ино ва ци о нен ха рак тер. На прак ти ка из след ва ни те зве на в 
сис те ма та не про веж дат ре ги о нал на по ли ти ка и раз чи тат на взе ти ре ше ния от 
МЗ. лип сват хо ри зон тал ни връз ки с дру ги ве дом ства и ин сти ту ции из вън фор
мал ни те съг ла су ва ния на до ку мен ти, ко и то се изис кват от нор ма тив на та уред ба. 
от нап ра ве ни те пре по ръ ки се виж да, че са не об хо ди ми свър зва не на от дел ни те 
зве на в сис те ма та в един на ин фор ма ци он на връз ка и пре о до ля ва не на се гаш
на та пар це ли ра ност, как то и де ле ги ра не на по ве че въз мож нос ти за взе ма не на 
ав то ном ни ре ше ния на мес тно ни во съ об раз но с осо бе нос ти те на съ от вет ния 
ре ги он.
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 Гла ва 3.  
 ана ли зи и при ме ри за взе ти уп рав лен ски ре ше ния, 
 не ос но ва ни на до ка за тел ства

В та зи гла ва са пред ста ве ни ана ли зи в шест кон крет ни проб лем ни  об лас
ти от здра ве о паз ва не то. лип са та на до ка за тел ства от прак ти ка та за съ от вет но то 
ре ше ние е до ве ла до се ри оз ни те проб ле ми, ко и то са из след ва ни. Раз гле да ни са 
след ни те ка зу си:

1. Де ле ги ра ни те бюд же ти на бол ни ци те – проб ле ми на фи нан си ра не то
2. Ре ги о нал но то раз пре де ле ние на ме ди цин ски те ус лу ги и ре сур си – 

здрав на кар та
3. След дип лом на та ква ли фи ка ция.
4. Ме то ди те за фи нан си ра не на из пъл ни те ли те на здрав на по мощ от НЗок 

и тях но то от ра же ние вър ху ин фор ма ци я та за здра ве то и дей нос ти те в 
здрав на та сис те ма

5. По ли ти ка та за пси хич но здра ве
6. Мо де лът на спеш на та по мощ

 І. де ле ги ра ни те бюд же ти на бол ни ци те: същ ност, ико но ми чес ки и 
ор га ни за ци он ни ас пек ти от при ла га не то им

Цел та на нас то я щия ана лиз и на за да чите, про из ти ча щи от не го, се оп
ре де лят та ка: да се пред ста вят същ нос тта на ин стру мен та „де ле ги ран бюд жет“,  
въ ве ден от ня кол ко го ди ни в сег мен та „бол нич на по мощ“, фак то ри те, на ло жи
ли не го во то из пол зва не, и не го ва та ико но ми чес ка същ ност. оттук на та тък да се 
ана ли зи рат не го ви те не дос та тъ ци и пре дим ства, как то и очак ва ни пер спек ти ви 
на из пол зва не то му.
 Нак рая да се нап ра вят из во ди от нос но не об хо ди мос тта още пре ди внед
ря ва не то на то зи ин стру мент – в час тност, как то и в здрав ния ме нид жмънт изоб
що, да за поч не ши ро ко при ла га не на под хо ди, ко и то найобщо мо гат да се оп ре
де лят ка то „здра вен ме нид жмънт, ба зи ран на до ка за тел ства“.

Пре ди всич ко тряб ва да се по яс ни, че при до би лият по пу ляр ност тер мин 
„де ле ги ран бюд жет“ е неп ра ви лен. Ста ва въп рос за ог ра ни чен по оп ре де ле ни 
кри те рии бюд жет на да де на бол ни ца, кой то се до го ва ря със съ от вет на та Ра йон
на здрав нооси гу ри тел на ка са (РЗок). Поточ ният тер мин е „ли ми ти ран бюд жет“ 
– той ще се ко мен ти ра в Раз дел 8.

Хос пи та ли за ци я та в Ре пуб ли ка Бъл га рия за пе ри о да 2000 – 2007 г. се уве
ли ча ва с на рас тващ темп. По от чет ни дан ни на На ци о нал ния цен тър за здрав на 
ин фор ма ция (НЦЗИ) през 2007 г. са ре гис три ра ни над 550 000 хос пи та ли зи ра ни 
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слу чая в по ве че от те зи през 2000 г. – или за се дем го ди ни има уве ли че ние с бли
зо 147%. око ло 86% от слу ча и те (за 2007 г.) са ле ку ва ни по кли нич ни пъ те ки (кП) 
или зап ла ща не то на ле че ни е то им се из вър шва от НЗок (виж Таб л. 19).

Таблица 19.

Хоспитализирани случаи в стационарите на лечебните заведения - всичко и по клинични пътеки
Разходи на лечебните заведения 2000 - 2007 г.

Години 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Хоспитализирани случаи 1 181 097 1 185 927 1 256 557 1 333 698 1 473 631 1 614 313 1 653 264 1 735 341

нарастване спрямо 2000 г. 100,41% 106,39% 112,92% 124,77% 136,68% 139,98% 146,93%

- в т.ч. случаи по клинич. пътеки 321 305 520 826 664 460 813 133 1 318 467 1 488 442

Разходи на лечебните заведения 

за болнична помощ 520 100 234 580 220 905 694 875 606 859 575 594 982 255 676 1 128 702 836 1 044 652 439 1 171 186 435

нарастване спрямо 2000 г. 112% 134% 165% 189% 217% 201% 225%

Наб лю да ва се ус той чив темп на то ва уве ли че ние. По прог ноз ни дан ни на 
НЦЗИ бро ят на пре ми на ли те бол ни ще се уве ли ча ва до 2012 г. със сред но го ди
шен темп от око ло 3%9. 

Спо ред то зи темп през 2012 г. се очак ва бро ят на пре ми на ли те бол ни да 
над хвър ли 2 млн.

Таблица 20.

Хоспитализирани случаи в стационарите на лечебните заведения - 
всичко и по клинични пътеки

Разходи на лечебните заведения - прогноза 2008 - 2012 г.

Години 2008 2009 2010 2011 2012

Хоспитализирани случаи 1 787 401 1 841 023 1 896 254 1 953 142 2 011 736

нарастване спрямо 2000 г. 151% 156% 161% 165% 170%

Разходи на лечебните заведения 

за болнична помощ 1 218 033 892 1 266 755 248 1 317 425 458 1 370 122 476 1 424 927 375

нарастване спрямо 2000 г. 234% 244% 253% 263% 274%

лип сват дан ни за със то я ни е то на за бо ле ва е мос тта по об ра ща е мост – т.е. 
за па ци ен ти, по тър си ли  по мощ при об щоп рак ти ку ва щи те ле ка ри и спе ци а лис
ти те и кон ста ти ра ни за бо ля ва ния при тях. от те зи дан ни би ха мог ли да се нап
ра вят из во ди за ре ал но то рав ни ще на нуж да е щи те се от бол нич но ле че ние, но 
та ки ва не се пуб ли ку ват от На ци о нал на та здрав но о си гу ри тел на ка са (НЗок).

9  То зи темп е раз ли чен за от дел ни те гру пи ле чеб ни за ве де ния и е из чис лен от ек спер ти на НЦЗИ в ми ни мални и мак си мал ни 
гра ни ци – виж бюле тин „Ико но ми чес ки ана лиз...“ на НЦЗИ – с. 46. Тук е при ет усред нен темп от 3%.
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Пред став ля ва ин те рес ана ли зът на ди на ми ка та във вре ме то на бол ни те 
по от дел ни кли нич ни пъ те ки (кП) – за да се от че те по кои кП се кон ста ти ра зна
чи тел но уве ли че ние, респ. по кои се от чи та посла бо или ни как во уве ли че ние, 
но лип са та на пуб ли ку ва ни дан ни от НЗок въз пре пят ства по до бен ана лиз.

 Фак то ри, вли я е щи вър ху ди на ми ка та на броя на бол ни те, ле ку ва ни в 
бол ни ци те

Де тай лен ана лиз на фак то ри те изис ква на ли чие на пъл на ин фор ма ция 
за броя на бол ни те, ле ку ва ни по от дел ни кП, по ди аг но зи, по въз рас то ви и по ло
ви гру пи и др., как то и съ пос тав ка та им с дан ни за за бо ле ва е мос тта, мо мен тна та 
бо лес тност и др., как ви то дан ни не се пуб ли ку ват от НЗок. Пред мет на ана лиз 
ще бъ дат ста но ви ща на от го вор ни длъж нос тни ли ца пред раз лич ни фо ру ми, 
респек тив но пред ме дии с на ци о нал но зна че ние.

 1. Зна чи тел но из ме не ние на за бо ля е мос тта на бъл гар ско то на се ле ние 
за пе ри о да

Прег ле дът на дан ни от пе ри о да пре ди 2000 г. по каз ва на ли чие на от но
си тел но ста би лен брой хос пи та ли зи ра ни па ци ен ти от око ло 1 млн. Ду ши го диш
но. Ня ма дан ни и ко мен та ри, ко и то да очер та ват фак то ри до веж да щи до зна чи
тел но уве ли че ние на то зи брой.

То зи фак тор прак ти чес ки се из ключ ва от бъл гар ски те ек спер ти, до кол
ко то изоб що не се спо ме на ва в тех ни ко мен та ри и ста но ви ща. В го диш ни те док
ла ди за със то я ни е то на здра ве то на на ци я та на Ми нис тер ство то на здра ве о паз
ва не то съ що не се ко мен ти ра зна чи тел но об що из ме не ние на за бо ля е мос тта.
 
 2. Неп ра вил на хос пи та ли за ция. 

Има твър де ния, че не ви на ги хос пи та ли за ци и те се из вър шват по чис то 
ме ди цин ски кри те рии. 

„В мо мен та око ло 30% от хос пи та ли за ци и те са фал ши ви, за що то бол ни
ци те при е мат па ци ен ти, ко и то мо гат да се ле ку ват вкъ щи, или пък хос пи та ли зи
рат бол ни, за ле че ни е то на ко и то бол ни ци те ня мат нуж ни те спе ци а лис ти“10.

 3. Ико но ми чес ки и со ци ал ни при чи ни, сти му ли ра щи неп ра вил на та хос
пи та ли за ция. 
 „Въз рас тен чо век, с ня кол ко хро нич ни за бо ля ва ния, с пен сия 120 лв., 
вли зай ки в бол ни ца, пла ща са мо пот ре би тел ска так са.“11 ло гич но е той да пред
по че те бол нич но ле че ние, ло гич но из глеж да и със тра да ни е то на пер со на ла на 

10 Вой но ва, л. (ко мен тар по по вод съ об ще ние на ми нис тър На нев). – Днев ник, 29. 10. 2009. 

11 Здрав ко ва, я. Дър жа ва та съз да ва ус ло вия за ко руп ция в бол ни ци те. (Интер вю с др Д. лен ков, гла вен сек ре тар на БлС).  
–  Сега (руб ри ка „Наб лю да тел“), 9. 11. 2009. 
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бол ни ца та, за да при е ме за ле че ние то зи въз рас тен чо век.

 4. Лип са на въз мож нос ти (кли нич ни пъ те ки, респ. зап ла ща не на бол ни
ци те) за до ле ку ва не и ре ха би ли та ция

По нас то я щем та ки ва кП не съ щес тву ват. Нуж да е щи те се па ци ен ти се за
дър жат в бол ни ци те или се при е мат по дру ги кП, ка то и в два та слу чая се уве
ли ча ват обемът на хос пи та ли за ци я та и раз ходът на сред ства. Дру ги ят ва ри ант е 
па ци ен ти те да се из пис ват и са ми тряб ва да си оси гу рят и зап ла тят не об хо ди ми
те гри жи.

Си ту а ци я та се про ме ня.
„Раз ра бо те ни са (за 2010 г.) де вет кли нич ни пъ те ки за до ле ку ва не и ре ха

би ли та ция, ко и то ще се зап ла щат от НЗок, и та ка ще се фи нан си рат прес трук ту
ри ра ни те бол ни ци“12. а по то зи на чин ще се на ма ли бро ят на бол ни те в бол ни
ци те за ак тив но ле че ние.

 5. Раз кри ва не на но ви ле чеб ни за ве де ния  
кон ста ти ра се зна чи тел но уве ли че ние броя на час тни те ле чеб ни за ве

де ния. 
На ли це е „ла ви на от но ви ле чеб ни за ве де ния, без да се каз ва как во се 

случ ва със ста ри те ле чеб ни за ве де ния“. И: „16 но ви бол ни ци ча кат да склю чат 
до го вор от 1 яну а ри, те са го то ви.“13 

Спо ред друг ек сперт „за до го вор с ка са та от на ча ло то на 2010 г. ча кат 16 
но ви кли ни ки, а още 64 ис кат да се раз ши рят“14.

 6. Сни жа ва не на кри те ри и те за из бор на бол ни ци ка то до го во рен пар
тньор на НЗОК
 Сключ ва не на до го во ри с бол ни ци, ко и то не от го ва рят на стан дар ти те15.

 7. Не дос та тъ ци в ра бо та та на из вън бол нич на та по мощ
 Не дос та тъ ци те във връз ка та меж ду сис те ми те за из вън бол нич на и за 
бол нич на по мощ са ко мен ти ра ни мно гок рат но. лип сват и по ка за те ли и кри те
рии за оцен ка на дей нос тта на те зи сис те ми. оттук про пус ки и де фек ти в сис те
ма та за из вън бол нич на по мощ не из беж но се от ра зя ват в сис те ма та за бол нич на 
по мощ. Има и об рат но вли я ние, ко е то е още посла бо изу че но и ко мен ти ра но.
„Не нав ре ме от кри ти те за бо ля ва ния и за къс ня ло то ле че ние се от ра зя ва и на из
хо да на за бо ля ва ни я та, ...по ня ко га фа тал но“. „....не из пъл не ни те за дъл же ния на 

12  Вой но ва, л.  (ко мен тар по по вод съ об ще ние на ми нис тър На нев). – Днев ник, 29. 10. 2009. 

13 То до ро ва, Р. Де ле ги ра ни ят бюд жет ме при тес ня ва. (Интер вю по БНР – „Пре ди всич ки“.)– аген ция кРоСС, 18. 11. 2009.

14 Вж. Днев ник, 18. 11. 2009: „Бли зо 350 млн. лв. са дъл го ве те на бол ни ци те“, ци ти ра се из каз ва не на др Е. Душ ков – пред се да
тел на уп ра ви тел ния съ вет на НЗок.

15 Ми нис тър На нев в ин тер вю във в. „Стан дарт“, по пуб ли ка ция в руб ри ка „от пре са та: бюд жет за здра ве – бе зоб ла чен за ед
ни, тру ден за дру ги“, в „Здра ве нет“, МИЗЗо, 04. 11. 2009.
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об щоп рак ти ку ва щи те ле ка ри и спе ци а лис ти те по от но ше ние на про фи лак тич
на та и ди аг нос тич на та дей ност реф лек ти рат вър ху раз хо ди те на здрав на та ка
са.“16.

 8. На личие на мно жес тве ни за бо ля ва ния у един и същ па ци ент – осо бе но 
ха рак тер но за повъз рас тни те па ци ен ти. 

лип са та на кП за ле че ние на па ци ен ти с мно жес тве ни за бо ля ва ния при
нуж да ва ле ка ри те в бол ни ци те да ле ку ват са мо во де що то за бо ля ва не, ка то ос
та на ли те или не се ле ку ват, или се  от ла га ле че ни е то до след ващ при ем по дру га 
кП. Дру га въз мож ност е на соч ва не на па ци ен та към дру га бол ни ца.

На ши из след ва ния17 по каз ват, че от но си тел ният дял на па ци ен ти  над 
60го диш на въз раст с две и по ве че хос пи та ли за ции – за всич ки кла со ве бо лес
ти за из след ва на та ка лен дар на го ди на (2004) – в уни вер си тет ски те бол ни ци е 
20,3% за же ни те и 22,3% за мъ же те. 

 9. На ли чи е то на ре хос пи та ли за ции – при ем на па ци ен ти със съ що то за
бо ля ва не в рам ки те на ед на и съ ща ка лен дар на го ди на. 

На ла га се по ра ди на ли чие на ус лож не ния, респек тив но не до ле ку ва не на 
ос нов но то за бо ля ва не и пр. По ня кои дан ни18 (от 2004 г.) от но си тел ният дял на 
те зи па ци ен ти е меж ду 13–15%.

За на ли чи е то на то зи фе но мен лип сват из чер па тел ни ак ту ал ни дан ни – 
осо бе но ди фе рен ци ра ни по ди аг но зи, кли нич ни пъ те ки, пол, въз раст и др.

 10. Ико но ми чес ки фак то ри
В чуж дес тран ни из след ва ния се ко мен ти рат чис то ико но ми чес ки фак

то ри. След ка то ме нид жмън та на да де на бол ни ца е пос та вен в ус ло вия, ко и то  
до веж дат до пе чал ба, ма кар и ми ни мал на, от ле че ни е то на един па ци ент, на ли це 
е моти ва ция да се при е мат кол ко то мо же по ве че та ки ва па ци ен ти, ка то при е мът 
се ог ра ни ча ва са мо от ка па ци те та на бол ни ца та. Респек тив но ако ле че ни е то на 
па ци ен та ге не ри ра за гу би, има мо ти ва ция за от клонява не при е ма на та къв па
ци ент. Ня кои до пъл ни тел ни ко мен та ри – в Раз дел 4.1.

Та ка бол нич ният ме нид жмънт е пос та вен в ус ло вия, при ко и то ико но ми
чес ки фак то ри се сблъс кват с фун да мен тал ни етич ни и мо рал ни нор ми, ха рак те
ри зи ра щи ме ди цин ска та про фе сия.

16  пас ко ва, М. Ръ ко вод ство то на ле кар ския съ юз се опит ва да скрие ви на та си с нес ко по са ни про тес ти. (Интер вю с В. Ми хов, 
ди рек тор на РЗок  – Пле вен.)   www. bgsever.info/br04_2008

17  кун дур джи ев, Т., Б. да ви дов. ана лиз на въз рас то вопо ло ва та струк ту ра и ос нов ни те бо лес ти на па ци ен ти те над 60го
диш на въз раст в пуб лич ни те ле чеб ни за ве де ния за бол нич на по мощ в Ре пуб ли ка Бъл га рия, док лад на на уч на кон фе рен ция 
„Ста ре е не то на на се ле ни е то: ре ал нос ти и пос ле ди ци, по ли ти ки и прак ти ки“. Со фия, 31 май 2006 г. Сбор ник док ла ди, Цен тър за 
из след ва не на на се ле ни е то при БаН. Со фия, 2006.

18  Т. кун дур джи ев, Б. да ви дов. Пак там.
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 Раз хо ди за бол нич но ле че ние

  Ди на ми ка на раз хо ди те
Па ра лел но с уве ли ча ва не то броя на пре ми на ли те бол ни на рас тват и 

раз хо ди те за тях но то ле че ние.
По от чет ни дан ни на НЦЗИ об щи те раз хо ди на ле чеб ни те за ве де ния за 

бол нич на по мощ за пе ри о да 2001 г. – 2007 г. са се уве ли чи ли с бли зо 600 млн. 
лв. – или с над 200 % (вж. Таб ли ца 18).

Успо ред но с броя на бол ните с пос то ян ни тем по ме се уве ли ча ват и раз
хо ди те.  По прог ноз ни дан ни на НЦЗИ раз хо ди те на ле чеб ни те за ве де ния ще се 
уве ли ча ват до 2012 г. със сред но го ди шен темп от око ло 4% 19 (виж Таб ли ца 2). 
Спо ред то зи темп през 2012 г. се очак ва об щи те раз хо ди да над хвър лят су ма та 
от 1,4 млрд. ле ва.
  
 Фак то ри, вли я е щи вър ху ди на ми ка та на раз хо ди те

Фак тор „уве ли че ние на раз хо ди те за ле че ние на един па ци ент“
обща та ди на ми ка на ин фла ци я та, по ви ша ва не то на въз наг раж де ни я та 

на ме ди цин ския пер со нал, въ веж да не то на но ва и поскъ па апа ра ту ра, при ла га
не то на но ви и по пра ви ло поскъ пи ме ди ка мен ти до веж дат до по ви ша ва не на 
раз хо ди те за ле че ние на от де лен па ци ент.

Съг лас но с дан ни те от Таб ли ца 18 за пе ри о да 2001 – 2007 г. бро ят на бол
ни те се е уве ли чил с 146,93%, до ка то раз хо ди те за бол нич на по мощ са се уве ли
чи ли с 201,85% – раз ли ка та е око ло 54  про цен тни пун кта. Или: во дещ фак тор е 
уве ли ча ва не то на раз хо ди те за ле че ние на от дел ни те па ци ен ти.

Поде тай лни ана ли зи пот вър жда ват гор ния из вод. Спо ред дан ни от 
НЦЗИ20 сред ни ят раз ход за ле че ние на един пре ми нал бо лен за пе ри о да в ня кои 
гру пи бол ни ци се из ме ня как то след ва:
 – Уни вер си тет ски бол ни ци и на ци о нал ни МБал: 2001 – 590,89 лв.; 2007 – 
909,58 лв. – 65% уве ли че ние;
 – облас тни МБал: 2001 – 334, 37 лв.; 2007 – 504,73 лв. – 66 % уве ли че ние;
 – Град ски МБал: 2001 – 464,08 лв.; 2007 – 535,17 лв.,  86 % уве ли че ние;
 – общин ски МБал: 2001 – 283,74 лв.; 2007 – 456,21 лв. – 62% уве ли че ние. 

Друг въп рос е на как во се дъл жи то ва из ме не ние на раз хо ди те. Една гру
па фак то ри то ва е свър зан с об ща та ди на ми ка на це ни и зап ла ти за пе ри о да: 
уве ли че нието на раз ме ра на тру до ви те въз наг раж де ния на пер со на ла, уве ли
че нието на це ни те на ме ди ка мен ти, кон су ма ти ви, апа ра ту ра, го ри ва, енер гия, 
стро и тел ни и дру ги ма те ри а ли е пов ли я ло вър ху об що то уве ли ча ва не на раз хо
ди те. Де тай лен ана лиз би оп ре де лил мяс то то и зна че ни е то на от дел ни те фак то

19  ана ло гич но – то зи темп е раз ли чен за от дел ни те гру пи ле чеб ни за ве де ния и из чис лен от ек спер ти на НЦЗИ в ми ни мал ни и 
мак си мал ни гра ни ци – вж. бю ле тин „Ико но ми чес ки ана лиз...“ на НЦЗИ – с. 51. Тук е при ет ос ред нен темп от 4%.

20  Бю ле тин „Ико но ми чес ки ана лиз...“, НЦЗИ, 2009.
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ри, но то ва е из вън це ли те на нас то я щия ана лиз.
Дру га гру па фак то ри е по ви ша ва не на ин тен зив нос тта и ка чес тво то на 

ле че ние: въ веж да не на поефек тив ни и поскъ по стру ва щи ме ди ка мен ти, ме ди
цин ски тех но ло гии, апа ра ту ра, кон су ма ти ви и пр. лип сват оба че дан ни за из
след ва не и евен ту ал но пот вър жда ва не на та зи ин те рес на хи по те за.

Спо ред прог но зите съ щи те фак то ри ще вли я ят с по доб на ин тен зив ност 
и в бъ де ще, ко е то ще до ве де до по ка за ни те в Таб ли ца 19 ре зул та ти.

 2. Уве ли ча ва не на броя на ле ку ва ни те бол ни. То зи фак тор бе ше ко мен ти
ран в Раз дел 1.
   
 Ико но ми чес ки ана лиз – мяс то то на де ле ги ра ния бюд жет

 Два та мо де ла на фи нан си ра не на бол ни ци те и де ле ги ра ни те бюд же
ти ка то ком про ми сен ин стру мент

Зап ла ща не то на ле че ни е то на все ки от де лен па ци ент от фи нан си ра ща та 
ин сти ту ция по оп ре де ле на це на е из вес тно в те о ри я та и прак ти ка та на здрав на
та ико но ми ка ка то модел на фи нан си ра не с бюд жет с „от во рен край“. При то зи 
мо дел бюд же тът на вся ка от дел на бол ни ца, как то и на фи нан си ра щия ор ган (в 
слу чая НЗок) се оп ре де ля са мо прог ноз но. Ре ал на та ве ли чи на на всич ки бюд
же ти се оп ре де ля са мо и един стве но от броя на бол ни те, на ко и то е зап ла те
но ле че ни е то – в пос лед ния ден на от чет ния пе ри од. Има ре ди ца ана ли зи за 
пре дим ства та и не дос та тъ ци те на по до бен вид бюд жет. Едно от пре дим ства та е 
да ва не то на въз мож ност на бол ни ци те да уве ли ча ват броя на ле ку ва ни те па ци
ен ти (наймал ко то за те зи кП, за ко и то бол нич ният ме нид жмънт смет не, че но сят 
при хо ди над нап ра ве ни те раз хо ди). Един от найсъ щес тве ни те не дос та тъ ци е 
имен но гор ният фе но мен – не въз мож нос тта да има точ но пла ни ра не на всич ки 
бюд же ти. Друг не дос та тък на мо де ла е, че поз во ля ва без кон трол но и на те о рия 
„не ог ра ни че но“ уве ли ча ва не на  бюд же та на фи нан си ра щия ор ган.

обра тен на мо де ла на  бюд же та  с „от во рен край“ е мо дел на бюд жет със 
„зат во рен край“. То ва оз на ча ва, че пред ва ри тел но се рег ла мен ти ра ня как во ог
ра ни че ние – във вид на фик си ра на ве ли чи на или гра ни ца на обе ма на го диш ния 
бюд жет – на бол ни ца, как то и на фи нан си ра ща ор га ни за ция. Пре ми на ва не то на 
та зи ве ли чи на / гра ни ца во ди до оп ре де ле ни след ствия, включи тел но и до сан
кции.

В съ щес тву ва ща та прак ти ка НЗок ра бо ти с пред ва ри тел но одоб рен от 
На род но то съб ра ние общ го ди шен бюд жет, раз пре де лен по ос нов ни нап рав
ле ния, включи тел но и за зап ла ща не на бол нич но об служ ва не. Та ка тя ра бо ти в 
ус ло вия на бюд жет със „зат во рен край“. Бол ни ци те от своя стра на по не те о ре
тич но мо гат в ус ло вия на кон ку рен ция да при е мат го лям брой бол ни – кол ко то 
им поз во ля ват на лич ни те ре сур си. Или те ра бо тят в ус ло ви я та на бюд жет с „от
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во рен край“. 
Те зи два про ти во по лож ни мо де ла, при ла га ни в ед на и съ ща фи нан со ва 

струк ту ра (НЗок и до го вор ни пар тньо ри – бол ни ци), ес тес тве но пре диз вик ват 
зна чи тел ни про ти во ре чия и нап ре же ния. 

Та ка ста ва ло гич но и ико но ми чес ки из дър жа но след НЗок да има ли ми
ти ран бюд жет, тя да на ла га ня как во ли ми ти ра не и на сво и те пар тньо ри – в слу
чая бол ни ци те. То ва е (или би мог ло да се ко мен ти ра ка то) те о ре тич но то ос но
ва ние на въ веж да не то от НЗок на ня как ви ли ми ти.

Прак ти чес ко то ос но ва ние за въ веж да не то на ли ми ти е оче вид но. Дос
тиг на тият брой бол ни – око ло 1,7 млн., и раз хо ди за ле че ни е то им – око ло 1,2 
млрд. за 2007 г., как то и прог но зи те за око ло 2 млн. бол ни през 2012 г. и раз хо ди 
за тях но то ле че ние – над 1,4 млрд. лв., са зас тра ши тел но го ле ми ве ли чи ни. 

 След ствия от при ла га не то на два та мо де ла 
Еднов ре мен но то при ла га не на два та мо де ла, за ед но с вли я ни е то на дру

ги те ко мен ти ра ни фак то ри, во ди до след ни те ос нов ни след ствия:

 1. Зна чи тел но уве ли че ние на раз хо ди те за бол нич но об служ ва не за пе
ри о да 2001 – 2007 г. и още позна чи тел но – за прог ноз ния пе ри од – 2012 г.

 2. Уве ли ча ва не на за дъл же ни я та на бол ни ци те
Бол ни ци те (тех ни те ме нид жъ ри) са пос та ве ни в слож ни ико но ми чес ки 

ус ло вия. Те тряб ва ед нов ре мен но да:
– уве ли ча ват броя на при е ти те бол ни – наймал ко то те зи, за ко и то раз хо

ди те за ле че ни е то са понис ки от до го во ре ни те це ни на съ от вет ни те кли нич ни 
пъ те ки;

– не над ви ша ват об що то ко ли чес тво раз хо ди, до го во ре ни с НЗок/РЗок;
–  под дър жат ка чес тво то на ле че ни е то на не об хо ди мо то рав ни ще – спо

ред на ци о нал ни те стан дар ти, респек тив но съг лас но с ус ло ви я та в На ци о нал ния 
рам ков до го вор (НРД);

– усъ вър шен стват ме ди цин ска та тех но ло гия пос ред ством: за ку пу ва не 
на но ва апа ра ту ра, ме ди ка мен ти, кон су ма ти ви и др., ква ли фи ка ция на спе ци а
лис ти и пр.

Някои ме нид жъ ри на ру ша ват част от те зи ус ло вия и ге не ри рат дъл го ве. 
Спо ред ми нис тър На нев „бли зо 290 млн. лв. са те ку щи те дъл го ве и още 

59  млн. лв. са прос ро че ни те за дъл же ния на бол ни ци те в мо мен та“21.
Те зи за дъл же ния тряб ва да се из пла тят от съ от вет ния соб стве ник (дър

жа ва и/или об щи на), за да не из пад нат бол ни ци те в не със то я тел ност (прак ти
чес ки във фа лит). 

21  Редак ци он на ста тия с ци ти рани ста но ви ща на ми нис тър На нев. – Днев ник, 18. 11. 2009: „Бли зо 350 млн. лв. са дъл го ве те на 
бол ни ци те.“ 
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 Ре ак ция на здрав ния ме нид жмънт

 1. Зап ла ща не на нат ру па ни те за дъл же ния в края на ка лен дар на та го ди
на.
 За це лия пе ри од от 1990 г. на сам то ва е ши ро ко раз прос тра не на прак ти
ка с раз лич на ин тен зив ност. Та зи дъл го го диш на прак ти ка е да ва ла и да ва ос но
ва тел ни на деж ди на ре ди ца бол нич ни ме нид жъ ри, че имен но тех ни те за дъл же
ния ще бъ дат зап ла те ни.

 2. лик ви ди ра не на бол ни ци по ра ди не въз мож ност да пок ри ват за дъл же
ни я та си

То ва е прак ти чес ки нов тип ре ак ция. 
„Бол ни ца та в Ра до мир ще бъ де обя ве на в не със то я тел ност, бол ни ци те в 

Трън и ку ла ще бъ дат зат во ре ни“22.
„обсъж да се бъ де ще то на бол ни ца та в Ивай лов град“23.

 3. Прес трук ту ри ра не на бол ни ци те
Съ що нов тип ре ак ция, ма кар и дъл го ко мен ти ра на ка то пот реб ност от 

ре ди ца ек спер ти. Част от бол ни ци те ще бъ дат прес трук ту ри ра ни ка то бол ни ци 
за до ле ку ва не и про дъл жи тел но ле че ние.

„Мо же би 70–80 бол ни ци ще бъ дат прес трук ту ри ра ни в пър ви те шест 
ме се ца на ид на та го ди на.“24

 
 4. Про дъл жа ва не, усъ вър шен ства не и евен ту ал но пре мах ва не на де ле
ги ра ния бюд жет (виж Раз дел 7).

 Не дос та тъ ци на де ле ги ра ни те бюд же ти

 Изпол зват се и мне ния на ек спер ти, из ка за ни пред раз лич ни ме дии.
  огра ни ча ва се ини ци а ти ва та на бол ни ци те да уве ли ча ват дей нос тта си.
  огра ни ча ва се сво бод ният из бор на па ци ен ти те да тър сят адек ват на 
бол нич на по мощ. 

Един ек сперт (мал ко пре си ле но) под чер та ва: „де ле ги ран бюд жет за един 
об лас тен град ... ще бъ де съ път стван с до пъл ни тел ни ус ло вия,  ка то ра йо ни ра не 
на на се ле ни е то и зак ре пос тя ва не към оп ре де ле на бол ни ца...“25. И още: „...ако в 
об лас тен град има ед на или по ве че час тни бол ни ци ... ад ми нис тра тив ният из бор 

22 Редак ци он на ста тия с ци ти рани ста но ви ща на ми нис тър На нев. – Днев ник, 20. 10.2009: „С 220 млн. помал ко за бол ни ци те 
в бюд же та.“ 

23 Пре да ва не по bTV, 8. 01. 2010 г., ко мен ти ра но в ре ди ца ме дии. 

24  Ми нис тър На нев – пак там.

25  Се мер джи ев, п. Се маш ко да ва ре ванш на здрав но то оси гу ря ва не в Бъл га рия. – Гла со ве, 28. 11. 2009.
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оз на ча ва, че де ле ги ра ният бюд жет ня ма да оти де при тях, ако бъ дат из бра ни от 
па ци ен та, а ще ос та не в дър жав на та бол ни ца. Та ка на па ци ен та ще му бъ де от
ка зан дос тъп до ле че ние в час тни струк ту ри по ра ди ад ми нис три ра не то на бюд
же та...“26 Тук ста ва въп рос не за де ле ги ра ния бюд жет ка то та къв, а за на чи на на 
под бор на бол ни ци за сключ ва не на до го вор.

ли ми ти рат се въз мож нос ти те и на бол ни ца, и на па ци ент. 

„...де ле ги ран бюд жет ... оз на ча ва точ но фик си ра на су ма па ри и ко га то тя 
се из чер пи или па ци ен тът  тряб ва да си пла ща на 100% ус лу ги те, или бол ни ца та 
да пок рие раз хо ди те и да нат ру па де фи цит...“27. 

При из чер пан бюд жет на да де на бол ни ца мо гат да се раз глеж дат след
ни те хи по те зи28:
 – ме ди цин ски ту ри зъм до бол ни ци с не из чер пан ли мит;
 – струп ва не на бол ни  до 10–15 чис ло на ме се ца, до ко га то в съ от вет на та 
бол ни ца има фи нан сов ре сурс по де ле ги ра ния бюд жет;
 – лис та на ча ка щи по не из вес тно как ви кри те рии;
 – ке шо во пла ща не.

Не об хо ди мост от въ веж да не на лис та на ча ка щи. 

Експерт: „...ко га то ед на бол ни ца свър ши оп ре де ле ни те ù па ри за ле че ние 
на бол ни за ме се ца, тя тряб ва да сло жи лис та на ча ка щи.“29

5. Въз мож ност и не об хо ди мост бол ни ци те да под би рат па ци ен ти. 
„Те зи (па ци ен ти), ко и то изис кват дъл го и скъ по ле че ние, мо гат да бъ дат 

из пра ща ни дру га де – нап ри мер от об щин ска та в об лас тна та бол ни ца. ...Там ще 
се стру пат па ци ен ти, бър зо ще се из чер пи тех ни ят фи нан сов ре сурс и ста ва зат
во рен кръг“30.
 
 Под кре па на де ле ги ра ни те бюд же ти

 ана ло гич но се из пол зват и мне ния на ек спер ти.
 1. Де ле ги ра ни бюд же ти тряб ва да има. 

26 Се мер джи ев, п. Пак там.

27 То до ро ва, Р. („При тес ня ва ме раз ли ка та в при ход на та и раз ход на та част на бюд же та на НЗок за 2010 г.“) – Инфор ма ци он на 
аген ция „Фокус“, 18. 11. 2010.

28 аде мов, Х. (Изказ ва не в пле нар ната за ла. Че ти ри де сет и вто ро за се да ние на 41о НС. – Ре чи и из каз ва ния 23. 11. 2009. 
–  www.dps.bg)

29 Здрав ко ва, я. Дър жа ва та съз да ва ус ло вия за ко руп ция в бол ни ци те. (Интер вю с др Д. лен ков, гла вен сек ре тар на БлС). – 
Се га, (руб ри ка „Наб лю да тел“), 9. 11.2009.

30 Здрав ко ва, я. Пак там.
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 „Зам.шеф ка та на ка са та (а. Зла та ре ва – но вият зам.ди рек тор на НЗок) 
не виж да проб лем във въ веж да не то на де ле ги ра ни те бюд же ти за бол ни ци те.“31

 2. Ще се ко ри ги рат ог ра ни че ни я та, ко и то на ла га ли ми ти ра ният бюд жет.

„При из чер пва не на па ри те вся ка бол ни ца, ко я то оси гу ря ва ка чес тве ни 
ус лу ги, ще по лу ча ва до пъл ни те лен ре сурс от дър жа ва та“ – ми нис тър На нев32.

 Пер спек ти ви на из пол зва не то на де ле ги ра ни бюд же ти 

Пер спек ти вите за из пол зва не на ин стру мен та „де ле ги ран бюд жет“ са не
яс ни. Има по не две ста но ви ща, до би ли пуб лич ност:
 
 а) То тал но из пол зва не на де ле ги ра ни бюд же ти

Спо ред ста но ви ще на МЗ „до го ди на (има се пред вид 2010 г.) всич ки бол
ни ци ще ра бо тят с де ле ги ра ни бюд же ти, спус на ти от НЗок. В мо мен та те съ що 
имат ли ми ти, но ка са та им пла ща и от че те на над тях дей ност. При де ле ги ран 
бюд жет оба че то ва ня ма да ста ва“33.

 б) Пре мах ва не на де ле ги ра ни те бюд же ти 
„През 2011 г., ко га то се прес трук ту ри рат бол ни ци те, ще бъ дат пре мах

на ти не са мо де ле ги ра ни те бюд же ти, но до ри и ли ми ти те за нап рав ле ни я та за 
спе ци а лист.“34

оче вид на е не об хо ди мос тта от де ле ги ра ни бюд же ти за спра вя не с на ле
жа щи те проб ле ми. оче вид но е и на ме ре ни е то в ед на дру га ико но ми чес ка сре да 
те да от пад нат.

 Де ле ги ра ни ят бюд жет ка то ин стру мент в бол нич ния ме ниджмънт 
– нас то я ще и пер спек ти ви

Съг лас но с раз съж де ни я та в т. 3.1. още при въ веж да не то на нас то я щи те 
мо де ли на фи нан сира не на бол нич на та по мощ – със „зат во рен край“ (на НЗок) и 
с „от во рен край“ (на бол ни ци те), е би ло ред но (до ри е би ло за дъл жи тел но) да се 
прог но зи ра по я ва та на днеш на та си ту а ция, респ. да се пла ни ра въ веж да не то на 
ин стру мен ти за пре дот вра тя ва не то ù.

оче вид но та ки ва прог но зи не са би ли нап ра ве ни или от че те ни. В Раз дел 
1 се ко мен ти ра ха дан ни за из вън ред но бър зо на рас тва не на броя на хос пи та

31 Бюд жет за здра ве – бе зоб ла чен за ед ни, тру ден за дру ги. (Руб ри ка „от пре са та“). – Здра ве нет, МИЗЗо, 04. 11. 2009.

32 Бо зу ко ва, М., Н. ла лов. ка би не тът обе ща да не ре же па ри те за бол ни ци те, но още ги тър си. –Mediapool.bg, 16. 11. 2009.

33 ане ва, Н. Мик ро бу си ще спа ся ват бол ни те в мал ки те об щи ни. – Се га, 9. 12.2009. 

34 Пак там.
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ли зи ра ни те бол ни в пе ри о да от око ло 2000 г. на сам, как то и прог но зи как то зи 
брой би се уве ли чил до 2012 г., ако се за па зят очер та ни те тем по ве. ко мен ти ра 
се и уве ли ча ва не то на раз хо ди те, свър зани с то ва на рас тва не. „Естес тве на та“ ре
ак ция на ос нов на та фи нан си ра ща ин сти ту ция – НЗок, е да се опи та да ог ра ни чи 
то ва на рас тва не. Найпрос тият ин стру мент е въ веж да не на ад ми нис тра тив ни 
ог ра ни че ния – ли ми ти ра не на броя па ци ен ти, респ. ли ми ти ра не на го диш ния 
бюд жет на да де на бол ни ца (в час тта му, зап ла те на от НЗок).

Мо же да се при е ме, че то зи ин стру мент, не за ви си мо от очер та ни те не
дос та тъ ци, ще из пъл ни пред наз на че ни е то си – ще ог ра ни чи в ня как ва сте пен 
на рас тва не то на броя на хос пи та ли за ци и те. Пред стои да се наб лю да ват и ана
ли зи рат дан ни от ня кол ко пос ле до ва тел ни го ди ни (нап ри мер 2007, 2008, 2009, 
респ. 2010), за да се про ве ри и до ка же та зи хи по те за.

Друг въп рос е, че спо ред нас е не об хо ди мо да се раз ра бо ти ком плек сен 
под ход за ог ра ни ча ва не на хос пи та ли за ци и те. Той тряб ва да се ба зи ра на ме ха
низ ми за ог ра ни ча ва не на дей стви е то на все ки от очер та ни те пого ре фак то ри. 

ко мен ти ра ни те в Раз дел 3 про ти во ре чия меж ду мо де лите за фи нан си
ра не със „зат во рен“ и „от во рен“ край може да се оце нят в ня кол ко въз мож ни 
сце на рия за бъ де що раз ви тие на сег мен та бол нич но об служ ва не.

 Сце на рий 1. За паз ва не на съ щес тву ва що то по ло же ние – ли ми ти ра ни 
бюд же ти на бол ни ци те

Същ нос тта, след стви я та, пре дим ства та и не дос та тъ ци те на то зи сце на
рий са раз гле да ни пого ре.
 
 Сце на рий 2. Съз да ва не на пъл на кон ку рен тна сре да – ог ра ни ча ва не на 
дей стви е то на фак то ри те, пре диз вик ва щи уве ли че ние на хос пи та ли за ци и те

До пус ка се, че по ре ди ца от мер ки ще ус пее да по тис не фак то ри те, ко и то  
обус ла вят на рас тва не то на броя на па ци ен ти те, пос тъп ва щи в бол ни ци те. В ре
зул тат то зи брой ста бил но ще се ус та но ви на ня как во рав ни ще – при мер но – 1.3 
млн. го диш но35. За зап ла ща не то на ле че ни е то на те зи па ци ен ти НЗок пла ни ра 
оп ре де ле ни сред ства – т.е. НЗок ра бо ти по мо дел на бюд жет със „зат во рен край“ 
– как то до се га. 

Вед на га тряб ва да се под чер тае, че въ веж да не то на та ки ва мер ки ще по
ви ши изис ква ни я та към кон трол на та сис те ма, ко е то на свой ред изис ква по ве че 
ре сур си за фун кци о ни ра не то ù. Бол ни ци те на свой ред ня мат ни как ви ог ра ни
че ния и ли ми ти – мо гат да при е мат тол ко ва па ци ен ти, кол ко то им поз во ля ват 

35 Тук е по ка за на са мо ус лов на ве ли чи на на то зи брой. Уста но вя ва не то му изис ква за дъл бо че но про уч ва не на всич ки из бро
е ни фак то ри и на въз мож нос тта за на ма ля ва не на дей стви е то на ня кои от тях. 
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ре сур си те и изис ква ни я та за ка чес тво на ле че ни е то.
За  до пъл ни тел на яс но та се пред по ла га, че в сце на рия се пре мах ва въз

мож нос тта бол ни ци те да тру пат не раз пла те ни за дъл же ния, ко и то в края на ка
лен дар на та го ди на се по га ся ват по ня как ви на чи ни. Раз ли ки те от съ щес тву ва
ща та си ту а ция са три:
 1. НЗок има га ран ци я та, че пла ни ра ният бюд жет за бол нич но ле че ние 
ще стиг не за пла ни ра ния брой бол ни.
 2. Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не то ня ма да е под на тиск да фи нан
си ра до пъл ни тел но пре раз хо ди те на ня кои бол ни ци.
 3. Бол ни ци те ня мат ни как ви ли ми ти – т.е. те са пос та ве ни в ис тин ска кон
ку рен тна сре да.
 4. Бол нич ни те ме нид жъ ри имат всич ки сти му ли да прив ли чат, а не да от
кло ня ват па ци ен ти.

 Въз мож ни след ствия

 1. Ня кои „ус пеш ни“ бол ни ци ще прив ле кат зна чи те лен брой па ци ен ти. В тях 
бол нич ни те ме нид жъ ри при не об хо ди мост мо гат да въ ве дат „лис ти на ча ка щи“
 2. Ня кои „не ус пеш ни“ бол ни ци ос та ват с ма лък брой па ци ен ти. При тях 
ще тряб ва да се об съж да въп росът за до пъл ни тел но фи нан си ра не (из вън ко
мен ти ра на та рам ка) или за прес трук ту ри ра не, ресек тив но за зак ри ва не.
 3. До кол ко то пъл но то обез сил ва не на всич ки из бро е ни фак то ри е не въз
мож но – осо бе но за един пла нов пе ри од (го ди на), оче вид но е, че ще тряб ва да 
се пред ви дят оп ре де ле ни фи нан со ви ре зер ви (бу фе ри), ко и то да поз во лят зап
ла ща не на ле че ние на па ци ен ти и из вън по ка за ния ус ло вен брой от 1.3 млн.

 Сце на рий 3. Въ веж да не на „уп рав ля е ма кон ку рен ция“36 – съз да ва не на 
спе ци фич ни ус ло вия за ня кои бол ни ци
 

Ре ди ца бол ни ци ра бо тят в поспе ци фич ни ус ло вия – труд но на ми ра не 
на пер со нал, от да ле че ни на се ле ни мес та в ра йо на, в кой то фун кци о ни рат,  об
щи ни с ог ра ни чен бюд жет – за ос но вен ре монт и апа ра ту ра и пр. ако се смет не, 
че по со ци ал ни и ме ди цин ски съ об ра же ния ня кои от бол ни ци те тряб ва да фун
кци о ни рат, те би ха мог ли да се из ве дат час тич но (и мо же би за ли ми ти ран пе ри
од) от мо де ла на па зар на та кон ку рен ция. Въз мож ни мер ки:
 – въ веж да не на доп ла ща не към це ни те на кП, по ко и то бол ни ци те сключ
ват до го во ри;
 – въ веж да не на до пъл ни тел но фи нан си ра не на об щи ни те от дър жав ния 
бюд жет – в рам ки те на су ми те, ко и то те по лу ча ват за ре а ли за ция на де ле ги ра ни
те от дър жа ва та дей нос ти (здра ве о паз ва не, об ра зо ва ние и др.).
36  Тер минът оз на ча ва под ход, при ла ган в На ци о нал на та здрав на сис те ма на Ве ли коб ри та ния – за ре ша ва не на сход ни за да чи.
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 Въз мож ни след ствия

 1. Стре меж на мно жес тво бол ни ци да по лу чат по до бен ста тут – осо бе но 
при лип са на яс но де фи ни ра ни кри те рии.
 2. Га ран ти ра не на дос тъп нос тта до бол нич на по мощ за на се ле ни е то от 
ра йо ни със спе ци фич ни ус ло вия.
 3. Раз ход на по ве че фи нан со ви ре сур си.

 Де ле ги ра ни и ли ми ти ра ни бюд же ти

Спо ред В. Ми хов – ди рек тор на РЗок – Пле вен, е ред но да се пра вят 
след ни те раз гра ни че ния:

– Деле ги ра ни бюд же ти на ра йон ни те здрав но о си гу ри тел ни ка си, ко и то 
са пред наз на че ни за бол нич на ме ди цин ска по мощ. 

Те са оп ре де ле ни на ба за та на броя на здрав но о си гу ре ни те ли ца, из бра
ли ли чен ле кар на те ри то ри я та на съ от вет на та РЗок, и на от че те но то в пред ход
на та го ди на ле че ние на па ци ен ти от ра йо ни на дру ги здрав ни ка си. Те зи бюд же
ти се раз пре де лят по оп ре де ле на ме то ди ка по ме се ци и ле чеб ни за ве де ния за 
бол нич на по мощ (бол ни ци те).

– Прог ноз ни бюд же ти на бол ни ци те.
На та зи ба за еже ме сеч но ще се от чи тат дис про пор ци и те меж ду очак ва

но то и ре а ли зи ра но то ус во я ва не на сред ства та. Су ми те ще се ко ри ги рат вся ко 
три ме се чие спо ред броя на ле ку ва ни те па ци ен ти по кли нич ни пъ те ки. Пла ща
ния ще се из вър шват за ре ал но из вър ше ни и от че те ни дей ности. Па ри те за ле ку
ва ни па ци ен ти жи те ли на дру ги  об лас ти, ще се прис па дат от бюд же та на тех ни те 
ка си и ще се из пла щат на ле чеб ни те за ве де ния, в ко и то са ле ку ва ни, на прин ци
па „па ри те след ват па ци ен та“37.

 Здра вен ме нид жмънт, ба зи ран на до ка за тел ства: се га и в пер спек ти ва

Нас то я щи ят етап на здрав на та ре фор ма се ха рак те ри зи ра със ши ро та – 
за ся гат се ня кол ко сек то ра на здрав на та сис те ма, и с дъл бо чи на – ре а ли зи рат се 
и се пла ни рат в близ ко бъ де ще ня кои на ис ти на фун да мен тал ни про ме ни. 

Въз ник ва един съ щес твен проб лем. оче вид но е же ла ни е то за ре фор ма 
– прос ти ра що се от „глав ни те ме нид жъ ри“ на здрав на та сис те ма – в На род но то 
съб ра ние, в пра ви тел ство то, в На ци о нал на та здрав на ка са, в Бъл гар ския ле кар
ски съ юз, в НЗок, във во де щи неп ра ви тел стве ни ор га ни за ции, и се стиг не до 
бол нич ни те ме нид жъ ри и  ре до ви те ле ка ри. ако се съ ди и по изо би ли е то на 
мне ния в мно гоб рой ни те фо ру ми към ня кои ме дии – го лям ин те рес има и от са

37 пас ко ва, М. Ръ ко вод ство то на ле кар ския съ юз се опит ва да скрие ви на та си с нес ко по са ни про тес ти. (Интер вю с В. Ми хов, 
ди рек тор на РЗок  – Пле вен. –www. bgsever.info/br04_2008
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ми те граж да ни – па ци ен ти и плат ци.
Проб ле мът е, че ре фор ма та ка то ця ло и в от дел ни те и нап рав ле ния не 

е оси гу ре на с дан ни. В те зи ус ло вия в по ве че то от слу ча и те те зи те на пред ла га
щи те и ко мен ти ра щите ек спер ти се за щи та ват с ар гу мен ти и твър де ния от ти па: 
„та ка е в Хо лан дия, Гер ма ния, дру га де“, или „граж да ни те (ле ка ри те, ме нид жъ ри
те) са (или ще бъ дат) до вол ни / не до вол ни от ...“.  Ряд ко се из пол зват ар гу мен ти 
от ти па: „Мо е то пред ло же ние ще  уве ли чи (на ма ли) не що от ... на...“, „ще из ме ни 
раз хо ди те с ... лв.“ и дру ги – на ба за та на ар гу мен ти ра ни до ка за тел ства.

ана ли зът на ко мен та ри те по об съж да ния тук ин стру мент – т.нар. „де ле
ги ран бюд жет“, блес тя що илюс три ра гор на та те за.

лип сват ба зо ви за слу чая дан ни за бо лес тност и за бо ле ва е мост по об
ра ща е мост, ня ма дан ни за броя на хос пи та ли зи ра ни те па ци ен ти, ле ку ва ни по 
от дел ни кли нич ни пъ те ки, ди аг но зи, ди фе рен ци ра ни по пол и въз раст. 

лип сва ана лиз на фак то ри те, обус ла вя щи ни во то на хос пи та ли за ци и те, 
как то и за тях на та ди на ми ка.

лип сват пред ста ви тел ни из след ва ния за об що то здрав но със то я ние на 
на се ле ни е то и пот реб нос тта му от раз лич ни ме ди цин ски ус лу ги, в т.ч. и от хос
пи та ли за ции – как то в рет рос пек ти вен, та ка и в прос пек ти вен план. 

Не се из вър шват ана ли зи на фак то ри те, вли я е щи вър ху здрав ния ста тус 
на ле ку ва ни те па ци ен ти.

Ня ма пред ста ви тел ни дан ни от со ци о ло ги чес ки из след ва ния за мне ни
я та на па ци ен ти и ле ка ри по от дел ни еле мен ти на ме ди цин ско то об служ ва не.  

лип сват за дъл бо че ни ико но ми чес ки и ста тис ти чес ки ана ли зи – за ико
но ми чес ко то със то я ние на от дел ни (всич ки) ле чебни за ве де ния, как то и за вли
янето на от дел ни фак то ри вър ху не го. 

Не се из след ват раз лич ни ва ри ан ти (сце на рии, си ту а ции) на крат кос роч
ни и дъл гос роч ни ре ше ния с ана ли зи на тех ни след ствия и очак ва на ефек тив
ност.

Не се про веж дат мо дел ни ек спе ри мен ти – ре ал но прак ти чес ко изу ча ва
не на същ нос тта и ефек ти те на внед ре ни пред ло же ния – в пома лък или пого
лям ма щаб.

Ряд ко се из пол зват дан ни от изу ча ва не на ана ло гич ни проб ле ми в чуж
дес тран ни здрав ни сис те ми.

Не се раз ра бот ват и из сле до ва тел ски про ек ти по един или друг проб лем 
от не мал ко то ек спер ти в на уч ни те сре ди (уни вер си те ти, ин сти ту ти, цен тро ве и 
пр., вкл. и от та ки ва из вън ме ди цин ска та сфе ра).

По та зи при чи на и нас то я щи ят ана лиз се ба зира ос нов но на мне ния на 
ек спер ти, из ка за ни в ме дии, и в мно го помал ка сте пен на ин фор ма ция от ста
тис ти чес ки  из точ ни ци, ин фор ма ци он ни сис те ми и на на уч но из след ва ни и до
ка за ни фак ти, пуб ли ку ва ни в съ от вет ни на уч ни из да ния.

от ед на стра на, си ту а ци я та е раз би ра е ма – има от пус на то мал ко „по ли
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ти чес ко вре ме“ за ре фор ми и ня ма ни как во вре ме за за дъл бо че но изу ча ва не на 
как во то и да е – ко е то би от не ло ми ни мум ед на или по ве че го ди ни. Ня ма и дос
та тъч но на деж дни дан ни – по ра ди оп ре де ле ни де фи ци ти на ин фор ма ци он ни те 
сис те ми и в час тност та зи на НЗок. 

от дру га стра на, на ло жи тел но е да се пред ви дят та ко ва вре ме и съ от вет
ни ре сур си в близ ко то бъ де ще – вед на га след ка то се ви дят пър ви те ре зул та ти 
от ре фор ма та. от ед на стра на, та ко ва изу ча ва не би изяс ни ло мно го по ло жи тел
ни, как то и не га тив ни ре зул та ти от ре фор ма та, от дру га – би да ло дан ни и би 
очер та ло на со ки и при о ри те ти за про веж да не на след ва щи ета пи – ве че в по
спо кой на об ста нов ка, с подъл гос ро чен об хват.
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 ІІ. по ли ти ка за ре ги о нал но раз пре де ле ние на здрав ни те ре сур си.
На ци о нал на здрав на кар та

 Въ ве де ние

Спо ред об щоп ри е то оп ре де ле ние в ан гло е зич ния ва ри ант на „Wikipedia, 
the free enciclopedia“ „кар та“ е ви зу ал но пред ста вя не на те ри то рия с по мощ та 
на сим во ли, ко и то де мон стри рат вза и мо от но ше ни я та меж ду еле мен ти те на та
зи те ри то рия, а имен но обек ти те и ре ги о ни те в за ви си мост от те ма та, на ко я то 
е кар та та. кар та та е ин стру мент на ге ог раф ски те на у ки, кой то пър во на чал но се 
е из пол звал за изоб ра зя ва не на раз по ло же ни е то на обек ти те в прос тран ство то. 
Пос те пен но с раз ви ти е то на то по ло ги я та и на свър за ни те с нея идеи за за паз ва
не на ос нов ни те ха рак те рис ти ки и фун кци о нал ност на обек ти те, не за ви си мо от 
про ме ни те и де фор ма ци и те в прос тран ство то, част от кар ти те ево лю и рат в схе
ми и пла но ве, ко и то пред ста вят ло ги чес ка та свър за ност меж ду еле мен ти те, ка то 
ак цен ти рат не на раз по ло же ни е то им в прос тран ство то, а на връз ки те и вза и мо
от но ше ни я та меж ду обек ти те. По та къв на чин те зи мо дер ни кар ти се прев ръ щат 
в ин стру мен ти, из пол зва ни в ме нид жмън та и пла ни ра не то, ко и то по каз ват как 
се раз по ла гат във вре ме то и прос тран ство еле мен ти те на пла на.

 Как се из пол зват кар ти те в об лас тта на здра ве о паз ва не то?

Све тов на та здрав на ор га ни за ция из пол зва кар ти и ге ог раф ски ин фор
ма ци он ни сис те ми, за да из след ва раз прос тра не ни е то на раз лич ни те за бо ля ва
ния, вза и мов ръз ки те им с фак то ри те на сре да та, на ли чи е то и раз пре де ле ни е то 
на здрав ни те ре сур си в све то вен ма щаб. Ня кои посме ли про ек ти го во рят да же 
за гло бал но здрав но наб лю де ние и сле де не на здрав но то със то я ние на на се ле
ни е то и здрав ни те гри жи в ре ал но вре ме.

Друг на чин е из пол зва не то на здрав ни те кар ти ка то ин стру мен ти за уп
рав ле ние и пла ни ра не на здрав ни те ре сур си. То га ва кар та та ста ва част от ме
нид жър ския ин стру мен та ри ум и се из пол зва в пого ля ма или в помал ка сте пен 
спо ред сти ла на пла ни ра не.

В еди ния слу чай кар та та ста ва ос но вен до ку мент и при до би ва пър вос те
пен на важ ност. То ва се случ ва при пла ни ра не, ос но ва но на те ри то ри а лен прин
цип. Цел та при то зи вид пла ни ра не е рав но мер но то пок ри ва не на да де на те ри
то рия от мре жа, ко я то пре дос та вя ус лу ги. При не го се пред по ла га на ли чие на 
не ог ра ни че ни ре сур си в ма те ри ал но и чо веш ко из ме ре ние и не се ак цен ти ра 
на ка чес тво то на об служ ва не, ка то се смя та, че на ли чи е то на ко ли чес тво (ма те
ри а лен и кад ро ви ре сурс) ще пре ми не ав то ма тич но в ка чес тво. При мер в то ва 
от но ше ние е сис те ма та на зем ска ме ди ци на в Рус ка та им пе рия и пла ни ра не то 
на здрав ни те гри жи в СССР на те ри то ри а лен прин цип, из вес тно още ка то сис
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те ма та на Се маш ко. основ ни ха рак те рис ти ки на та зи сис те ма са оси гу ря ва не то 
на здрав но об служ ва не на го ля ма те ри то рия и за ви си мос тта от фи нан си ра не от 
един из точ ник, т.е. дър жав но фи нан си ра не.

Във вто рия слу чай кар ти те се из пол зват ка то по мо щен ин стру мент за по
пъл но из след ва не на вза и мов ръз ки те меж ду от дел ни те еле мен ти от сис те ма та 
за пре дос та вя не на здрав ни ус лу ги. При из ра бот ва не то им се из пол зват ре ди
ца дру ги из сле до ва тел ски и уп рав лен ски ин стру мен ти за съ би ра не, кла си фи ка
ция, оцен ка и пред ста вя не на ин фор ма ци я та – епи де ми о ло гич ни, со ци о ло гич
ни, елек трон ни, по ли ти чес ки, ко ли чес тве ни и ка чес тве ни. В те зи слу чаи кар та та 
е прос то още един ин стру мент, из пол зван при пла ни ра не то, кой то под по ма га 
про це са на до го ва ря не и пла ни ра не, а съ що та ка улес ня ва пред ста вя не то на 
със та ве ни те пла но ве с цел под ла га не то им на об съж да не и по доб ря ва не то им.

 Пре дис то рия

Изпол зва не то на кар ти в про це са на из ра бот ва не на на ци о нал ни по ли
ти ки в бъл гар ско то здра ве о паз ва не да ти ра още от вре ме то на ко ман дноад ми
нис тра тив ния пе ри од в уп рав ле ни е то му. Раз пре де ля не то и прик реп ва не то на 
здрав ни те ре сур си към те ри то ри ал ни те еди ни ци при до би та ка ва по пу ляр ност 
и раз ме ри, че в пе ри о да на раз цве та си включ ва ше до ри прик реп ва не на пот
ре би те ли те на здрав ни ус лу ги към съ щи те ра йо ни и во де ше до на ру ша ва не на 
чо веш ки те пра ва. Впос лед ствие с раз ви ти е то на ре фор ми те в сфе ра та на здра
ве о паз ва не то и с на рас тва щия на тиск на въз ста но ве ни те па зар ни от но ше ния в 
здрав на та сфе ра и свър за но то с тях на ма ле ние на ре сур си те на тискът на ра йо
ни ра не то на ма ля. То зи на тиск все още оба че съ щес тву ва – нап ри мер прик реп
ва не то на па ци ен та, по лу ча ващ зап ла те ни от НЗок ме ди ка мен ти, към мес тна та 
РЗок.

За на ци о нал на здрав на кар та в Бъл га рия за поч на да се го во ри сис тем но 
със съз да ва не то на здрав но о си гу ри тел на та сис те ма. То га ва бе ше из ра бо те на и 
пред ста ве на На ци о нал на здрав на кар та. Иде я та на то зи до ку мент бе ше да оси
гу ри на на се ле ни е то в раз лич ни те ре ги о ни у нас ми ни мал на здрав на по мощ. 
До ку мен тът по лу чи ши ро ко огла ся ва не след пуб ли ку ва не то си под фор ма та на 
на ред ба на МЗ. Ма кар че пър во на чал на та идея е то зи до ку мент да има ори ен ти
ро въ чен ха рак тер и да да ва въз мож ност на по ли ти ци те в здра ве о паз ва не то да 
ре гу ли рат сис те ма та, пър во на чал на та (и един стве на до се га) ця лос тна вер сия на 
кар та та е пъл но опи са ние на съ щес тву ва щи те ле чеб ни за ве де ния за бол нич на и 
из вън бол нич на по мощ.   

През след ва щи те го ди ни те ма та за здрав на та кар та се по я вя ва ше пе ри о
дич но в ре то ри ка та на уп равлява щи те в об лас тта на здра ве то. Пе ри о дич но кар
та та се спо ме на ваше ка то сред ство за ка чес тве но пла ни ра не или се пра ве ха съ
об ще ния за раз ви тие на гло бал на ин фор ма ци он на сис те ма в об лас тта на здра
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ве о паз ва не то. от дру га стра на, кар та та се из пол зваше от здрав на та ад ми нис тра
ция ка то стра ши ли ще за ле кар ски те гил дии за ра ди въз кре ся ва не на иде я та за 
твър до ад ми нис три ра не и връ ща не на раз пре де ле ни е то ка то ру тин на прак ти ка. 
обик но ве но в края на ка лен дар на та го ди на се съ об ща ваше, че на ци о нал на та 
здрав на кар та е поч ти го то ва и ско ро ще вле зе в си ла. 

В края на 2008 и на ча ло то на 2009 г. за поч на об съж да не по мес та на ре ги
о нал ни здрав ни кар ти, които, съб ра ни за ед но, да със та вят на ци о нал на здрав на 
кар та. На съ би ра ни те за те зи об съж да ния кон сул та тив ни съ ве ти се по лу ча ва ше 
се ри о зен от пор на със та ве ни те от по де ле ни я та на Ми нис тер ство то на здра ве о
паз ва не то (РЦЗ) ре ги о нал ни здрав ни кар ти. В ре зул тат на то ва под гот ве ни те ве
че до ку мен ти не бя ха при е ти. Про тив се обя ви ха струк ту ри те на мес тна та власт 
в ре ги о ни те и мес тни ор га ни за ции на про фе си о на лис ти. основ ният до вод, 
пред ста вен от тях, бе ше, че по доб ни ре ги о нал ни здрав ни кар ти са не об хо ди ми, 
но пред ста ве ни те им до ку мен ти се зле кон сул ти ра ни, сто я щи да ле че от ре ал но
то със то я ние на не ща та в ре ги о на и не ка чес тве но из ра бо те ни.

То зи кра тък прег лед на съ би ти я та по каз ва, че доб ри те прак ти ки при 
фор му ли ра не то на ре ги о нал на та по ли ти ка на Ми нис тер ство то на здра ве о паз
ва не то про дъл жа ват да не се случ ват. Цел та на нас то я ща та сту дия е да пред ста
ви хи по те за за при чи ни те за то зи не ус пех. За да пос тиг нем то ва, ще из ло жим 
прак ти ки те при уп рав ле ни е то на про це са на ре ги о нал но пла ни ра не спо ред 
пре по ръ ки те на Евро пей ска та ко ми сия, ще съ бе рем ин фор ма ция от по де ле ни
я та на МЗ в об лас тни те цен тро ве в Бъл га рия за учас ти е то им в то зи про цес и ще 
пред ста вим обоб ще ние и ана лиз на та зи ин фор ма ция.

 Пре по ръ ки за доб ра прак ти ка при оцен ка та на ре ги о нал ни те пот реб
нос ти от здрав ни ус лу ги. Про цес на пла ни ра не в здра ве о паз ва не то

Про це сът на пла ни ра не мо же да се раз де ли ус лов но на три ета па, ко и то 
пре ли ват един в друг. ло гич на та свър за ност меж ду тях изис ква ре зул та ти те от 
дей нос ти те на все ки етап да слу жат ка то из хо ден ре сурс при из пъл не ни е то на 
дей нос ти те на след ва щия. След вай ки та зи свър за ност, се фор му ли рат след ни те 
ета пи:

-	 оцен ка на пот реб нос ти те, наг ла си те, ре сур си те и при о ри те ти те.
-	 Пла ни ра не на па кет от при о ри тет ни дей нос ти.
-	 Изра бот ва не на сис те ма за съ би ра не на ин фор ма ция по вре ме на из пъл

не ни е то на дей нос ти те, ко я то е не об хо ди ма за след ва щия ци къл на пла
ни ра не.

 Ме ди ци на та е бър зо раз ви ва ща се на у ка. По ра ди слож нос тта на чо веш
ка та фи зи о ло гия раз ви ти е то е про из ве ло го ля мо раз но об ра зие от ме ди цински 
тех но ло гии. В съ що то вре ме ре сур си те, от де ля ни за здрав ни раз хо ди, се уве ли
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ча ват в за ви си мост от фи нан со во то със то я ние на об служ ва на та по пу ла ция и се 
вли я ят сил но от за ко ни те, кон тро ли ра щи сво бод но то раз ви тие на ико но ми ка
та и тър го ви я та. оттук про из ли за ед но от ос нов ни те пра ви ла на здрав ния ме
нид жмънт, а имен но – не об хо ди мос тта от пла ни ра не при пос то я нен не дос тиг 
на ре сур си, осо бе но фи нан со ви. В про це са на пла ни ра не тряб ва да се оси гу ри 
раз пре де ле ни е то на ос къд ни те ре сур си по оп ти мален на чин или по не по на чин, 
удов лет во ря ващ найго ле ми гру пи пот ре би те ли. В съ що то вре ме е не об хо ди мо 
да се оси гу рят дос та тъч но сред ства не са мо за фун кци о ни ра не то на здрав на та 
сис те ма, но и за под дър жа не то ù в из прав ност, раз ви ти е то и раз ши ре ни е то ù. 
ка то про дъл же ние на про це са и за да се нап ра ви раз ви ти е то ус той чи во, е не об
хо ди мо да се оси гу ри сис те ма за съ би ра не на ин фор ма ция, не об хо ди ма за оцен
ка на пос тиг на ти те ре зул та ти и за про дъл жа ва не на пла ни ра не то на след ва щия 
етап на раз ви тие.
 Не съ щес тву ва об щоп ри е та тех но ло гия за из вър шва не на точ на оцен ка 
на пот реб нос ти те от здрав ни ус лу ги. При та зи оцен ка тряб ва да има ме пред вид 
след ни те пред ва ри тел ни за бе леж ки. Пър во: не съ щес тву ва иде а лен мо дел на 
ло кал на сис те ма от здрав ни ус лу ги. Поско ро тряб ва да се тър си ра зу мен ба ланс 
от сбор от раз лич ни ус лу ги, ко и то имат ви со ка сте пен на „пас ва не“ при на лич
ни те мес тни ус ло вия. Вто ро: не съ щес тву ва та ко ва не що ка то пра вил на схе ма за 
оцен ка на пот реб нос ти те. В найдоб рия въз мо жен ва ри ант се дос ти га са мо до 
ра зум на, близ ка до ре ал нос тта оцен ка, ко я то се ос но ва ва на найдоб ра та на лич
на ин фор ма ция.

Съ щес тву ват ре ди ца мо де ли, ко и то раз глеж дат про це са на пла ни ра не в 
ме ди ци на та. Тук нак рат ко са пред ста ве ни не об хо ди ми те ета пи спо ред мо де ла 
на Уинг с ко мен та ри от поно во вре ме от Тор ник рофт и Тан зе ла. За подоб ро 
пред ста вя не на от дел ни те ета пи са из пол зва ни пре по ръ ки те на Евро пей ска та 
ко ми сия, пуб ли ку ва ни в пе ри о дич но из да ва но то от нея ръ ко вод ство за прак ти
чес ко про ек тно пла ни ра не.

 Съ би ра не на ак ту ал на ин фор ма ция за ра йо на на пла ни ра не

Про цесът на пла ни ра не за поч ва със съ би ра не то на дан ни, от на ся щи се 
до  ра йо на на пла ни ра не. Съ би рат се дан ни, свър за ни с раз прос тра не ни е то на 
бо лес ти те и дос тав ка та и пот реб ле ни е то на здрав ни ус лу ги. Съб ра ни те дан ни 
се из пол зват за оцен ка на мес тни те пот реб нос ти от здрав ни ус лу ги. Пред мет на 
ин те рес пред став ля ват след ни те 3 ти па ин фор ма ция:

 1. инфор ма ция, ос но ва ва ща се на епи де ми о ло ги я та:
•	 ха рак те рис ти ки на по пу ла ци я та – фак то ри, свър за ни със за бо ле ва

е мос тта;
•	 епи де ми о ло гич ни дан ни – за бо ле ва е мост и ин ва лид ност за оп ре де
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лен ра йон по пол, въз раст и со ци а лен ста тус;
•	 брой ле ку ва ни хо ра;
•	 мяс то и тип на ле че ни е то;
•	 хо ра, ко и то се нуж да ят от ле че ние.

 2. инфор ма ция за дос тав ка та на ус лу ги:
•	 де фи ни ра не на ка те го рии от ви до ве ус лу ги за пър вич на та, вто рич на

та и тре тич на та ме ди цин ска по мощ;
•	 оп ре де ля не на ка па ци те та на те зи ви до ве ус лу ги;
•	 ка чес тво на пред ла га ни те ус лу ги в раз лич ни те служ би;
•	 ин фор ма ция за ко ли чес тво то и ка чес тво то на пер со на ла в служ би те;
•	 ин тег ра ция и ко ор ди на ция на раз лич ни те ви до ве ус лу ги в сис те ма та 

на об служ ва не.

 3. инфор ма ция за пот реб ле ни е то на ус лу ги:
•	 ба зи ра на вър ху съ би ти е то ин фор ма ция за кли нич ни те кон так ти по 

раз лич ни те ни ва на об служ ва не (ста ци о на ри и ам бу ла то рии), брой 
на съ би ти я та и съ от но ше ни е то им на по пу ла ция от 10 000 ду ши на 
го ди на;

•	 ин ди ви ду ал но ба зи ра ни дан ни – как то за от дел ни те кли нич ни кон
так ти, та ка и за епи зо ди те на ле че ние във всич ки ни ва на об служ ва не 
за го ди на та;

•	 ин фор ма ция за из хо да и це на та на раз лич ни те кли нич ни кон так ти 
(раз пре де ле на по под гру пи на па ци ен ти), чрез ко и то да се ус та новят 
съв мес ти мос тта и вза и мо за ме ня е мос тта на раз лич ни те ви до ве ус лу
ги спо ред прин ци па це на  – ефек тив ност.

В гор ния спи сък е пред ста ве на ин фор ма ци я та, ко я то се пре по ръч ва да бъ
де съб ра на за да се за поч не про цесът на пла ни ра не в здра ве о паз ва не то. То зи 
спи сък мо же да се раз глеж да ка то иде а лен мо дел, кой то би оси гу рил ед но уп
рав ле ние, ба зи ра но на до ка за тел ства с дос та тъч но ин фор ма ция, за да ра бо ти 
пра вил но. ако се за е мем да из след ва ме да ли та зи ин фор ма ция е на лич на в Бъл
га рия (на на ци о нал но ни во), ще ус та но вим, че с мно го мал ко из клю че ния та ка
ва ин фор ма ция или не се съ би ра, или не се обоб ща ва. Не що по ве че, до ри и за 
не ща, тол ко ва об вър за ни с фи нан си ра не то, ка то про фи ла, струк ту ра та, ка па ци
те та на ле чеб ни те за ве де ния и оси гу ре нос тта им с пер со нал, лип сва ця лос тна и 
дос то вер на ин фор ма ция. Въз мож на при чи на за то ва е лип са та на съв ре мен на 
сис те ма за кла си фи ка ция на служ би те.

ко га то ста ва ду ма за на ци о нал но ни во, гор на та за бе леж ка не пред став ля
ва осо бен проб лем – ви на ги има на чин да се из пол зват дър жав ни те ре сур си и 
сис те ми за съ би ра не на дан ни и след ле ко пре нас трой ва не да бъ дат нап ра ве ни 
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спо соб ни да аку му ли рат не об хо ди ма и прав ди ва ин фор ма ция. То ва оба че неви
на ги ва жи за ин фор ма ци я та, не об хо ди ма на ло кал но ни во. ако се ин те ре су ва ме 
от кон кре тен ре ги он, опи са на та пого ре ин фор ма ция не ви на ги мо же да бъ де 
съб ра на. За да се из бег не пъл на та лип са на ин фор ма ция и ра бо та та „на тъм но“, 
се из пол зва след на та сис те ма за адап ти ра не на ин фор ма ция, ид ва ща от дру ги 
ни ва (Фиг. 5 ): 

Фигура 5: Сис те ма за адап ти ра не на здрав на ин фор ма ция, ид ва ща от дру ги ни ва.

Актуални местни епидемиологични данни

Национални епидемиологични данни

Международни епидемиологични данни от сравнителни изследвания, 
адаптирани според местните социо-демографски характеристики

Най-добрата оценка, основана на други източници, 
на местна информация и на експертни мнения

Експертен синтез и интерпретация на най-добрите налични данни от предните 4 точки, 
претеглени/адаптирани според специфичните местни фактори (степента на предоставяните 

здравни грижи, фамилна подкрепа, местни традиции, миграция). 

от фи гу ра та се виж да, че найцен ни са дан ни те от мес тни те епи де ми
о ло гич ни про уч ва ния. Та ки ва оба че найчес то не са на лич ни. В то зи слу чай се 
из пол зват на ци о нал ни или меж ду на род ни епи де ми о ло гич ни дан ни. Едва след 
тях по дос то вер ност се на реж дат дан ни те от дру ги не из сле до ва тел ски из точ ни
ци и ек спер тни те оцен ки. Не на пос лед но мяс то съб ра на та ин фор ма ция тряб ва 
да бъ де под ло же на на пос лед на об ра бот ка и кри ти чен ана лиз, пре ди да се из
пол зва.

 Про цес на пла ни ра не

Тук раз глеж да ме про це са на пла ни ра не ка то част от ин стру мен ти те за 
пра ве не на по ли ти ка. То ва оз на ча ва, че ос нов на цел на пла ни ра не то е съв мес
тя ва не то на ин те ре си те на всич ки за ин те ре су ва ни стра ни. За да се слу чи то ва, 
тряб ва да се съз да дат ус ло вия за про веж да не на ди а лог и об съж да не на все ки 
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еле мент от раз глеж да на та сис те ма от проб ле ми. Не об хо ди мо е ак тив но да се 
из ди рят всич ки по тен ци ал ни учас тни ци и да се по търсят за обсъж да ни я та. То зи 
на чин на дей ствие ще поз во ли не са мо про из веж да не то на ка чес твен про дукт, 
но и ще спо мог не за на ма ля ва не на съп ро ти ви те сре щу не по пу ляр ни те мер ки, 
ко и то се е на ло жи ло да бъ дат пред при е ти.

За да се слу чи всич ко то ва, се пре по ръч ва да се пре ми не през след ни те 
стъп ки:
 Стъп ка 1:  кон сти ту и ра не на пла ни ра ща гру па, ко я то включ ва ши рок 
спек тър от пред ста ви те ли на мес тни за ин те ре су ва ни гру пи, а съ що та ка и ек
спер ти съ вет ни ци.
 Стъп ка 2:  Се лек тив на оцен ка на ця ла та съб ра на ин фор ма ция, свър за на 
с про це са на пла ни ра не.
 Стъп ка 3:  Пос та вя не на сред нос ро чен пе ри од на пла ни ра не на ус лу ги те 
(3–5 го ди ни).
 Стъп ка 4:  Иден ти фи ци ра не на пот реб нос ти те от ус лу ги с найви сок при
о ри тет (за до во ле ни и не за до во ле ни пот реб нос ти).
 Стъп ка 5:  Иден ти фи ци ра не на не за до во ле ни те пот реб нос ти (ме ди цин
ски и со ци ал ни) с найви сок при о ри тет. Съ би ра не на до пъл ни тел на ин фор ма
ция от във ле че ни те стра ни – в по ло жи те лен или от ри ца те лен план.
 Стъп ка 6:  Изра бот ва не на план със след ни те 4 при о ри тет ни об лас ти:

•	 но ви ти по ве ус лу ги и не об хо ди ми служ би;
•	 раз ши ря ва не на ка па ци те та на съ щес тву ва щи те ус лу ги;
•	 на ма ля ва не на ин вес ти ра не то в ус лу ги с ни сък при о ри тет;
•	 ор га ни зи ра не на съ би ра не то на но ви дан ни, не об хо ди ми за но вия 

ци къл на пла ни ра не.
С те зи 6 стъп ки се оси гу ря ва при ем стве ност, ка то се зат ва ря про цесът на 

пла ни ра не за да де ния етап (пе ри од от 3 до 5 го ди ни) и се за поч ва след ващ етап 
на пла ни ра не.

от та ка из бро е ни те 6 стъп ки от клю чо во зна че ние е пър ва та. Издир ва не
то и под бо ра на за ин те ре су ва ни те стра ни е от найго ля мо зна че ние за край ния 
ус пех и на про це са на пла ни ра не, и на са мия про ект. За то ва ще се спрем мал ко 
попод роб но на не го.

 Опре де ля не на за ин те ре со ва ни те гру пи (стей кхол де ри) и ор га ни зи ра не 
на сре щи с тях

основ на та идея, сто я ща зад кон цеп ци я та за за ин те ре со ва ни те гру пи, 
е, че вся ка от тях има раз лич ни съ об ра же ния, въз мож нос ти и ин те ре си, ко и то 
тряб ва да бъ дат взе ти под вни ма ние при оп ре де ля не то на про це си те, проб ле
ми те и при о ри те ти те и при за ла га нето на це ли те на про ек та. За то ва още във 
фа за та на пла ни ра не тряб ва да се из вър ши ана лиз на за ин те ре со ва ни те гру пи 
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– оп ре де ля не на по тен ци ал ни те за ин те ре со ва ни ли ца и оцен ка на ха рак те рис
ти ки те и въз мож нос ти те им.

към за ин те ре со ва ни те гру пи спа дат всич ки ли ца, гру пи от хо ра, ин сти
ту ции или фир ми, ко и то имат зна чим ин те рес от ус пе ха или про ва ла на да ден 
про ект, във фун кци я та си на су бек ти, ко и то ще учас тват в из пъл не ни е то на про
ек та, ще под по ма гат дей нос ти те по не го, ще се об ла го де тел стват от ре зул та ти те 
му или, об рат но, са не го ви про тив ни ци и же ла ят про ва ла му.

основ ни те за ин те ре со ва ни ли ца по един про ект обик но ве но включ ват 
пре ките му бе не фи ци ен ти, пар тни ра щи те пра ви тел стве ни ин сти ту ции, неп ра
ви тел стве ни ор га ни за ции, граж дан ски сдру же ния, об щнос ти по мес та та на из
пъл не ние на про ек тни те дей нос ти, ли ца та и ор га ни за ци и те, фи нан си ра щи про
ек та, дру ги фи нан си ра щи ин сти ту ции. Спе ци ал но вни ма ние при оп ре де ля не то 
на за ин те ре со ва ни те гру пи се от де ля на ли ца та с ув реж да ния. В пообщ сми съл 
ка то за ин те ре со ва на гру па мо же да се вклю чи и об щес тво то ка то ця ло.
ана ли зът на за ин те ре со ва ни те гру пи включ ва:

•	 Ясно ус та но вя ва не на за ин те ре со ва ни те ли ца.
•	 ана лиз на въз мож нос ти те им.
•	 опре де ля не на по ло вовъз рас то ва та струк ту ра и со ци ал ноико но

ми чес кия ста тус на це ле ви те гру пи и иден ти фи ци ра не на гру пи те в 
риск (нап ри мер ли ца та с ув реж да ния).

•	 ана лиз на ин те ре си те на от дел ни те за ин те ре со ва ни гру пи.
•	 опи са ние на про це ду ри те по оп ре де ля не на за ин те ре со ва ни те ли ца.
•	 ана лиз на от но ше ни я та меж ду за ин те ре со ва ни те ли ца и по тен ци ал

ни те кон флик ти на ин те ре си.
•	 оцен ка на сил ни те и сла би те стра ни на струк ту ра та, въз мож нос ти

те и уп рав ле ни е то на ор га ни за ци и те, от го вор ни за из пъл не ни е то на 
про ек тни те дей нос ти.

•	 опре де ля не на дей ствия за ан га жи ра не на за ин те ре со ва ни те гру пи.
 Изпъл не ни е то на то зи ана лиз це ли да се съ бе ре ин фор ма ци я та, не об хо

ди ма за раз ра бот ва не то на пла но ве за ко ор ди на ция на ра бо та та на раз лич ни те 
за ин те ре со ва ни гру пи, да се да де глас ност на съ об ра же ни я та им и да се раз ре
шат кон флик ти те на ин те ре си.
 За оп ре де ля не на ха рак те рис ти ки те, въз мож нос ти те и ин те ре си те на 
за ин те ре со ва ни те гру пи, как то и за оси гу ря ва не на учас ти е то им в про ек тни те 
дей нос ти се про веж дат сре щи и кон сул та ции с тях. Пър во на чал на та сре ща це ли 
ана лиз на за ин те ре со ва ни те гру пи. При про веж да не то ù найнап ред се пра ви 
крат ко въ ве де ние в иде и те на про ек та, а пос ле се прис тъп ва към об съж да не 
меж ду учас тни ци те. Всич ки идеи и по тен ци ал ни проб ле ми, ус та но ве ни при та зи 
сре ща, се взи мат под вни ма ние при оп ре де ля не то на це ли те и стра те ги я та на 
про ек та. След ва щи те сре щи се про веж дат с цел мо ни то ринг от стра на на за ин
те ре со ва ни те гру пи вър ху из пъл не ни е то на про ек тни те дей нос ти. 
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Във ли ча не то на за ин те ре со ва ни те гру пи в пла ни ра не то и про веж да не
то на един про ект е важен еле мент на про ек тния под ход. Цел та на ана ли за на 
за ин те ре со ва ни те гру пи е да оси гу ри ин фор ма ция, ко я то да мак си ми зи ра то ва 
във ли ча не и да пре дот вра ти въз мож ни кон флик ти при из вър шва не то на про ек
тни те дей нос ти.

от ка за но то до тук ста ва яс но, че ра бо та та със за ин те ре со ва ни те стра ни 
тряб ва да пред шес тва из ра бот ва не то на ка къв то и да е про ект. То ва в още пого
ля ма сте пен ва жи и при из ра бот ва не то на до ку мент на пла ни ра не то, кой то има 
пре тен ци и те да пред став ля ва стра те гия и по ли ти ка за раз ви тие на да ден сек тор 
на те ри то ри я та на да ден ре ги он, ка къв то до ку мент е здрав на та кар та. от евен
ту ал ни те ре ак ции сре щу пред ста ве ни те от РЦЗ ре ги о нал ни здрав ни кар ти мо же 
да се пред по ло жи, че те не са би ли из ра бо те ни по опи са на та до тук ме то ди ка. В 
след ствие на то ва за ин те ре со ва ни те стра ни ня мат иде я та за ав тор ство вър ху 
про ек та, то ва ги ка ра да ре а ги рат с неп ри я зън до ри и на по тен ци ал но доб ри 
пред ло же ния.

 Изслед ва не на про це са на из ра бот ва не на ре ги о нал на та по ли ти ка на МЗ

В пре диш ни те час ти на то зи тек ст из ло жих ме пре по ръ ки те за доб ра 
прак ти ка в об лас тта на пла ни ра не то в здра ве о паз ва не то, ко и то се из пол зват в 
За пад на Евро па. Не ка се га да срав ним ра бо та та на ре ги о нал на та ад ми нис тра
ция в об лас тта на здра ве о паз ва не то в Бъл га рия с ев ро пей ски те мо де ли. За да 
нап ра вим то ва, по тър сих ме ин фор ма ция по два пъ тя – пуб ли чен и слу же бен. 
Смя та ме, че по то зи на чин пок ри ва ме ци ви ли зо ва ни те и проз рач ни на чи ни за 
ко му ни ка ция в ад ми нис тра ци я та. В про це са на съ би ра не на ин фор ма ци я та има
ше и лич ни не фор мал ни кон так ти. Съб ра на та чрез тях ин фор ма ция за про це са 
на взе ма не на ре ше ния в ре ги о ни те на Бъл га рия и от нос но са мо чув стви е то на 
пред ста ви тел ства та на МЗ в стра на та съ що ще бъ де вклю че на в ана ли за.

Пуб лич ни ят път за съ би ра не на ин фор ма ция се об лег на ос нов но на раз
ви ти те през пос лед ни те го ди ни и фи нан си ра ни по прог ра ма оПак сай то ве на 
РЦЗ в стра на та. Поч ти всич ки Ре ги о нал ни цен тро ве по здра ве о паз ва не имат 
соб стве ни сай то ве. Те зи сай то ве оба че с мно го мал ко из клю че ния са зле под
дър жа ни и ряд ко об но вя ва ни. очак ва не то, че до ку мен тът, на ре чен Ре ги о нал на 
здрав на кар та, ще бъ де пуб ли ку ван по не на сай та на съ от вет ния РЦЗ, в по ве че то 
слу чаи не бе ше оп рав да но. В ред ки те слу чаи на пуб ли ку ва не то на те зи до ку мен
ти чес то се случ ва ше та ка, че те бя ха раз по ло же ни на труд но от кри ва е ми в сай
та мес та или про чи та не то им изис ква ше ком пю тър на гра мот ност над сред на та. 
Всич ко то ва съз да ва впе чат ле ние на не же ла ние за опо вес тя ва не на раз ра бо те
ни те ре ги о нал ни пла но ве. Не мо же да се ус та но ви оба че да ли то ва не же ла ние 
се дъл жи на не же ла ние да се вли за в дис ку сия с по тен ци ал ни те про тив ни ци на 
пла но ве те, или на не у доб ство от не доб ре свър ше на та ра бо та.
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Дру ги ят път за съ би ра не на ин фор ма ция бя ха ан ке ти, ко и то раз пра тих ме 
до ръ ко во ди те ли те на РЦЗ и РИкоЗ в 28 об лас ти на ста на та от име то на НЦооЗ. 
основ на цел на ан ке та та бе ше да оп ре де ли до кол ко ре ги о нал на та по ли ти ка в 
об лас тта на здра ве о паз ва не то се ба зи ра на до ка за тел ства. Въп рос ни ци те бя ха 
прид ру же ни с пис мо, в ко е то ръ ко во ди те ли те на те зи служ би бя ха по мо ле ни да 
по пъл нят кар та та. от очак ва ни те 56  броя по пъл не ни ан ке ти по лу чих ме 34 (61% 
от зив чи вост). При про це са на съ би ра не на ин фор ма ци я та се на тък нах ме на ин
те рес ни пси хо ло ги чес ки фе но ме ни. ока за се, че тер минът „уп рав лен ско ре ше
ни е“, който се из пол зва ше чес то в ан ке ти те, зат руд ня ва ня кои от рес пон ден ти те 
и ги ка ра да се чув стват глу па во. По лу чих ме до ри ус тно то уве ре ние, че в РЦЗ не 
се взе мат ни как ви уп рав лен ски ре ше ния, а са мо се из пъл ня ва по ли ти ка та на МЗ, 
ко я то се спус ка по слу же бен път от Со фия.

 Анализ на съб ра ни те дан ни

 За нуж ди те на то ва из след ва не ще пред ста вим ана ли за на съб ра ни те ре
зул та ти в 3 об лас ти:

1. Пе ри ме тър на дей нос тта на ре ги о нал ни те пред ста ви тел ства на МЗ.
2. На чи ни на съ би ра не и об ра бот ка на ин фор ма ция.
3. На чи ни за ко му ни ка ция със за ин те ре со ва ни те стра ни.

 Пе ри ме тър на дей нос тта на ре ги о нал ни те пред ста ви тел ства на МЗ 

 На след ва ща та таб ли ца са по ка за ни твър де ния, свър за ни с дей нос тта на 
ре ги о нал ни те струк ту ри на МЗ, ко и то се ран ги ра ни спо ред чес то та та на от го во
ри те на ръ ко во ди те ли те им, ка то найпо пу ляр ни те от го во ри са найот пред.

Таблица 21.

Област Ранг

Събиране, изпращане на статистическа информация 1

Здравно състояние на населението 2

Специализция и обучение на персонал 3

Управление на медицинския персонал 4

Финансиране на здравни процеси и дейности 5

Здравна политика 6

Разпределение на здравни ресурси 7

Проблеми с околната среда 8

Нормативна база на здравната система 9

Разположение на здравната мрежа 10
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от таб ли ца та мо же да се ви ди, че те ми те, свър за ни с реги о нал на та здрав
на по ли ти ка – раз преде ле ние на здрав ни те ре сур си и раз по ло же ние на здрав
на та мре жа, са съ от вет но на 7. и 10. мяс то, ко е то дос та ги от да ле ча ва от при о ри
тет ни те за да чи на та зи част от дър жав на та ад ми нис тра ция. Во де щи те две те ми 
в ра бо та та на РЦЗ – съби ра не то и из пра ща не то на ста тис ти чес ка ин фор ма ция и 
здрав но то със то я ние на на се ле ни е то, не пред став ля ват ни що по ве че от ку ри
ер ски фун кции меж ду дос тав чи ци те на здрав на по мощ и цен трал на та ад ми нис
тра ция на МЗ. обръ ща ме вни ма ние, че то ва е ан ке та, раз крива ща мне ни е то на 
хо ра та в ре ги о нал ни те пред ста ви тел ства на МЗ, и не пре тен ди ра за аб со лют на 
дос то вер ност. Цен нос тта на та зи ин фор ма ция е поско ро от нос но то ва, до кол ко 
ре ги о нал ни те слу жи те ли се чув стват ов лас те ни да из ра бот ват стра те гии и по
ли ти ки и да взи мат са мос то я тел но ре ше ния или да бъ дат прос то пре да ни и без
глас ни дър жав ни чи нов ни ци.

 На чин на събира не и об ра бот ка на ин фор ма ция

Пого ре бе ше обър нато вни мание на клю чо вото зна че ние, ко е то има 
пра вил но то съ би ра не и об ра бот ка на ин фор ма ци я та за про це са на пла ни ра не. 
Не ка да ви дим до кол ко се спаз ва пре по ръ ча ният път при взи ма не то на ре ше
ния в ре ги о нал ни те пред ста ви тел ства на МЗ и как ва те жест имат раз лич ни те 
из точ ни ци на ин фор ма ция за хо ра та, пра ве щи ре ги о нал на та здрав на по ли ти ка. 
На дол на та таб ли ца виж да те спо ме на ти те ве че ме то ди за съ би ра не на ин фор ма
ция, под ре де ни спо ред по пу ляр нос тта си и чес то та та на упот ре ба та си.

Таблица 22.

Вид метод Ранг

Статистически методи 1

Експертни оценки 2

Социологически проучвания 3

Данни от други изследователи 4

Международни изследвания 5

Компютърни симулации 6

очак ва но и съв сем на мяс то с найго ля ма по пу ляр ност се пол зват ста
тис ти чес ки те ме то ди или, ка за но с дру ги ду ми, – ме то ди те на епи де ми о ло ги я та. 
Труд нос ти те тук ид ват от фак та, че ре ги о нал ни те струк ту ри на МЗ ня мат въз
мож ност да обоб ща ват са мос то я тел но съ би ра на та от тях тях ин фор ма ция, ко
е то пра ви ре ги о нал ни те дан ни труд но дос тъп ни. Дру га труд ност са не на пъл но 
под хо дя щи те схе ми за съ би ра не на ин фор ма ция, ко и то не са осъв ре ме ня ва ни 
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от дъл ги го ди ни въп ре ки про ме ни те в здрав на та сис те ма. Раз би ра е мо е и пос
лед но то мяс то на ком пю тър ни те мо де ли в про це са на съ би ра не и об ра бот ка на 
ин фор ма ция. Изне на да та тук е поско ро, че изоб що ги има, за що то се нуж да ят 
от скъ па тех но ло гия и от обез пе че ност със спе ци а лис ти.

Раз лич но от пре по ръч ва на та доб ра прак ти ка е из пол зва не то на дан ни 
от меж ду на род ни про уч ва ния и ек спер тни те оцен ки. Въп ре ки мно жес тво то 
спо ро ве от нос но умес тността на ин тер пре та ци я та на меж ду на род ни дан ни на 
на ци о нал но и още по ве че на ло кал но рав ни ще, те зи дан ни се смятат за подос
то ве рен из точ ник от ек спер тни те оцен ки и из пол зва не то им се пре по ръч ва в 
пого ля ма сте пен. Не та ка оба че сто ят не ща та у нас. Експер тни те оцен ки са мно
го попо пу ляр ни от дан ни те от меж ду на род ни про уч ва ния. То ва, за ед но с ло шо
то ка чес тво на  епи де ми о ло гич на та ин фор ма ция, сил но вло ша ва ин фор ма ци он
на та ба за на про це са на пла ни ра не и от да ле ча ва край ния про дукт от по ня ти е то 
„по ли ти ка, ос но ва на на до ка за тел ства та“.

 За ин те ре со ва ни страни и на чи ни за ко му ни ка ция с тях

На учас тни ци те в ан ке та та бе ше пред ло жен кра тък спи сък на по тен ци
ал ни те стра ни, ко и то би ха има ли ин те рес от учас тие в об съж да не то и из ра бот
ва не то на ре ги о нал на та здрав на по ли ти ка. В не го бя ха вклю че ни струк ту ри те на 
дър жав на та власт в ре ги о ни те, пред ста ви те ли те на мес тна та власт, дос тав чи ци
те на здрав ни ус лу ги, ор га ни за ци и те на про фе си о на лис ти и на па ци ен ти, неп
ра ви тел стве ни те и сто пан ски те ор га ни за ции. Учас тни ци те бя ха по пи та ни кол ко 
чес то и по ка къв на чин се до пит ват до мне ни е то на съ от вет ни те за ин те ре со ва ни 
гру пи. След ва ща та фи гу ра изоб ра зя ва от го во ри те им (Фигура 6):
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Фигура 6.

В иде ал ния ва ри ант гор на та фи гу ра би тряб ва ло да има пра вил но раз
пре де ле ние на от дел ни те час ти. Спо ред пред ста ве ния пого ре мо дел ре ги о нал
на та по ли ти ка тряб ва да бъ де кон сул ти ра на с всич ки за ин те ре су ва ни стра ни. 
как то виж да ме в на ше то из след ва не, то ва не е та ка. от фи гу ра та ли чи, че ре ги о
нал ни те пред ста ви тел ства на МЗ се до пит ват найчес то до мне ни е то на дру ги те 
ре ги о нал ни пред ста ви тел ства на цен трал на та власт. То зи факт из глеж да стран но 
на фо на на чув ство то за обез влас те ност, ко е то, как то ви дях ме пора но, е ши ро
ко раз прос тра не но сред ре ги о нал ни те дър жав ни чи нов ни ци. обез влас те нос тта 
пред по ла га, че спус на ти те от ми нис тер ства та ре ше ния се из пъл ня ват, без да се 
об съж дат и мо ди фи ци рат, а е ло гич но взе ти те ре ше ния ве че да са съг ла су ва ни 
на цен трал но ни во. Те зи дан ни го во рят найве че за лип са та на ефек тив ност при 
ра бо та та на дър жав на та ад ми нис тра ция.

Дру ги те ор га ни за ции, с ко и то се про веж дат ре дов но кон сул та ции на ре
ги о нал но ни во,  са струк ту ри те на мес тна та власт и из пъл ни те ли те на здрав ни 
ус лу ги, как то и – в помал ка сте пен – ор га ни за ци и те на ме ди цин ски про фе си о
на лис ти. Поско ро е из клю че ние да се из вър шват кон сул та ции със струк ту ри те 
на граж дан ско то об щес тво (осо бе но с ор га ни за ци и те на па ци ен ти) и със сто пан
ски те ор га ни за ции. Една въз мож на при чи на за то ва е сла бо то раз ви тие и вя ла та 

Държавни служби
и структури

Граждански 
организации

Структури на 
местната власт

Стопански
субекти

Лечебни заведения
и ОПЛ

Организации на
пациенти

Професионални
организации

4%
7%

9%

15%

21%

21%

24%
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ак тив ност на сек то ра. Дру га ве ро ятна при чи на е лип са та на ак тив ност от стра на 
на РЦЗ в из дир ва не то на те зи по тен ци ал ни пар тньо ри и ве ро ят но то не же ла ние 
да се ка нят в кон сул та тив ни те съ ве ти хо ра с враж деб но от но ше ние към об съж
да ни те про ек ти. Та зи те за кос ве но се пот вър жда ва от фак та, че граж дан ските  
ор га ни за ции се  по соч ват ка то по тен ци а лен пар тньор почес то от паци ен тските 
ор га ни за ции. То ва по ве де ние на сту де ни на и от бяг ва не е част от при чи ни те за 
вя ла та ак тив ност на НПо сек то ра. Ро ля та му е да ко ри ги ра дей нос тта на пра ви
тел стве ни те служ би. За да се слу чи то ва, е не об хо ди мо да се про веж да неп рес
та нен ди а лог, ус ло вие за кой то е вза им на та чу ва е мост. Та ка ва чу ва е мост, по не от 
стра на на ад ми нис тра ци я та, за се га лип сва.

Вто рият ас пект на ан ке та та бе ше да се про у чат на чи ни те на ко му ни ка
ция на ре ги о нал ни те пред ста ви тел ства на МЗ със стра ни, ко и то са по тен ци ално  
за ин те ре со ва ни от ре ги о нал на та по ли ти ка в об лас тта на здра ве о паз ва не то. За 
цел та на ан ке ти ра ни те бе ше пред ло жен спи сък от въз мож ни на чи ни на ко му
ни ка ция: кон сул та ти вен съ вет, пис ме но съг ла су ва не, ус тно съг ла су ва не, уве до
мя ва не за взе то ре ше ние и не фор мал ни кон сул та ции. На след ва ща та фи гу ра е 
пред ста ве но съ от но ше ни е то меж ду раз лич ни те ви до ве ко му ни ка ция, из пол зва
ни от РЦЗ (Фи гу ра 7).

Фигура 7.
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Найдоб рият на чин за об съж да не на въп ро си от об що зна че ние е съз
да ва не то на кон сул та тив ни гру пи. как то се виж да от фи гу ра та, помал ко от ед на 
пе та от из вър ше ни те кон сул та ции са нап ра ве ни по то зи на чин. основ ният на
чин на ко му ни ка ция в дър жав ни те ин сти ту ции е пис ме но то съг ла су ва не. То ва е 
до бър ме тод на ра бо та, за що то за пи са ни те ста но ви ща ос та ват. от дру га стра на 
оба че, той не е удо бен за ра бо та в ус ло ви я та на де мок ра тич но об щес тво и на от
во ре на към пот ре би те ли те дър жав на ад ми нис тра ция. осо бе но при тес ни те лен е 
фак тът, че 21% от про це ду ри те за об съж да не се ог ра ни ча ват до чис то ад ми нис
тра тив ния на чин – уве до мя ва не за взе то ре ше ние.

ко га то об съж да ме при чи ни те за те зи ре зул та ти, тряб ва да взе мем под 
вни ма ние и де ла на ус тно то съг ла су ва не, как то и не фор мал ни те кон сул та ции. 
За ед но те със тав ля ват ед на тре та от на чи ни те за ко му ни ка ция. То ва мо же да се 
тъл ку ва ка то про я ва на же ла ние от стра на на хо ра та, ра бо те щи в ад ми нис тра
ци я та, да об съж дат ре ше ни я та си. Въп ре ки на ли чи е то на та ко ва же ла ние оба че, 
об съж да не то не се случ ва и ру тин ният на чин на ра бо та се ог ра ни ча ва до пис ме
но съг ла су ва не или уве до мя ва не за ве че взе то ре ше ние.

 Зак лю че ние

Изслед ва не то по каз ва, че ре ги о нал на та здрав на по ли ти ка е въп рос, кой
то ин те ре су ва сил но ад ми нис тра ци я та, ор га ни за ци и те на здрав ни те про фе си о
на лис ти и граж да ни те. За ло зи те в та зи сфе ра на уп рав ле ние на здра ве о паз ва не
то са тол ко ва ви со ки, че труд но се на ми рат же ла е щи да по е мат от го вор ност за 
взе ти те ре ше ния. лип сата на же ла ние за по е ма не на от го вор ност мо же да бъ де 
по со че на ка то въз мож на при чи на за не ус пе хи те. Дру ги те при чи ни се ко ре нят 
в на ло же ния през го ди ни те ад ми нис тра тив ноко ман ден стил на уп рав ле ние в 
здра ве о паз ва не то. То зи на чин на ра бо та из ключ ва във ли ча не то в про це са на 
взи ма не на ре ше ние из пъл ни те ли те на здрав ни ус лу ги, па ци ен ти те и струк ту ри
те из вън здрав ния сек тор. По ра ди то ва здрав на та ад ми нис тра ция не умее и не 
же лае да из пол зва об щес тве ния ре сурс при взи ма не на ре ше ния. То ва ва жи не 
са мо за обек та на на ша та ан ке та – ре ги о нал ни те струк ту ри на МЗ. По доб на лип
са на же ла ние се наб лю да ва и на цен трал но ни во. ка то илюс тра ция на то ва твър
де ние мо же да се по со чи при мер за про ти во по ло жен вид по ли ти ка – то зи на 
Евро пей ска та ко ми сия. Ци ти ра но то „Ръ ко вод ство за ме нид жмънт на про ек тния 
ци къл“ е до ку мент, съз да ден на цен трал но ни во. Той се осъв ре ме ня ва и обо
га тя ва с при ме ри и по ли ти ки през ня кол ко го ди ни и по то зи на чин слу жи ка то 
ре ал но по ма га ло при из гот вя не то на ре ги о нал ни сек тор ни по ли ти ки и при из
гот вя не на про ек ти за из пъл не ни е то им. Не що по ве че – чрез раз лич ни ин стру
мен ти, вклю че ни в до ку мен ти те за кан ди дат ства не за фи нан си ра не, ор га ни те на 
Ек изис кват и сле дят за спаз ва не то им. Ръ ко во дей ки се от то зи при мер, мо жем 
да зак лю чим, че лип са та на по до бен на чин на ра бо та в Бъл га рия – пре по ръ чан 



80

ЗдРаВ На пО лИ ТИ ка,ОС НО Ва На На дО ка За ТЕл СТВа

и изис кван от МЗ, е при чи на за не ус пе хи те, наб лю да ва ни при фор му ли ра не то на 
по ли ти ка на мес тно ни во.

По ра ди лип са та на по доб на ме то ди ка ре ги о нал ни те здрав ни ад ми нис
тра ции из ра бот ват мес тни по ли ти ки, ко и то са не ак ту ал ни и спор ни. В про це са 
на из ра бот ва не ад ми нис тра ци и те са зат руд не ни и от лип са та на не об хо ди ма
та ин фор ма ция за за бо ле ва е мос тта, за пот реб нос ти те от здрав ни ус лу ги и до
ри за здрав на та мре жа – раз по ло же ние, ре сур си, ка па ци тет и на то ва ре ност. 
При чи на за то ва е, че съ щес тву ва щи те ин фор ма ци он ни здрав ни сис те ми са до 
го ля ма сте пен ос та ре ли или съ би рат са мо час тични дан ни. Вслед ствие на те зи 
не га тив ни фак то ри опи ти те за съз да ва не на ре ги о нал на здрав на по ли ти ка по 
ад ми нис тра ти вен на чин, който не се ба зи ра на до ка за тел ства и не е под ло жен 
на об щес тве но об съж да не, са мо уве ли ча ва ха о са в сис те ма та за пре дос та вя не 
на здрав ни ус лу ги.
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 ІІІ. пос ле ди ци за ме ди цин ско то об служ ва не от ну ле вия при ем за 
спе ци ал ност в сфе ра та на здра ве о паз ва не то в пе ри о да 2005–2008 го ди на 

За дъл бо ча ва се кри за та с не дос ти га на ле ка ри и сес три

14. 09. 2009, 12:29  
news.bg 

В срок меж ду 3 и 5 го ди ни ще нас тъ пи го ля ма кри за за ле ка ри и ме ди цин ски 
сес три в стра на та. То ва за я ви във Вар на за мес тникми нис тъ рът на здра ве о
паз ва не то Ва ле рий Мит рев, ци ти ран от БНР.

По ду ми те му не дос тиг на та ки ва кад ри има и в мо мен та, но про це сът ще се 
за дъл бо чи. 

Спо ред Мит рев е да де но раз по реж да не на  Ра йон ни те цен тро ве по здра ве
о паз ва не в стра на та да нап ра вят прог но за по ре ги о ни за нуж да та от кад ри 
през след ва щи те го ди ни.

В мо мен та при ле ка ри те не дос тиг се очер та ва при анес те зи о ло зи те и хис то
ло зи те.

лип са та на спе ци а лис ти – те жък проб лем в ям бол ски те бол ни ци

13. 09. 2009, 12:50 
news.bg

 
Лип са та на ле кар ски и спе ци а ли зи ран ме ди цин ски пер со нал се прев ръ ща в 
не ре шим проб лем за ле чеб ни те за ве де ния в Ямбол ска об ласт.

За то ва алар ми ра ха ди рек то ри те на ям бол ска та и ел хов ска та бол ни ци на 
сре ща с об лас тния уп ра ви тел Та ня Ди мит ро ва, съ об щи БНР.

В об лас тта ня ма ни то един он ко лог, а по ра ди лип са на хи рур зи от де ле ни
е то в Елхо во е зак ри то. Не за ви си мо че зап ла ща не то в ямбол ска та бол ни ца е 
доб ро, ле ка ри те оти ват в час тни те кли ни ки, ка за из пъл ни тел ни ят ди рек тор 
на мно гоп ро фил на та бол ни ца в Ямбол др Бо рис Чор бад жий ски.
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Нас ко ро пуб ли ку ва ни те из каз ва ния на здрав ни по ли ти ци раз кри ват са
мо част от пос ле ди ци те от един от найго ле ми те проб ле ми и про ва ли в сфе ра та 
на по ли ти ка та и ор га ни за ци я та на обу че ни е то на ме ди цин ски кад ри в Бъл га рия 
по вре ме на уп рав ле ни е то на пре диш но то пра ви тел ство (2005–2008 го ди на). Ре
зул та ти те от лип са та на въз мож нос ти за про фе си о нал на ре а ли за ция на ме ди
цин ски те спе ци а лис ти ве че са на ли це – лип са на кад ри в раз лич ни здрав ни за
ве де ния. В дъл гос ро чен план лип са та на спе ци а лис ти ще се за дъл бо ча ва ос вен 
по ра ди та зи праз ни на в при е ма и по ра ди мо бил нос тта на ле ка ри те и сес три те 
в чуж би на с цел подоб ра ре а ли за ция. По те зи при чи ни оси гу ря ва не то на адек
ват ни въз мож нос ти за спе ци а ли за ция по раз лич ни те ме ди цин ски спе ци ал нос ти 
в Бъл га рия се явя ва ка то ед на от найваж ни те за да чи в прог ра ма та на но во то 
ръ ко вод ство на Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не то. Нуж ни са раз лич ни ин
тер вен ции и опи ти за ком пен си ра не на та ка ку му ли ра ния проб лем. 

 Същ ност и зна че ние на спе ци а ли за ци я та по ме ди ци на

Ме ди цин ска спе ци ал ност е спе ци фич на об ласт от ме ди ци на та, в ко я то 
да ден ле кар прак ти ку ва. При до би ва не то на спе ци ал ност в сис те ма та на здра
ве о паз ва не то се осъ щес твя ва чрез те о ре тич но и прак ти чес ко след дип лом но 
обу че ние, на ре че но ме ди цин ска спе ци а ли за ция. За раз лич ни те ме ди цин ски 
спе ци ал нос ти вре мет ра е не то на спе ци а ли за ци я та е раз лич но. ле ка ри те, ко и то 
са в про цес на ме ди цин ска спе ци а ли за ция, се на ри чат спе ци а ли зан ти. След те о
ре тич но то и прак ти чес ко то обу че ние спе ци а ли зан тът има пра во то да се яви на 
дър жа вен из пит за спе ци ал ност. При ус пеш но то по ла га не на дър жав ния из пит 
на ле ка ря се из да ва дип ло ма за при до би та спе ци ал ност.

опре де ле ние за спе ци а ли за ция по ме ди ци на и за про це ду ра та за оп ре
де ля не на броя на мес та та опис ват по струк ту ри ран и сбит на чин ос нов ни те ха
рак те рис ти ки на след дип лом но то обу че ние. Не го во то про веж да не би тряб ва ло 
да е ру тин на и без проб лем на прак ти ка в стра на, в ко я то здра ве о паз ва не то е за
я вен при о ри тет на вся ко пра ви тел ство. На прак ти ка оба че в пе ри о да 2005–2008 
г. в Бъл га рия сме сви де те ли на не виж дан в пос лед ни те де се ти ле тия ха ос и лип са 
на въз мож ност за ре а ли за ция и за поч ва не на ра бо та по спе ци ал нос тта на хи ля
ди мла ди дип ло ман ти по ме ди ци на.  

 Хро но ло гия на проб ле ма

Хи ля ди бъл гар ски ле ка ри имат ло шия шанс да за вър шат ме ди ци на в 
бъл гар ски ме ди цин ски уни вер си тет в го ди ни те 2005–2008. Естес тве ни ят път на 
раз ви тие за все ки ле кар след ка то за вър ши е да се про фи ли ра потяс но, да при
до бие т. нар. спе ци а ли за ция. от 2005 г. до края на 2008 г. оба че на ни то един 
млад ле кар в Бъл га рия не е да ден шанс да спе ци а ли зи ра. Го ди ни те 2005–2007  са 
обявени за „ну ле ви“. По то зи на чин хи ля ди мла ди хо ра не по лу ча ват въз мож ност 
за кан ди дат ства не за спе ци а ли за ция. Пър ви те мес та за спе ци а ли за ция са обя ве
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ни през 2008, но прак ти чес ки спе ци а ли за ци я та за поч ва в края на 2008 г., при чи
на за ко е то е за къс ня ло то одоб ре ние на прог ра ми те за от дел ни те спе ци ал нос
ти. По вре ме на та зи кри за го ляма част от уп рав ля ва щи те здрав ни по ли ти ци се 
про фи ли рат в раз лич ни об лас ти на по пу лис тко го во ре не, а спе ци ал нос ти, ко и то 
ма со во са в не дос тиг в ле чеб ни те за ве де ния, са заб ра ве ни. Пред все ки млад ле
кар, за вър шил ме ди ци на в то зи зло по лу чен пе ри од, има ня кол ко въз мож нос ти – 
найчес то да рек ла ми ра ле кар ства ка то пред ста ви тел на фар ма цев тич на фир ма, 
да сме ни поп ри ще то на прак ти ку ва не то на ме ди цин ска та си про фе сия с дру го, 
да опи та да ле ку ва в чуж би на или, прег лъ щай ки чес то лю би е то си, да по мо ли 
близ ки те си да го из дър жат още са мо ... ня кол ко го ди ни. 

В то зи мо мент на про фе си о нал но от ча я ние и лип са на пер спек ти ва за 
ре а ли за ция през 2007 г. то га ваш ни ят здра вен ми нис тър проф. Р. Гай дар ски за
я вя ва на ме ре ни я та на дър жа ва та найнак рая да взе ме под кри ло то си хи ля ди
те ле ка ри, ча ка щи за мес та за спе ци а ли за ция. обя ве ни са 2576 мес та за бъл га
ри. Пър ва та фор ма на спе ци а ли за ция е т. нар. „кли нич на ор ди на ту ра“, за ко я то 
дър жа ва та пла ща на ле ка ря две ми ни мал ни ра бот ни зап ла ти за пе ри од сред но 
от че ти ри го ди ни, през ко и то той ра бо ти на пъ лен ра бо тен ден в бол ни ца, ка то 
след то ва мо же да бъ де за дъл жен да ра бо ти по раз пре де ле ние в про вин ци я та за 
съ щия пе ри од от вре ме. Вто ра та фор ма на обу че ние, пред ставена от 1157 мес та, 
е та ка на ре че но то „пла те но обу че ни е”, ко е то оз на ча ва, че ле ка рят ра бо ти 4 или 5 
го ди ни, за ко е то сам пла ща по 2100 лв на го ди на, без да по лу ча ва ни как ви сред
ства и без го ди ни те да се бро ят за тру дов стаж. Въп ре ки то ва през март 2008 г. 
хи ля ди се явя ват на „ле ко“ за къс не лия с три го ди ни кон курс за спе ци а ли за ции! 
Съ що та ка „ле ко“ за къс ня ва и обя вя ва не то на ре зул та ти те и кла си ра не то. След 
ка то кон кур сът ми на ва, всич ки при е ти ве че с не тър пе ние ча кат да за поч нат ра
бо та, въп ре ки че въз наг раж де ни е то е ми ни мал но или въ об ще лип сва. Не о чак
ва но оба че след обя вя ва не на ре зул та ти те през ап рил 2008 г. спе ци а ли зан ти те 
не сключ ват до го во ри и не за поч ват да уп раж ня ват про фе си я та, за ко я то са да ли 
по ве че от 6 го ди ни. До сре да та на сеп тем ври 2008 г. все още ня ма под пи са ни 
до го во ри и ни кой не е за поч нал ра бо та. ко ле ги те пра вят мно жес тво за пит ва ния 
на мяс то в рек то ра та на МУ – Со фия, и в Ми нис тер ството на здра ве о паз ва не
то и чак в края на 2008 г. и на ча ло то на 2009 г. и след за гу бе ни от кон кур са до 
за поч ва не то на ра бо та над 15 хи ля ди ме се ца ле кар ски труд спе ци а ли за ци и те 
за поч ват.

При чи на за за късняло то раз ви ва не на прог ра ми те за обу че ние е не и
зяс не ният рег ла мент кой е от го во рен за тях. от ед на стра на, МЗ пол зва на ци о
нал ни те си кон сул тан ти по от дел ни те спе ци ал нос ти, а, от дру га, съг ла су ва прог
ра ми те с 5те вис ши ме ди цин ски уни вер си те та. адми нис тра тив на та бю рок ра
ция, не за ин те ре со ва нос тта и лип са та на ра бо те ща про це ду ра пре диз вик ват не
кол ко го диш но за ба вя не в раз ра бот ва не то, при е ма не то и стар ти ра не то на те зи 
прог ра ми. 
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 Друг го лям проб лем е фак тът, че вре ме то на спе ци а ли за ци я та не се 
смята за тру дов стаж, за що то не се сключ ва тру дов до го вор, а спе ци а ли зан ти те 
ра бо тят на граж дан ски до го во ри. Та ка ос вен оси гу ров ки те, ко и то все ки тряб ва 
да си пла ща сам, в проб лем се прев ръ щат и май чин ство то и пол зва не то на бол
нич ни или пла тен го ди шен от пуск. И ако здрав ни те оси гу ров ки не са ви со ки, то 
пред мно го от мла де жи те стои проб лемът с тру до ви те зас тра хов ки. Нап ри мер 
бъ де ща май ка, още не за поч на ла ра бо та, ще по лу чи найнис ко то май чин ство. То
ва оба че мо же да пре рас не в проб лем до ри ако за поч не ра бо та по спе ци а ли за
ци и те. При чи на та е, че здрав ни те чи нов ни ци обяс ня ват на спе ци а ли зан ти те, че 
ня ма да ра бо тят на тру до ви, а на граж дан ски до го во ри. По из чис ле ния на са ми
те ви пускни ци от кон кур са през 2007 г. до края на 2008 г. дър жа ва та е из гу би ла 
приб ли зи тел но 15 456 ме се ца ле кар ски труд. Са ми те бол ни ци, къ де то тряб ва 
да учат спе ци а ли зан ти те, съ що са гу бе щи по ра ди лип са та на ква ли фи ци ран ме
ди цин ски пер со нал. Мла де жи те не са си гур ни до ри в то ва, да ли спе че ле ни те с 
тол ко ва труд мес та в бол ни ци те ще ос та нат за тях и да ли ня кой ня ма да ану ли ра 
це лия кон курс. За то ва те твър до са ре ши ли да по тър сят пра ва та си и са нап ра
ви ли соб ствен блог и он лайнпе ти ция, ко я то все ки мо же да под кре пи. 

На за пит ва не от стра на на те ле ви зия БТВ сту ден ти те по лу ча ват офи
ци ално ста но ви ще от Ми нис тер ство на здра ве о паз ва не то.  отго во рът е сух и 
пра зен от към съ дър жа ние, про зи ра скри та зад циф ри де ма го гия, лип сва как
ва то и да е съп ри час тност към проб ле ма, на ли це е бе зот го во рен чи нов ни чес
ки под ход. Зат вър жа ва се впе чат ле ни е то за лип са на ин те рес на слу жи те ли те в 
МЗ да ре шат проб ле ми те. На ли це е па сив ност и от каз да се по е ме ини ци а ти ва 
за раз ре ша ва не на проб ле ма. Ни кой от МЗ не спо ме на ва, че спо ред пре диш на
та на ред ба, по ко я то пре ди ну ле ви те го ди ни всич ки са се явява ли на кон курс, 
стра на в до го во ра е и МЗ. В съ що то вре ме са мо то ми нис тер ство чрез поп рав
ка в на ред ба та пра ви ци ни чен опит да си из мие ръ це те 3 ме се ца след про веж
да не то на кон кур са. Дос лов но се за я вя ва след но то: минис тер ство то не е стра
на по до го во ра, сле до ва тел но ни кой там не но си от го вор ност за за ба вя не то. 
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В от го вор на пос та ве ни те от те ле ви зия БТВ пис ме ни въп ро си:
За що все още не са за поч на ли спе ци а ли за ци и те на сту ден ти те по ме-
ди ци на? ко га ще за поч нат? има ли склю че ни до го во ри със съ от вет ни-
те ба зи за обу че ние?,

МЗ ин фор ми ра след но то: 
Съг лас но чл. 24, ал. 1 на На ред ба № 34 при спе че лен кон курс за спе ци а ли за
ция се сключ ва до го вор за обу че ние за при до би ва не на спе ци ал ност меж ду 
спе че ли лия кон кур са и вис ше то учи ли ще. Стра на по до го во ра е и ле чеб но то 
за ве де ние или ре ги о нал на та ин спек ция по опаз ва не и кон трол на об щес тве
но то здра ве, ко га то съг лас но учеб на та прог ра ма те про веж дат прак ти чес ко 
обу че ние (чл. 24, ал. 2 на На ред ба № 34). Обу че ни е то за при до би ва не на спе
ци ал ност за поч ва от да та та, по со че на в до го во ра по чл. 24, ал. 1 на На ред ба 
№ 34 (чл. 24, ал. 7 на на ред ба та).  
От ци ти ра но то се виж да, че Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не то не е стра
на по до го во ра по чл. 24 на На ред ба № 34 и не оп ре де ля да та та за за поч ва не 
на спе ци а ли за ци я та.
 

Друг проб лем със спе ци а ли за ци и те по дър жав на по ръч ка е раз пре де
ле ни е то на за вър ши ли те на не ат рак тив ни и помал ко же ла ни мес та в стра на та. 
али нея 1 от чл. 11а. на На ред ба 34  гла си: „ли це, при е то на мяс то за кли нич на 
ор ди на ту ра или на дру го мяс то, фи нан си ра но от дър жа ва та, се за дъл жа ва след 
при до би ва не то на спе ци ал ност да пос тъ пи на ра бо та в ле чеб но или здрав но 
за ве де ние, оп ре де ле но от ми нис тъ ра на здра ве о паз ва не то, за срок, ра вен на 
про дъл жи тел нос тта на обу че ни е то му“.

И още: „али нея (3): В слу чай, че ли це то не пос тъ пи на ра бо та в ле чеб но то 
или здрав но то за ве де ние, оп ре де ле но от Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не
то, то дъл жи обез ще те ние на Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не то в раз мер на 
зап ла те ни те сред ства за те о ре тич но и прак ти чес ко обу че ние за пе ри о да на про
ве де но то обу че ние.“ Та ка мно го от кан ди да ти те пред по чи тат да кан ди дат стват 
за пла те на спе ци а ли за ция, за да из бег нат по доб но „кре постни чес тво“.

По от но ше ние на на ред бите пре ди На ред ба 34  лип сва об рат на та връз ка, 
как во се случ ва с но во за вър ши ли те спе ци а лис ти, тех ният про фе си о на лен път 
не е прос ле дя ван и та ка по то кът в стра на та и чуж би на не мо же да се наб лю да ва 
и ко ор ди ни ра.

В На ред ба 34  се пра ви опит да се съз да де и да се под дър жа ре гис тър 
на спе ци а ли зан ти те. Чл. 6. (1) гла си: В Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не то се 
во дят ре гис тър на спе ци а ли зан ти те и ре гис тър на при до би ли те спе ци ал ност в 
сис те ма та на здра ве о паз ва не то. Впис ва ни я та в ре гис тъ ра се пуб ли ку ват в слу
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жеб ния бю ле тин на Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не то.
Бъ де що то из пъл не ние на це ли те на ре гис тъ ра ще по ка же до кол ко той 

фун кци о ни ра ефек тив но и на деж дно, въп ре ки че и се га се виж да, че в не го лип
сва про це ду ра та по прос ле дя ва не на про фе си о нал ния път на спе ци а лис ти те. 
То ва зат върдя ва рис ка от не дос тиг на раз ли чен тип спе ци а лис ти по ра ди мо бил
ност в рам ки те на стра на та и чуж би на. 

 Труд нос ти с ак ту а ли за ци я та на нор ма тив на та ба за 

Раз ви ва не то на но ва та На ред ба 34 и свър за ни те с нея прог ра ми за обу
че ние е офи ци ал на та при чи на за лип са та на за ба ве ния при ем за мес та за спе ци
а ли зан ти. Цел та е пра ви ла та за спе ци а ли за ция в Бъл га рия да бъ дат в син хрон с 
те зи в ЕС. 
 Пред Бъл га рия съ щес тву ват пре диз ви ка тел ства да син хро ни зи ра за ко
но да тел ство то си, вклю чи тел но и раз лич ни те на ред би и дру ги под за ко но ви ак
то ве в сфе ра та на об ра зо ва ни е то и спе ци а ли за ци я та по ме ди ци на,  да леч пре ди 
офи ци ал но то ù при е ма не в Евро пей ски съ юз през 2007 г. Член ство то в ЕС от ва
ря ре ди ца важ ни и но ви въз мож нос ти за ле ка ри те и ме ди цин ския пер со нал. ЕС 
не се на мес ва ди рек тно в ас пек ти те на ме ди цин ско то об ра зо ва ние, но от но си
тел но стрик тно ре гу ли ра въп ро си те на сво бод но то дви же ние на ра бо то на е ма
те ли те и ко ор ди ни ра об ра зо ва тел ни те сис те ми на стра ни те – член ки. Сво бод
но то дви же ние на ра бот на ръ ка, ка пи та ли, сто ки и ус лу ги е ос но вен прин цип 
на ико но ми чес ка та по ли ти ка на ЕС. Здра ве о паз ва не то е ус лу га и ЕС за чи та, че 
ме ди цин ският пер со нал е част от сво бод ния тру дов па зар. Сво бод но то дви же
ние на ме ди цин ски пер со нал се ос но ва ва на приз на ва не то на ква ли фи ка ци я та, 
опи сана в ди рек ти ва та на ЕС „Doctors Directive“ (www.europa.eu). То зи до ку мент 
включ ва в се бе си прин ци пи, ва лид ни във всич ки стра ни – член ки, ка то един от 
тях е, че ква ли фи ка ци я та, по лу че на в вся ка стра на – член ка, ва жи нав ся къ де в 
ЕС. 

общо то приз на ва не на цен за в гра ни ци те на ЕС пред став ля ва важ на въз
мож ност за ме ди цин ски те кад ри, но съз да ва и но ви пот реб нос ти към сис те ма та 
на об ра зо ва ние на всич ки ме ди цин ски спе ци а лис ти. През юни 1999 г. ев ро пей
ски те ми нис три на об ра зо ва ни е то се сре щат в Бо ло ня, Ита лия, и взи мат ре ше
ни е то да кон стру и рат European higher education area (EHEA), ба зи ра на на фун да
мен тал ни те прин ци пи на не за ви си мост и ав то ном ност, за да га ран ти рат, че вис
ше то об ра зо ва ние и из след ва ни я та в Евро па ще се ада пи рат към про ме ня щи те 
се пот реб нос ти на об щес тво то и към пос ти же ни я та на на у ка та. 

EHEA ра бо ти за по ви ша ва не на кон ку рен тнос тта на Евро пей ска та сис те
ма за вис ше об ра зо ва ние и при е ма сис те ма за срав ни ми сте пе ни в об ра зо ва ни
е то, със то я щи се от два ос нов ни ци къ ла – ба ка лав ри и ма гис три, с въз мож нос тта 
вто ри те да за вър шат и док то рат. 
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Съз да ва не то на EHEA во ди до ре ди ца зна чи ми про ме ни, осо бе но за сис
те ма та на уни вер си тет ско то об ра зо ва ние на ме ди цин ски те спе ци а лис ти. За да 
от го во ри на пре диз ви ка тел ства та, Бъл га рия за поч ва ра бо та по но ва на ред ба 
за при до би ва не на спе ци ал ност в сис те ма та на здра ве о паз ва нето. След бли зо 
триодишен труд и с го ля мо за ба вя не от 1 яну а ри 2007 г. но ва та На ред ба 34  за 
при до би ва не на спе ци ал ност в здра ве о паз ва не то вли за в си ла. 

опре де ля се нова но мен кла ту ра на спе ци ал нос ти те, ко я то включ ва две 
час ти. В пър ва та вли зат 51 спе ци ал нос ти, ко и то ще се приз на ват ав то ма тич но в 
дър жа ви те – член ки на ЕС. Вто ра та гру па об хва ща 87  спе ци ал нос ти, ко и то не се 
приз на ват авто ма тич но в дру ги те стра ни от Евро съ ю за. Те оба че мо гат да бъ дат 
приз на ва ни в от дел ни дър жа ви, в ко и то съ щес тву ват ка то спе ци ал нос ти.

 На ред ба та про ме ня част от съ дър жа ни ето на обу че ни е то за спе ци ал
ност „обща ме ди ци на“. Спо ред из каз ва ния на ек спер ти  от Ми нис тер ство то на 
здра ве о паз ва не то об щоп рак ти ку ва щи те ле ка ри за пър ви път се въ веж да прак
ти чес ко обу че ние в бол ни ца. Спе ци а ли за ци я та ще про дъл жа ва об що три го
ди ни. ле ка ри, ко и то имат приз на та спе ци ал ност и ре гис три ра на ам бу ла то рия 
за пър вич на ме ди цин ска помощ, ще при до би ват спе ци ал ност „обща ме ди ци
на“, ка то част от обу че ни е то им по ве че при до би та та спе ци ал ност ще се за чи та. 
 Спе ци а ли зан ти те в „за ва ре но по ло же ние“, т. е. оне зи, ко и то са за
поч на ли обу че ни е то си пре ди 1 яну а ри т. г., го про дъл жа ват при ус ло ви
я та, при ко и то са при е ти. Те зи, ко и то ве че имат т. нар. ос нов на спе ци ал
ност (по ста ра та на ред ба), ще мо гат да при до би ят спе ци ал ност по но вия 
ред, ка то част от обу че ни е то им по приз на та та спе ци ал ност ще се за чи та. 
Ме ди ци те, ко и то ис кат да уп раж ня ват про фе си я та си в дър жа ва – член ка на ЕС, 
дър жа ви от Евро пей ско то ико но ми чес ко прос тран ство и Швей ца рия и са при
до би ли ос нов на или про фил на спе ци ал ност до края на 2006 г., мо гат да го нап
ра вят, ако са ра бо ти ли по спе ци ал нос тта си не помал ко от три пос ле до ва тел ни 
го ди ни през пос лед ни те пет. Те ще мо гат да до ка жат то зи факт с удос то ве ре ние 
от ми нис тъ ра на здра ве о паз ва не то.

 Акцен ти на ак ту а ли зи ра на та На ред ба 34

Нор ма тив ни ят акт Наред ба 34  би ва при ет след опи са ни те бли зо че ти
ри го диш ни проб ле ми и за ба вя не, при лип са на ко ор ди на ция, от ед на стра на,  
меж ду Ми нис тер ството на здра ве о паз ва не то, Ми нис тер ство на об ра зо ва ни е то, 
мла деж та и на у ка та и Ми нис тер ството на фи нан си те и при лип са та на доб ра ко
му ни ка ция и спаз ва не на сро ко ве те за ста но ви ща с ре пуб ли кан ски те кон сул тан
ти по раз лич ни те ме ди цин ски спе ци ал нос ти. Спо ред тек сто ве те на на ред ба та 
ле ка ри те, ко и то не ус пе ят да се кла си рат за мес та та за след дип лом на ква ли фи
ка ция по дър жав на по ръч ка, ще мо гат да спе ци а ли зи рат сре щу зап ла ща не. ле
чеб ни те за ве де ния, оп ре де ле ни от здрав но то ми нис тер ство за учеб ни ба зи, са
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ми ще оп ре де лят так си те за при до би ва не на спе ци ал ност в здра ве о паз ва не то. 
На ред ба та оп ре де ля ус ло ви я та за при до би ва не на ос нов на и про фил на спе ци
ал ност и за про дъл жи тел на ква ли фи ка ция на за вър ши ли те ме ди ци на. Спе ци ал
ност по из бра ния про фил мо же да се при до бие в кли ни ка на ле чеб но за ве де ние 
със ста тут на уни вер си тет ска бол ни ца или в здрав но за ве де ние, ко е то от го ва ря 
на кри те ри и те за ба за за след дип лом но обу че ние. По из клю че ние на из пи та за 
за чис ля ва не за спе ци а ли за ция ня ма да се явя ват но си те ли те на наг ра да та „Зла
тен Хи пок рат“, как то – и спо ред пос лед ни те про ме ни в на ред ба та – но си те ли те 
на наг ра ди те „Зла тен Га лен“ и пъл ни те от лич ни ци по здрав ни гри жи. Те зи мла де
жи по лу ча ват пра во то да се обу ча ват по из бран от тях про фил и се наз на ча ват 
на мес та за кли нич на ор ди на ту ра, ка то сключ ват тру дов до го вор с ле чеб но то за
ве де ние, в ко е то спе ци а ли зи рат. как то и до се га, кон кур сни ят из пит за асис тен
ти, на уч ни сът руд ни ци и ре дов ни док то ран ти ще се за чи та и за за чис ля ва не за 
без плат на спе ци а ли за ция, но са мо в об лас тта, в ко я то са за щи ти ли или пред стои 
да за щи тят на уч на та си сте пен. На кон кур са за мес та та за спе ци а ли за ция ще се 
явя ват всич ки кан ди датспе ци а ли зан ти, вклю чи тел но те зи, ко и то имат въз мож
ност да пла тят за обу че ни е то си и не се бо рят за мяс то от дър жав на та по ръч ка. 
кон кур сът ще е пис мен и ано ни мен. До кла си ра не ще се до пус кат са мо кан ди
да ти те, из ка ра ли наймал ко мно го до бър (4.50). Пър ви те по бал ще по пъл ват 
мес та та, фи нан си ра ни от дър жа ва та. оста на ли те мо гат да спе ци а ли зи рат сре щу 
зап ла ща не, ако ба зи те за след дип лом на ква ли фи ка ция имат въз мож ност да ги 
при е мат. При на ли чие на ка па ци тет ни кой от пла те жос по соб ни те ня ма да бъ де 
вър нат, за що то ле чеб ни те за ве де ния имат нуж да от то ва фи нан си ра не. За спе ци
а ли зан ти те по дър жав на по ръч ка те ня ма да по лу ча ват до пъл ни тел ни сред ства 
и за тях прин ци път на фи нан си ра не ще се за па зи в досе гаш ния си вид – су ма та 
ще се включ ва в об щия го ди шен бюд жет на ле чеб но то за ве де ние.

от Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не то пре по ръч ват при раз ра бот ва
не то на бюд же ти те на ме ди цин ски те уни вер си те ти и ба зи за обу че ние за след
ва ща та го ди на найпос ле да се оп ре де ли как ва част от об ща та су ма се да ва за 
след дип лом на ква ли фи ка ция. Се га те зи па ри са в об щия бюд жет, ка то не е яс но 
ни то кол ко са, ни то точ но за как во се из пол зват. 

В про це са на съз да ва не то на но ва та на ред ба има и не и зяс не ни по ло же
ния за Минис тер ство то на об ра зо ва ни е то, мла деж та и на у ка та в час тта за фи
нан си ра не то на мес та та за дър жав на по ръч ка. Не го ви ек спер ти са ка те го рич
ни, че не е за кон но дър жа ва та да пла ща за спе ци а ли за ции, още помал ко чрез 
Ми нис тер ство то на об ра зо ва ни е то, мла деж та и на у ка та. Съг лас но със За ко на за 
вис ше то об ра зо ва ние Ми нис тер ство то на об ра зо ва ни е то, мла деж та и на у ка та 
мо же да пла ща са мо за при до би ва не на об ра зо ва тел на сте пен спе ци а лист, ба
ка ла вър и ма гис тър. За след дип лом но то обу че ние тряб ва да пла ща то зи, кой то 
го по ръч ва, в слу чая здрав но то ми нис тер ство. Експер ти те от Минис тер ство то 
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на об ра зо ва ни е то, мла деж та и на у ка та пос та вят под съм не ние за дъл же ни е то да 
зап ла щат спе ци а ли за ци я та в си ту а ция, в ко я то Ми нис тер ство то на здра ве о паз
ва не то оп ре де ля броя на спе ци а ли зан ти те по дър жав на по ръч ка на ба за та на 
по да де на та от ре ги о нал ни те цен тро ве по здра ве о паз ва не дан ни за пот реб нос
ти те от оп ре де ле ни ме ди цин ски спе ци а лис ти. Спо ред Ми нис тер ство то на здра
ве о паз ва не то оба че е съв сем нор мал но прос вет но то ми нис тер ство да за де ля 
па ри за спе ци а ли за ци и те по дър жав на по ръч ка, за що то то фи нан си ра всич ки 
вис ши учи ли ща, вклю чи тел но и ме ди цин ски те. освен то ва спо ред Ми нис тер
ство то на здра ве о паз ва не то за ба вя не то на при е ма не то на На ред ба та се дъл жи 
от час ти имен но на фак та, че Минис тер ство то на об ра зо ва ни е то, мла деж та и на
у ка та е от каз ва ло да учас тва в оп ре де ля не то на брой ки те. 

Спо ред скеп ти ци те спор но в но ва та на ред ба е и пра во то, да де но на ле
чеб ни те и здрав ни за ве де ния са ми да оп ре де лят так си те за пла те ни те спе ци а
ли за ции, без да има нор ма тив за из дръж ка та на един спе ци а ли зант, как то е за 
сту ден ти те. Др ангел Мос ков смя та оба че, че нор ма тив тряб ва да има, но са мо 
за мес та та по дър жав на по ръч ка. И до се га ба зи те за спе ци а ли за ция са ми оп ре
де лят су ми те за пла те но обу че ние. Доц. Сто ян алек сан дров, шеф на ди рек ция 
„ле чеб нопро фи лак тич на по мощ“ из ра зя ва ста но ви ще то, че в ус ло ви я та на сво
бо ден па зар ня ма сми съл да се ог ра ни ча ват ба зи те за след дип лом на ква ли фи ка
ция, тъй ка то кон ку рен ци я та ще ре гу ли ра це ни те по ес тес твен път. Спо ред не го 
ня ма опас ност след дип лом но то обу че ние на ме ди ци те да се ко мер си а ли зи ра. 
Доц. алек сан дров е ка те го ри чен, че ня ма да бъ де до пус на то оп ре де ле ни те от 
ми нис тер ство то ба зи да при е мат са мо пла те ни спе ци а ли зан ти и да от кло ня ват 
те зи по дър жав на по ръч ка за ра ди ико но ми чес кия си ин те рес. Ми нис тер ство то 
на здра ве о паз ва не то пър во ще раз пре де ля рав но мер но  брой ки те по дър жав на 
по ръч ка спо ред ка па ци те та на от дел ни те ба зи и чак то га ва ще раз ре ши ос та на
ли те мес та да се по пъл ват сре щу зап ла ща не. 

Спо ред но ва та на ред ба сто ма то ло зи те ще спе ци а ли зи рат по об щия ред. 
То ва пък пре диз вик ва не до вол ство то на ня кои ме ди цин ски ву зо ве. Во дещ ек
сперт на Ме ди цин ския уни вер си тет в Со фия твър ди, че е тряб ва ло спе ци а ли
за ци я та на сто ма то ло зи те да се от де ли в са мос то я те лен раз дел. Не го ви ят ар гу
мент е, че тях но то обу че ние е дос та пораз лич но от то ва по ме ди ци на. Една от 
раз ли ки те е, че при тях ня ма до бол нич на и бол нич на по мощ. Про фе со рът оба че 
е удов лет во рен, че в Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не то са се съ об ра зи ли с 
пред ло же ни е то му да се въ ве де кре дит на сис те ма за оце ня ва не на спе ци а ли
зан ти те. За вся ка спе ци ал ност ще е не об хо ди мо да се съ бе ре оп ре де лен брой 
точ ки. При хи рур зи те нап ри мер вся ка опе ра ция в за ви си мост от слож нос тта ù 
ще но си раз ли чен брой точ ки. На ред ба та фик си ра сро ко ве за обу че ние, раз лич
ни за вся ка кон крет на спе ци ал ност, но те са ми ни мал но то вре ме, не об хо ди мо 
за съ би ра не на точ ки те. Та ка при ин тен зив но обу че ние спе ци ал нос тта мо же да 
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се взе ме ми ни мум за пет го ди ни, но мо же да про дъл жи и до де сет го ди ни. Пре
по ръч ва се да не се до пус ка да има подъ лъг срок от де сет го ди ни, за що то та ка 
се заб ра вя на ча ло то. То ва ще об лек чи ле ка ри те, ко и то ве че прак ти ку ват, за що то 
ня ма да изис ква от тях да на пус нат ра бо та за че ти рипет го ди ни и та ка да за гу бят 
па ци ен ти те си. 

Но ва та на ред ба пред виж да и спе ци а ли за ции за ме ди цин ски сес три, аку
шер ки, рен тге но ви ла бо ран ти и фел дше ри. Ста ва ду ма за над 90 000 въз пи та ни ци 
на ме ди цин ски те ко ле жи. След дип ло ми ра не то си те мо гат да се обу ча ват в об
лас тта на анес те зи о ло ги я та и ин тен зив ни те гри жи, опе ра ци он на та и пре вър зоч
на та тех ни ка, об щес тве но то здра ве о паз ва не (за из вън бол нич на та сфе ра), пси хи
ат рич но то сес трин ство и со ци ал ни те дей нос ти, как то и на лъ че ле че ни е то. И за 
тях об щи ят ред е съ щи ят, но мес та та ще бъ дат пре дим но по дър жав на по ръч ка.  
Но во то ръ ко вод ство на Ми нис тер ство то на зад ра ве о паз ва не то в ли це то на 
здрав ния ми нис тър др Бо жи дар На нев из ра зя ва го тов нос тта на еки па да се съз
да де ком форт за те зи, ко и то ис кат да учат ме ди ци на. „Те тряб ва да са си гур ни, 
че ко га то за вър шат, ще мо гат да имат са мо чув ствие от ра бо та та си, че ще имат 
дос той но въз наг раж де ние. Съ що, че ще мо гат да спе ци а ли зи рат, да се ква ли
фи ци рат, да има ста бил ност в сис те ма та, та ка че да зна ят кое след кое след ва“, 
от бе ляз ва др На нев. освен найсет не „от пу ше ни те“ има и дру ги ин ди ка ции за 
то ва. Др Ва ле рий Мит рев за я вя ва, че ре ша ва не то на съ щес тву ва щи те проб ле
ми е въз ло же но на меж ду ве дом стве на ра бот на гру па и ре зул та ти те ще бъ дат 
док лад ва ни в найско ро вре ме. 

Еди ни ят от ре зул та ти те на та зи ра бот на гру па са поп рав ки в на ред ба та, 
ко и то оп ре де лят зап ла ща не на наймал ко ед на зап ла та и по ло ви на на всич ки 
мла ди ле ка ри, ако за поч нат спе ци а ли за ция, ка то цел та е връ ща не на ин те ре са 
към оп ре де ле ни спе ци ал нос ти, в ко и то кад ри те не дос ти гат. Су ми те ще се до го
ва рят как то с те зи, ко и то са за пи са ли дър жав на по ръч ка, та ка и със спе ци а ли
зан ти те, ко и то са ми зап ла щат обу че ни е то си. До се га та ки ва сред ства се от де ля
ха са мо за ме ди ци те по дър жав на по ръч ка. Ми нис тъ рът на здра ве о паз ва не то 
др Бо жи дар На нев изя вя ва и на деж ди те си, че е въз мож но спе ци а ли зан ти те да 
по лу ча ват до ри две и три зап ла ти в за ви си мост от въз мож нос ти те на ле чеб но
то за ве де ние, в ко е то ра бо тят. По то зи на чин ще се от го во ри на ос тра та нуж да 
от не о на то ло зи, ен док ри но ло зи, ле ка ри кли ни цис ти и па то а на то ми. Та ка щя ла 
да се из бег не въз мож нос тта те да се раз пре де лят слу жеб но в дру ги ра йо ни на 
стра на та. Прак ти чес ко то обу че ние на спе ци а ли зан ти те за нап ред ще тряб ва да е 
на пъ лен ра бо тен ден, а не как то в мо мен та по ня кол ко ча са, за да се га ран ти ра 
пока чес тве но то им обу че ние. Ще се съз да де и въз мож ност да се прех вър лят 
спе ци а ли зан ти от ед на ба за за обу че ние в дру га, но са мо по тях но же ла ние, след 
съг ла си е то на уни вер си те ти те и бол ни ци те. До се га та ка ва въз мож ност не е съ
щес тву ва ла. В здрав но то ми нис тер ство съ що та ка ще се во ди ре гис тър на спе
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ци а ли зан ти те и на при до би ли те спе ци ал ност в сис те ма та на здра ве о паз ва не то. 
Спо ред но ва та на ред ба до края на март т.г. ще бъ дат съз да де ни кон сул та тив ни 
съ ве ти за спе ци а ли за ция по от дел ни те про фе си о нал ни нап рав ле ния. Пред стои 
в те че ние на ня кол ко го ди ни да се ви ди как те зи но ви про це ду ри  по кан ди дат
ства не и при ем за спе ци а ли за ции ще фун кци о ни рат и след 2009 г., ко га то през 
май бя ха про ве де ни кон кур си те, а през ме сец юни до го во ри те бя ха  склю че ни и 
спе ци а ли за ци и те за поч на ха.

 При ме рен слу чай
През 2009 г. в Пер ник, Мон та на, с. Дол ни Ци бър и Со фия д-р Ла за ри на Ядко ва 

и д-р Адри а на Дой чи но ва про веж дат ка чес тве но из след ва не на проб ле ми те на май-
чи но то и дет ско здра ве о паз ва не по по ръч ка на Инсти тут „Отво ре но Общес тво“. 
Интер вю и ра ни те ле ка ри, ра бо те щи ка то ОПЛ или спе ци а лис ти в ДКЦ,  ос нов но са 
със спе ци ал ност по пе ди ат рия или аку шер ство и ги не ко ло гия, ка то ня кои от тях 
имат и вто ра кли нич на спе ци ал ност. Една нез на чи тел на част от тях имат спе-
ци ал ност по об ща ме ди ци на (про цен тът на при до би ли те спе ци ал ност за ця ла та 
стра на е око ло 40% – б.а.),  ка то на ня кои им пред стои офор мя не на та ка ва. Мно зин-
ство то от ОПЛ имат за вър ше ни зна чи те лен брой крат кос роч ни кур со ве по об ща 
ме ди ци на, кар ди о ло гия, ехог раф ска ди аг нос ти ка, ин тен зив но ле че ние и др. Все об що 
е мне ни е то, че сис те ма та и на ред ба та на МЗ, рег ла мен ти ра щи ре да за при до би-
ва не на спе ци ал ност, са не съ вър ше ни и съз да ват мно го труд нос ти. Ця лос тни ят 
про цес е тро мав, про дъл жи те лен и стру ва скъ по. Край но не дос та тъч ни са спе ци а-
ли за ци и те по дър жав на по ръч ка. По ра ди на ли чие на ма лък брой сво бод ни мес та за 
спе ци а ли за ция на ОПЛ пос лед ни те го ди ни са обя ве ни за ну ле ви. Спе ци а ли за ци я та 
изис ква дъл го от със твие от ра бо та, от се мей ство то и вла га не на лич ни фи нан-
со ви сред ства, осо бе но за хо ра та от про вин ци я та. По то зи въп рос един ле кар, на 
ко го то пред стои из пит за спе ци ал ност по об ща ме ди ци на, каз ва: „Мно го труд но. 
Не въз мож но е да от със твам от ра бо та. Ня ма ме пра во ни то на от пуск, ни то да 
се раз бо ле ем. Ви на ги тряб ва да тър сим за мес тник, на ко го то лич но да пла ща ме“. 
10-го диш ни ят гра ти сен пе ри од за при до би ва не на спе ци ал ност по об ща ме ди ци-
на на те зи, ко и то ра ботят ка то общоп рак ти ку ва щи ле ка ри, из те че през 2008 г. и 
бе ше про дъл жен с 1 го ди на до 2009 г. Ня ма яс но та как во ще бъ де раз ви ти е то след 
из ти ча не и на но вия срок за при до би ва не на спе ци ал ност. 

 Анекс:  въп рос ник за фо кус но из след ва не по проб лем на об ласт „спе-
ци а ли за ция по ме ди ци на“ 

1.  как ви са при чи ни те и чие е ре ше ни е то за лип са та на въз мож ност за при
ем за спе ци а ли за ция (ну лев при ем) през 2005, 2006 и 2007 г. за ле ка ри те, 
за вър ши ли ме ди ци на? 

2. Съ щес тву ва ли до ку мент, обяс ня ващ лип са та на въз мож ност за при ем за 
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спе ци а ли за ция (ну лев при ем) през 2005, 2006 и 2007 г. за ле ка ри те, за
вър ши ли ме ди ци на? 

3. Съ щес тву ва ли еди нен дър жа вен ре гис тър на ле ка ри те по спе ци ал нос
ти, от кой то да е яс но във все ки един мо мент от как ви спе ци а лис ти има 
нуж да в от дел ни те ре ги о ни?

4. За що че ти ри те го ди ни, не об хо ди ми за обу че ни е то за спе ци ал ност, не се 
приз на ват за тру дов стаж?

5. как се от го ва ря на по ви ше но то из да ва не на ака де мич ни справ ки за дип
ло ми за ра бо та зад гра ни ца (по каз ва щи склон нос тта към про фе си о нал
на миг ра ция и за гу ба на кад ри)? как се сти му ли ра тър се не то на не по пу
ляр ни в мо мен та спе ци ал нос ти и как се мо ти ви рат ле ка ри те да ра бо тят 
в ра йо ни без дос та тъч но спе ци а лис ти?

6. Спаз ва ли се под пи са ният до го вор за дър жав на по ръч ка с МЗ и уни вер
си те ти те за ра бо та на спе ци а лис ти в про вин ци я та (ако в кон крет но то 
„поат рак тив но“ на се ле но мяс то ня ма сво бод ни мес та)?  
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 ІV. Ме то ди за фи нан си ра не на из пъл ни те ли те на ме ди цин ска по
мощ от НЗОк

Ме ди ци на та нав ле зе в но ва епо ха. До сре да та на 20. век ле че ни е то мал ко 
е вли я е ло на сро ка на оз дра вя ва не, а до ри и на са мия про цес на оз дра вя ва не то. 
Въ веж да не то в кли нич на та прак ти ка на ин су ли на, пе ни ци ли на, кор ти кос теро
и ди те, ви та ми ни те от гру па та „B“ ра ди кал но про ме ни си ту а ци я та. Пос тиг на ти те 
ус пе хи над за бо ля ва ния, смя та ни за не ле чи ми, по раж да уве ре ност в на у ка та и 
е при чи на за сти му ли ра не на мно жес тво из след ва ния. Го ле ми ят оп ти ми зъм по
раж да и съ от вет но то на рас тва що фи нан си ра не. За 1960 г. то е 5% от БВП, съ от
вет но 30  млрд. до ла ра. През 1991 г. раз хо ди те за здра ве о паз ва не в СаЩ дос ти гат 
13.2% от БВП, или 752 млрд. до ла ра. Раз хо ди те са на рас тва ли как то в аб со лют ни 
чис ла, та ка и ка то про цент от БВП. То ва прев ръ ща ог ра ни ча ва не то на раз хо ди
те в ме ди ци на та в пър вос те пе нен проб лем. По вре ме на це лия то зи пе ри од ле
ка ри те и из сле до ва те ли те по лу ча ват прак ти чес ки не ог ра ни чен и не об вър зан с 
ре зул та ти фи нан сов ре сурс.
 Успеш но то фун кци о ни ра не на сис те ма та на здра ве о паз ва не то се оп ре
де ля в ре ша ва ща сте пен от ней но то фи нан си ра не и на чи на за раз ход ва не на 
пре дос та ве ни те фи нан со ви ре сур си.
 основ ни те из точ ни ци за фи нан си ра не на здра ве о паз ва не то са:

•	 от да нъч ни пос тъп ле ния чрез дър жав ния бюд жет;
•	 от здрав но о си гу ри тел ни внос ки – чрез фон до ве за за дъл жи тел но или 

доб ро вол но здрав но оси гу ря ва не;
•	 Пре ки пла ща ния от граж да ни те;
•	 ком би на ция от из бро е ни те. (Фиг. 8).
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Фигура 8

 По дан ни на Све тов на та здрав на ор га ни за ция (СЗо) за 2001 г.: 
•	 На на ци о нал но ни во, на чо век от на се ле ни е то Бъл га рия раз ход ва 

сред но по US $ 81.
•	 Раз хо ди те от дър жав ния бюд жет са приб ли зи тел но US$ 67 на гла ва 

от на се ле ни е то.
•	 Час тни те пла ща ния, т.е. фи нан со ви те сред ства, ко и то граж да ни те 

зап ла щат в час тни те ле чеб ни за ве де ния, въз ли зат на 17,9% от об щи
те раз хо ди за здра ве о паз ва не.

На фи гу ра 9 са по со че ни об щи те раз хо ди за здра ве о паз ва не на гла ва от 
на се ле ни е то (в US $ 2001 г.)

Държавен бюджет/ Министерство
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Министерство 
на здравеопазването

НОИ

Първична помощ

Специализирана 
помощ

Стоматологична 
помощ

Медико-диагностична
дейност

Лекарства

Болнична 
помощ

Дружества за 
доброволно 
осигуряване

СМП, ТХ, СПП 
и трансплан-

тации

Обществено 
здравеопазване

Вноски от работодатели 
и осигурени лица

Население и
предприятия

Пациенти



95

ИНСТИТУТ “ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

Фигура 9

През 2007 г. на на ци о нал но ни во, на чо век от на се ле ни е то Бъл га рия раз
ход ва сред но по US $ 279. Раз хо ди те от дър жав ния бюд жет са приб ли зи тел но US 
$ 193 на гла ва от на се ле ни е то. Час тни те пла ща ния, т.е. фи нан со ви те сред ства, 
ко и то граж да ни те зап ла щат в час тни те ле чеб ни за ве де ния, въз ли зат на 31% от 
об щи те раз хо ди за здра ве о паз ва не.

Въп ре ки на рас тва не то на су ми те за здра ве о паз ва не с око ло 3.5 пъ ти, ро
ля та на дър жа ва та на ма ля ва и се уве ли ча ва де лът на па ри те, от де ля ни от до ма
кин ства та.
 То ва по каз ва тен ден ция за пре ми на ва не на го ля ма част от до хо ди те на 
ле ка ри те към труд но под да ва ща се на ана лиз и оцен ка сре да.

През 2008 г. пуб лич ни те раз хо ди за здра ве о паз ва не у нас на рас тват в аб
со лю тен раз мер (2 830.8 млн. лв сре щу 2 373.3 млн. лв за 2007 г.), но про дъл жа
ват да въз ли зат са мо на 4.2% от БВП. Не за ви си мо от пред при е ти те ре фор ми в 
сектора през пос лед но то де се ти ле тие по то зи по ка за тел Бъл га рия про дъл жа ва 
да е на пос лед но мяс то сред 27те стра ни – член ки на ЕС, ко и то от де лят сред но 
6.7% от БВП за здра ве о паз ва не.

Раз хо ди те за здра ве о паз ва не на чо век са US $ 265 за 2008 г., ко е то е зна
чи тел но под найнис ко то ни во в стра ни те от ЕС. Сред но в ЕС на чо век от на
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се ле ни е то се от де лят US $ 2014 за здра ве о паз ва не, ка то найни сък е раз ме рът 
в Ру мъ ния (US $ 570). Сле до ва тел но в Бъл га рия и по то зи по ка за тел здрав ни те 
раз хо ди про дъл жа ват да бъ дат с найнис ки стой нос ти сред об щнос тта.

основ ни те проб ле ми на фи нан си ра не то на здра ве о паз ва не то на се гаш ния 
етап от раз ви ти е то са:

•	 Не дос та тъч но пуб лич но фи нан си ра не, ко е то пред став ля ва ос нов на 
ба ри е ра пред дос тъпа на все ки до не об хо ди ма та ме ди цин ска по
мощ, как то и пред удов лет во ря ва не на здрав ни те пот реб нос ти на 
на се ле ни е то.

•	 Съ щес тву ва дис про пор ция в раз пре де ле ни е то на фи нан со вия ре
сурс меж ду из вън бол нич на та и бол нич на та по мощ в срав не ние със 
за е ти те в из вън бол нич на та по мощ и дру ги те бюд жет ни дей нос ти, 
как то и спря мо рав ни ще то на въз наг раж де ни я та на за е ти те в от рас
ли те на ма те ри ал ния сек тор на ико но ми ка та.

•	 отсъс твие на яс но де фи ни ра на ме то до ло гия и ин фор ма ци он на сис
те ма за фи нан си ра не на бол нич ния сек тор на па зар ни прин ци пи.

•	 лип са на мо дел за ясен и мо ти ви ран на чин за фи нан си ра не на спеш
на та ме ди цин ска по мощ, вклю чи тел но и на ин тен зив ни те и спеш ни
те от де ле ния в бол нич ни те струк ту ри.

•	 отсъс твие на строй на сис те ма за адек ват но по обем и це лева ори
ентация фи нан си ра не на ин вес ти ци он ни те раз хо ди на бол ни ци те, в 
ре зул тат на ко е то е на ли це за ба вя не на оп ти ми зи ра не то на бол нич
на та мре жа.

•	 Пе ри о дич но въз ник ва ща та зад лъж ня лост на бол нич ния сек тор, ко
я то съ път ства дей нос тта на здрав на та сис те ма през пос лед ни те ня
кол ко го ди ни.

•	 Не дос та тъч ни сти му ли за раз пре де ля не на фи нан сов ре сурс за про
мо ция на здра ве то и про фи лак ти ка на бо лес ти те.

•	 Не е из гра де на ин тег ри ра на сис те ма на на ци о нал ни здрав ни смет ки.
•	 Ро ля та на доб ро вол но то здрав но оси гу ря ва не във фи нан си ра не то 

на здрав ни те ус лу ги е нез на чи тел на.
Зап ла ща не то на ме ди цин ска та по мощ се раз глеж да в два ас пек та: 
•	 Зап ла ща не на ле чеб ни за ве де ния;
•	 Инди ви ду ал ни зап ла ща ния на от дел ни из пъл ни те ли на ме ди цин ска 

по мощ
  основ ни те ме то ди на зап ла ща не на ле чеб ни те за ве де ния са:

•	 бюд жет;
•	 до го ва ря не;
•	 из вър ше на дей ност (ам бу ла то рен слу чай, дис пан се рен слу чай,
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•	 пре ми нал бо лен, ди аг но зиа, кли нич ни пъ те ки, ди аг нос тич но свър за
ни гру пи);

•	 ком би на ция от из бро е ни те.
  основ ни те ме то ди на зап ла ща не на ин ди ви ду ал ни те из пъл ни те ли на ме
ди цин ска по мощ са:

•	 зап ла ти;
•	 на ос но ва та на ка пи та ция;
•	 за из вър ше на дей ност;
•	 сме се на фор ма.

  Зап ла ща не то за из вър ше на та из вън бол нич на ме ди цин ска по мощ пред
став ля ва комби на ция от зап ла ща не на ос но ва та на ка пи та ция (при об щоп рак ти ку
ва щи те ле ка ри), зап ла ща не за из вър ше на дей ност при спе ци а лис ти те и ед на част 
от зап ла ща не то на об щоп рак ти ку ва щи те ле ка ри, зап ла ти (в го ле ми те ДкЦ и МЦ).
 По ло жи тел ни те и от ри ца тел ните стра ни на зап ла ща не то в из вън бол нич
на та ме ди цин ска по мощ са, как то след ва:

Положителни страни Отрицателни страни

 • заплащане за извършена дейност и капитация (парите 
следват пациента);

 • подобряване синхронизацията при предоставяне на 
медицински грижи;

 • изграждане на навици за коректно попълване на 
медицинската документация;

 • усъвършенстване на материално-техническата база, с цел 
договаряне;

 • въвеждане на конкурентна среда;
 • повишаване квалификацията на медицинския персонал.

 • необходимост от оптимизиране съотношението на 
капитационното заплащане и заплащането за дейност;

 • не винаги се вземат предвид наличието на усложнения и 
придружаващи заболявания;

 • няма механизъм за заплащане на различната тежест на 
отделния случай;

 • налице са предпоставки в ИМП за неправомерно 
усвояване на средства от НЗОК за несъществуващи 
пациенти, неизпълнени медицински дейности;

 • изкривяване на здравната информация и неточни 
статистически данни на национално ниво;

 • липса на възможност за сравнение между отделните 
изпълнители на ИМП, във връзка с различната тежест 
на заболяванията и различията между отделните 
специалности. 

 Зап ла ща не то в бол нич на та ме ди цин ска по мощ на ле чеб ни те за ве де ния 
за ме ди цин ска по мощ се осъ щес твя ва по прин ципа на из вър ше на дей ност, ка то 
бол ни ци те, фи нан си ра ни от ка са та, по лу ча ват фи нан со ви сред ства сре щу пред
ста ве ни от че ти за ре а ли зи ра ни кли нич ни пъ те ки, а бол ни ци те, фи нан си ра ни 
от Ми нис тер ство на здра ве о паз ва не то, по лу ча ват фи нан со ви сред ства сре щу 
пред ста ве ни от че ти за пре ми на ли бол ни по оп ре де ле ни от Ми нис тер ство на 
здра ве о паз ва не то за бо ля ва ния.

По ло жи тел ни те и от ри ца тел ни те стра ни в бол нич на та ме ди цин ска по
мощ са, как то след ва:
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Положителни страни Отрицателни страни

 • заплащане за извършена дейност (парите следват 
пациента);

 • стандартизиран начин на лечение на национално ниво;
 • подобряване синхронизацията при предоставяне на 

медицински грижи;
 • изграждане на навици за коректно попълване на 

болничната документация;
 • повишава разходната ефективност на клиничната 

практика;
 • средство за оптимизиране на болничния престой и 

разходите за преминал пациент;
 • усъвършенстване на материално-техническата база с цел 

договаряне на по–голям брой КП;
 • повишаване квалификацията на медицинския персонал;
 • инструмент за подобряване на качеството.

 • възможност за отчитане на по-голям брой дейности 
(необосновани хоспитализации); 

 • не се взема предвид наличието на усложнения и 
придружаващи заболявания;

 • няма механизъм за заплащане на различната тежест на 
отделния случай;

 • не се отразяват разходите на различните типове болници;
 • селективна хоспитализация на пациенти; 
 • възможности за неправомерно усвояване на средства;
 • изкривяване на здравната информация, респ. до промяна 

в структурата на хоспитализираната заболеваемост и 
неточни статистически данни на национално ниво;

 • необходимост от унифициране на информационните 
потоци от ЛЗ, като база за заплащане;

 • необходимост от усъвършенстване на контролните 
механизми.

Пер спек ти ви те за раз ви ти е то на здрав ния сек тор се обус ла вят от след
ни те фак то ри:
 Мак ро и ко но ми чес ка сре да: 

•	 Бру тен вът ре шен про дукт;
•	 Темп на на рас тва не на БВП;
•	 Инфла ция;
•	 Сред но рав ни ще на до хо ди те;
•	 Раз мер на здрав на та внос ка и др.

 Здрав ноде мог раф ска сре да:

•	 За бо ле ва е мост;
•	 Въз рас то ва струк ту ра на на се ле ни е то и др.

 Прав на сре да и за ко но ва рав ка

 кли нич ни пъ те ки, бол нич на и из вън бол нич на по мощ

основ но струк тур но зве но в сис те ма та на здра ве о паз ва не то в Бъл га рия 
са об щоп рак ти ку ва щи те (лич ни те) ле ка ри. Тех ни те до хо ди се из пла щат найве че 
от НЗок и за ви сят от броя за пи са ни па ци ен ти при да ден ле кар. от ед на стра на, 
то ва сти му ли ра ле ка ря да по доб ря ва ка чес тво то на ус лу ги те  по то зи на чин все 
по ве че па ци ен ти се за пис ват при не го, ко е то е свър за но с по ви ша ва не на при хо
ди те. от дру га стра на, при пре ка ле но го лям брой за пи са ни па ци ен ти не мо же да 
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се обър не дос та тъч но вни ма ние на все ки, ко е то е свър за но с опас ност от ряз ко 
по ни жа ва не на ка чес тво то.

лич ни ят ле кар се опит ва да ре ши здра вос лов ния проб лем от са мо то на
ча ло, за да не се на соч ва па ци ен тът към поспе ци а ли зи ра на и съ от вет но поскъ
по пла те на по мощ. Той да ва пре цен ка да ли па ци ен тът се нуж дае от прег ле ди 
при спе ци а лис ти и ле че ние в бол ни ца.

от ед на стра на, то ва съз да ва опас ност от твър де мно го хос пи та ли за ции 
с цел „ико но мия“ на нап рав ле ния за лич ния ле кар, но на то вар ва бол нич на та по
мощ (броя на хос пи та ли за ци и те от 2001 г. до 2006 г. е на рас тнал от 15.0 до 21.3 
на 100 чо ве ка). от дру га стра на, то ва съз да ва пред пос тав ки за ко руп ция при из
да ва не то на нап рав ле ния за преглед при спе ци а лист и е при мер за то ва как въ
ве де ни те от дър жа ва та ре гу ла ции вло ша ват ка чес тво то на ус лу ги те.

В съ що то вре ме спо ред ста тис ти ка та на НЗок око ло 10% от из да де ни те 
та ло ни са ос та на ли не из пол зва ни.

Спо ред ня кои дан ни ле ка ри те спе ци а лис ти са око ло 8500 ду ши за ця
ла та стра на. ле ка ри те спе ци а лис ти са ква ли фи ци ра ни кад ри в оп ре де ле на ме
ди цин ска об ласт, ко и то се за ни ма ват найоб що с ди аг нос ти ка та и ле че ни е то на 
за бо ля ва ния от оп ре де ле на гру па. Прег ле ди те при спе ци а лист са с от но си тел но 
нис ка це на, ка то в ня кои слу чаи па ци ен ти те до ри не зап ла щат или зап ла щат на
ма ле на пот ре би тел ска так са. Не яс ни са и пра ви ла та за пов тор но по се ще ние при 
спе ци а лист, въз мож нос ти те за дис пан се ри за ция.

В слу чай че па ци ен тът ня ма нап рав ле ние, прег ле дът се зап ла ща по це ни 
на ка би не та. ка би не ти те на по ве че то из вес тни спе ци а лис ти не ра бо тят с НЗок. 
Мно го ле ка ри ра бо тят на две мес та (в дър жав на кли ни ка и в час тен ка би нет), 
ка то през пос лед ни те го ди ни бе ше ог ра ни че на прак ти ка та за ра бо та на по ве че 
от две мес та.
 отдел но от то ва, па ци ен ти те поч ти ни ко га ня мат ори ен тир за то ва, къ де 
мо гат да на ме рят найдоб ра та по мощ, тъй ка то оцен ка та на МЗ и БлС по все об
що мне ние не от ра зя ва ре ал нос ти те.

Ра бо та та на две мес та съз да ва ус ло вия за ко руп ци он ни прак ти ки –  пре
на соч ва не на па ци ен ти от дър жав ни те в час тни те ле чеб ни за ве де ния, и об рат но.
от дру га стра на, е дос та спо рен въп ро сът, да ли в та ки ва слу чаи мо же да ста ва 
въп рос за ко руп ция, тъй ка то все ки е сво бо ден да се ле ку ва къ де то по же лае и 
спе ци а лис тът е то зи, кой то ин фор ми ра бол ния за въз мож нос ти те за ле че ние на 
за бо ля ва не то му в раз лич ни те бол ни ци и ка би не ти.

Не са мал ко слу ча и те, ко га то за ед на и съ ща дей ност, по ед но и съ що вре
ме ле ка ри те спе ци а лис ти от чи тат ра бо та та на две (в ня кои слу чаи и на по ве че) 
мес та и съ от вет но по лу ча ват не кол кок рат но пови со ко въз наг раж де ние.

В Бъл га рия от 2001 г. до 2007 г. бро ят на бол нич ни те за ве де ния, до го во
ри ра ли бол нич на по мощ, на рас тва от 149 до 310. Въ ве де ни те от НЗок кли нич ни 
пъ те ки са един стве ни ят под ход за оси гу ря ва не на ка чес тво то на ме ди цин ски те 
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ус лу ги в бол нич на та по мощ съ об раз но с об хва та на на лич ни те ре сур си.
При вся ка кли нич на пъ те ка НЗок зап ла ща це на та на ле кар ския труд, 

кон су ма ти ви те, ле кар ства та и ре жий ни те раз хо ди на бол ни ца та.
основ ни ят не дос та тък на кли нич ни те пъ те ки е в то ва, че то зи ал го ри тъм 

се из гот вя поч ти ви на ги от чи нов ни ци без съ щес твен кли ни чен опит и  в не дос
та тъч на сте пен се тър сят кон сул та ции със спе ци а лис ти те в об лас тта.

кли нич на та пъ те ка включ ва за дъл жи те лен на бор от из след ва ния, в мно
го слу чаи на пъл но из лиш ни. Вмес то да по доб рят ди аг нос ти ка та и ка чес тво то 
на ле че ни е то те зи из след ва ния мно го чес то во дят до до пъл ни те лен раз ход на 
сред ства от стра на на бол ни ца та (кой то би мо гъл да се опол зот во ри нап ри мер 
чрез ин вес ти ции в но ва апа ра ту ра) и до до пъл ни те лен раз ход от вре ме от стра
на на па ци ен та.

Вся ка кли нич на пъ те ка включ ва ми ни ма лен бол ни чен прес той, ко е то 
е на пъл но из ли шен опит за ре гу ла ция от стра на на ад ми нис тра тив ни те струк
ту ри. Спе ци а лис ти те са те зи, ко и то пра вят оцен ка на нуж ди те, до ка то за да ча та 
на здрав но о си гу ри те ла та ка са е да про ве ря ва це ле съ об раз нос тта на прес тоя. 
от 2008 г. бол ни ци те по лу ча ват па ри са мо за ле че ни е то на за бо ля ва ния, ко и
то са вклю че ни в кли нич ни те пъ те ки. То ва е прак ти ка, ко я то во ди до се ри оз ни 
проб ле ми, тъй ка то не за ви си мо от уве ли ча ва щия се брой пъ те ки все пак те не 
мо гат да из чер пят ця ла та съ щес тву ва ща па то ло гия. На прак ти ка бол ни ци те са 
при ну де ни да вкар ват все ки слу чай в съ щес тву ва ща пъ те ка, ко е то из кри вя ва не 
са мо ста тис ти ка та, но и съз да ва се ри оз ни проб ле ми пред ле че ни е то. Та ка пос
те пен но се на ло жи прак ти ката на про мяната на ди аг но за та с цел да се взе мат 
па ри за ле че ни е то на да ден слу чай и да се из бег нат фи нан со ви за гу би. освен из
кривена та кар ти на на за бо ле ва е мос тта и бо лес тнос тта, при нас тъ пи ли ус лож не
ния и евен ту а лен съ де бен спор при те зи слу чаи се оказ ва, че ле ка рят е ле ку вал 
бо лен в ста ци о нар на об ста нов ка с раз лич на от дей стви тел на та ди аг но за.

Сред на та це на на кли нич на та пъ те ка, зап ла ща на от НЗок по пре цен ка на 
БлС пок ри ва око ло 60–70% от ре ал на та стой ност на ле че ни е то.
Бол ни ци те, ле ку ва щи теж ки слу чаи, ка то пра ви ло тру пат дъл го ве. То ва е та ка 
по ра ди удъл же ния бол ни чен прес той, пови со ка та це на на из пол зва ни те кон су
ма ти ви и до пъл ни тел ни те из след ва ния.

Мал ки те бол ни ци, ко и то пред ла гат помал ко ус лу ги и при е мат поле ки 
слу чаи, ня мат фи нан со ви проб ле ми.  

Извес тно е, че въ веж да не то на кли нич ни те пъ те ки ка то ин стру мент за 
фи нан си ра не на бол нични те за ве де ния има ре ди ца не дос та тъ ци. Со ци ал ни
те пос лед ствия са ряз ко ог ра ни ча ва не на дос тъпа до ка чес тве ни ме ди цин ски 
гри жи и уве ли ча ва не на смър тнос тта. Не пъл но ти те в ме ди цин ски те ал го рит ми 
на кли нич ни те пъ те ки въз пре пят стват дос тъпа и сти му ли рат до ку мен тал ни те и 
фи нан со вите зло у пот ре би от стра на на ле ка ри те. НЗок след ва да из пол зва съз
да де на та сис те ма от кли нич ни пъ те ки за кон трол на ка чес тво то, как то и за про
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веж да не то на от го вор на здрав на по ли ти ка в пол за на об щес тво то и с цел на ма
ля ва не на смър тнос тта, ин ва ли ди за ци я та и по доб ря ва не ка чес тво то на жи вот 
на пол зва щи те здрав ни ус лу ги.
 
 ана лиз на бюд же та на НЗОк за пе ри о да 2003–2009 г.

Тен ден ции във фи нан си ра не то на раз лич ни пе ра на НЗОК през пе ри о да 
2003–2009 г. (дан ни те са от Дър жа вен вес тник – За кон за бюд же та на НЗОК)

За 2001 г. и 2002 г. ня ма де тай ли зи ра на справ ка за те зи пе ра, за то ва те зи 
го ди ни не са вклю че ни в таб ли ца та.

Таблица 23.

Здравноосигурителни 
плащания
/в хил. лева/

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Първична 
извънболнична помощ

103 500 103 500 107 200 110 952 115 945 125 945 157 000

Специализирана 
извънболнична помощ

82 400 94 000 107 400 111 159 116 162 136 162 154 800

Медико-диагностична 
дейност /МДД/

39 300 41 000 50 500 52 268 55 621 55 621 61 828

Дентална помощ 39 800 49 000 57 800 59 823 61 516 67 516 91 363

Медикаменти 162 753 236 500 245 000 270 000 282 150 295 490 330 000

Болнична помощ 200 000 245 105 295100 614 392 762 406 785 575 931 432
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Фигура 10.

На пръв пог лед е на ли це по ло жи те лен тренд на от дел ни те пе ра, но при 
вни ма тел на съ пос тав ка с ос та на ли те по ка за те ли се ус та но вя ва, че лип сва ця
лос тен под ход, ня ма един на ли ния, а те зи уве ли че ния ста ват под оп ре де лен на
тиск. Въп ре ки че във все ки свой док лад НЗок включ ва и по ли ти чес ки ана лиз на 
сре да та, в край на смет ка лип сва един на и ця лос тна по ли ти ка.

Па ри те за пър вич на из вън бол нич на по мощ на рас тват с око ло 51.6% за 
7го дишен пе ри од. На прак ти ка ре ал но те са по ве че за от дел ния из пъл ни тел, 
тъй ка то нама ля ва броят на оПл, склю чи ли до го вор с НЗок. По ра ди ог ром ния 
брой лич ни ле ка ри, нев зе ли спе ци ал ност об ща ме ди ци на, с из ти ча не то на де
сет го диш ния гра ти сен пе ри од от 2000 г. бе ше взе то ре ше ние той да се удъл жи с 
още пет го ди ни,  без оба че да се по тър сят сти му ли и об лек че ния за взе ма не на 
спе ци ал ност от стра на на лич ни те ле ка ри. В ре зул тат от всич ко то ва се оказ ва, 
че се пла щат по ве че па ри за нама ля ва ща ка то ка чес тво ус лу га (лип са на обу че
ние, уве ли ча ва не на сред ния брой ли ца, за пи са ни при оПл).

В спе ци а ли зи ра на та из вън бол нич на по мощ уве ли че ни е то е с це ли 87%, 
но за смет ка на то ва се уве ли ча ва броят на хос пи та ли за ци и те (ко и то са пого ле
ми ят фи нан сов ресурс и на то вар ва не на сис те ма та).

Тъй ка то ня ма ре ал но по ча со во ос той нос тя ва не на ме ди цин ския труд, 
не мо же да се нап ра ви то чен ана лиз на при хо ди те на един ле кар. Съ що та ка не 
се пра ви ана лиз как ва част от спе ци а лис ти те ра бо тят и в бол нич на та по мощ и 
имат до го во ри ка то спе ци а лис ти в из вън бол нич на та по мощ. То ва е важ но, тъй 
ка то един ле кар мо же да ра бо ти по ве че от рег ла мен ти ра но то вре ме, а то ва сни
жа ва ка чес тво то на ус лу га та.
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 Опи ти за огра ни ча ва не на раз хо ди те за ме ди ка мен тоз но ле че ние

Въ веж да не то на здрав но о си гу ри тел ния мо дел в Бъл га рия се из вър ши 
на два ета па – сключ ва не на до го во ри с из вън бол нич на та по мощ и пос те пен но 
включ ва не на бол нич на та сис те ма чрез из ра бот ва не на кли нич ни пъ те ки, ко и то 
с вся ка го ди на на рас тват по брой и по нас то я щем пок ри ват ед на го ля ма част от 
па то ло ги я та в стра на та. Пос те пен но то включ ва не на бол нич на та по мощ тряб ва
ше да бъ де об вър за но с на рас тва не на здрав но о си гу ри тел на та внос ка – не що, 
ко е то не се слу чи до края на 2009 г., ко га то внос ка та бе ше по ви ше на на 8%.  

Ето за що в пър ви те го ди ни от ре фор ма та, па ри те, ко и то се от де ляха за 
из вън бол нич на по мощ, бя ха от но си тел но по ве че. Зап ла ща ни бя ха дей нос ти из
вън твър да та ка пи та ци он на су ма ка то дис пан се ри за ция, ра бо та по на ци о нал ни 
прог ра ми, ра бо та с оп ре де ле ни кон тин ген ти и пр. То ва бе ше на чин да се въ ве де 
пос те пен но сме се но зап ла ща не на об щоп рак ти ку ва щи те ле кари, ко е то е сти мул 
за по ви ша ва не на мо ти ва ци я та и ка чес тво то на ра бо та.   

След включ ва не то в сис те ма та на бол нич на та по мощ се на ло жи ус лож
ня ва не на про це ду ра та за из пис ва не на ме ди ка мен ти, ка то то ва до ве де до ос къ
пя ва не на тру да и се уве ли чи ха ин ди рек тни те раз хо ди. Бя ха въ ве де ни мно жес
тво ко ми сии, про то ко ли за скъ пи ме ди ка мен ти, но въп ре ки то ва кон су ма ци ята 
на ме ди ка мен ти не бе на ма ле на.  

Ре ак ци и те на НЗок бя ха в ней ни те след ва щи стъп ки на ус лож ня ва не на 
про це ду ра та с въ веж да не то на кри те рии, ко и то има ха за цел до пъл ни тел ни рес
трик ции. Въ веж да не то на кли нич ни те стан дар ти нап ри мер па ра док сал но съз
да де още ед на преч ка за ка чес тве но пре дос та вя не на ме ди цин ски те ус лу ги, тъй  
ка то са свър за ни с про веж да не то на оп ре де ле ни об раз ни, кръв ни и дру ги из
след ва ния, ка то не бе ше по со че но кой запла ща те зи из след ва ния. 

Изваж да не то на прог ра ми те от бюд же та на НЗок има ше до ня къ де по ло
жи те лен ефект по от но ше ние про из вол но то из пис ва не на ме ди ка мен ти от все
ки ле кар, но то ва реф лек ти ра вър ху па ци ен ти те, ка то зат руд ни дос тъ па.

Се ри о зен не дос та тък при то зи на чин на фи нан си ра не на ме ди цин ски 
дей нос ти е, че след из ли за не то на па ци ен та от прог ра ма та се спи ра ре им бур са
ци я та на ле че ни е то.

Извес тно е, че из пол зва не то на ге не рич ни про дук ти поз во ля ва сни жа
ва не на це на та за ле че ние и ос во бож да ва ре сурс за фи нан си ра не на дру ги дей
нос ти, ка то нап ри мер об служ ва не то на па ци ен та. Въп ре ки то ва към нас то я щия 
мо мент на бъл гарския па зар не се да ва при о ри тет на ге не ри ци те, а на ино ва тив
ни те ком па нии.
 Не об хо ди мо е да се нап ра ви оцен ка на про мо ти ра не то на пови со ки до
зи и/или при е ма не на мно го нис ки тар гет ни стой нос ти по кли нич ни те пре по ръ
ки (аН, ни ва на ли пи ди). 

В це но об ра зу ва не то на ме ди ка мен ти те ня ма яс на ло ги ка. Ме ди ка мен ти
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те, зап ла ща ни от об щес тве ни фон до ве (НЗок, здрав но то ми нис тер ство и дър
жав ни те бол ни ци), се оп ре де лят от три дър жав ни ко ми сии по раз лич ни ме то ди
ки. Пър ва та ко ми сия от го ва ря за це ни те, вто ра та – за т. нар. по зи ти вен спи сък 
(ле кар ства, зап ла ща ни от об щес тве ни фон до ве) и тре та та – за т.нар. ре им бур
сен спи сък –  ле кар ства, зап ла ща ни са мо от здрав на та ка са. То ва ста ва не мно го 
проз рач но и, ес тес тве но, да ва въз мож ност за ко руп ция.
 
 пред ло же ния за оп ти ми зи ра не на сис те ма та
 

Ре ал но остой нос тя ва не на ле кар ски труд – адек ват но на из вър ше на дей
ност.

обща оцен ка на от ра бо те ни те ча со ве на ле ка ри те в бол нич на та и из вън
бол нич на та по мощ. Да се оп ре де ли съ от но ше ние на ча со ве те ра бо та в бол нич
на и до бол нич на по мощ.

Включ ва не на ква ли фи ка ци я та в за ла ща не то на ле кар ския труд – в мо
мен та то зи по ка за тел е то тал но из клю чен от ос той нос тя ва не то на ле кар ския 
труд. След взи ма не то на спе ци ал ност все ки мо же да склю чи до го вор с НЗок, ка
то ня ма за дъл же ние да под дър жа сво я та ква ли фи ка ция. общоп рак ти ку ва щи те 
ле ка ри съ що са в бла гоп ри ят но по ло же ние, тъй ка то фи нан си ра не то им не е в 
пря ка връз ка с взе та спе ци ал ност и/или с до пъл ни тел но обу че ние и ква ли фи
ка ция.

В съ що то вре ме, не е не об хо ди ма спе ци ал ност за ра бо та в бол нич на та 
по мощ, т.е. там, къ де то се да ват наймно го па ри, кон тро лът е найни сък.

опре де ля не на ми ни мал но вре ме за прег лед по раз лич ни кли нич ни ди
аг но зи (то ва ос мис ля пи са не то на три ме сеч ни ре цеп ти), тъй ка то ще има въз
мож ност за от де ля не на по ве че вре ме за ре ал но об служ ва не на па ци ен ти те.

Важ но ус ло вие за адек ват но фи нан си ра не е ак ре ди та ци я та – ус лу га та да 
съ от вет ства на ре ал на та ка те го ри за ция (важ но ус ло вие е тя да бъ де про ве де на 
от не за ви си ми ек спер ти, ко е то да га ран ти ра, че ня ма да бъ дат до пус ка ни се гаш
ни те ком про ми си).

Не об хо дим е пуб ли чен ре гис тър на кон сул тан ти те на НЗок. То ва ще поз
во ли кон трол, от ед на стра на, от об щес тво то, а, от дру га, кон сул тан ти те ще под
ле жат на кон трол и об рат на връз ка от стра на на гил ди я та, към ко я то при над ле
жат.

кон сул тан ти те тряб ва да бъ дат за дъл же ни да дек ла ри рат кон фликт на 
ин те ре си.
 
  V. по ли ти ка за пси хич но здра ве

Въ веж да не то на цен нос ти те на граж дан ско то об щес тво в ези ка на пси
хи ат рич на та прак ти ка и кул ту ра та на ус лу гите е при о ри тет на вся ка пси хич
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ноздрав на по ли ти ка. Има се пред вид, че уси ли я та след ва да бъ дат фо ку си ра ни 
вър ху про ме ни те в струк ту ра та, уп рав ле ни е то и ме нид жмън та, а та ка съ що и 
вър ху обу ча ва не то на пер со нал, кой то да ра бо ти в но ви ор га ни за ци он ни ус ло
вия и в но ви про фе си о нал ни ро ли. Здрав на та ре фор ма в Бъл га рия има за цел 
да по доб ри здрав но то със то я ние на бъл гар ски те граж да ни чрез из граж да не на 
мо дер ни ин сти ту ции за пред ла га не на ме ди цин ски ус лу ги, тях но то фи нан си ра
не и оси гу ря ва не на ка чес тво то. Съ щес тве на част от ре фор ма та в об лас тта на 
пси хич но то здра ве, ос но ва на вър ху дър жав на по ли ти ка за пси хич но здра ве (на
ри ча на през го ди ни те с раз лич ни име на – На ци о нал на прог ра ма за пси хич но 
здра ве – НППЗ, 2001200538, По ли ти ка за пси хич но здра ве, 2004201239, На ци о
на лен план за дей ствие за осъ щес твя ва не на по ли ти ка та за пси хич но здра ве, 
2006201240). обект на на ци о нал на та по ли ти ка за пси хич но здра ве са хо ра та с 
теж ка со ци ал на дис фун кция, нас тъ пи ла в ре зул тат от пси хич но то им стра да ние. 
През 2001 г. в На ци о нал на та прог ра ма за пси хич но здра ве (НППЗ) са за ло же ни 
стра те ги чес ки це ли, с фо кус ре ал но про веж да не на ре фор ма в сек то ра. Пла ни
ра но то фи нан си ра не е за пе ри од от 5 годи ни. По ра ди сви ва не на фи нан со ва та 
рам ка ед ва през 2002 г. са оси гу ре ни част от сред ства та и Изпъл ни тел ни ят съ вет 
(ИС) на прог ра ма та41 одоб ря ва ня кол ко де мон стра ци он ни про ек та, ко и то са на
то ва ре ни с очак ва ния те да по ло жат ос но ви те на бъ де що то раз ви тие на ре фор
ма та в пси хи ат рич ния сек тор:

•	 Раз ра бот ва не на ме то ди ка за оцен ка на рис ка от пре диз ви ка тел но 
по ве де ние и со ци ал но из ключ ва не

•	 Де мон стра ци о нен мо дел на за щи те но жи ли ще
•	 Раз ра бот ва не на мо дел за пси хи ат рич но от де ле ние в мно гоп ро фил на 

бол ни ца
•	 Де мон стра ци о нен мо дел на цен тър за пси хо со ци ал на ре ха би ли та

ция в об щнос тта
•	 Раз ра бот ва не на мо дел за мо бил на пси хи ат рия
•	 Про веж да не на епи де ми о ло гич но из след ва не на чес ти те пси хич ни 

раз строй ства в Репуб ли ка Бъл га рия (ЕПИБУл)
•	 ло гис тич на под кре па на ИС към НППЗ 

•	 ко ор ди на ци о нен цен тър и ре гис тър на ли ца в риск
ко ор ди на ци я та на дей нос ти те по те зи про ек ти е въз ло же на на ди рек то ра 

на НЦоЗ. обоб ща ва не то на ре зул та ти те от те зи про ек ти е оце не но през 2004 г. 

38 Ре ше ние за фи нан си ра не № 399/01.06.2001 г. на Ми нис тер ския съ вет на Репуб ли ка Бъл га рия

39 Ре ше ние за фи нан си ра не № 28/22.07.2004 г. на Ми нис тер ския съ вет на Репуб ли ка Бъл га рия

40 Ре ше ние за фи нан си ра не № 53/28.12.2006 г. на Ми нис тер ския съ вет на Репуб ли ка Бъл га рия

41 Изпълнителен съвет на програмата – орган за управление на НППЗ, създаден със заповед на министъра на здравеопазването 
№ РД09666 / 16.11.2001 г.
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ка то „не дос та тъч но удов лет во ри тел но“42 и са опо вес те ни об сто я тел ства та, ар
гу мен ти ра щи та зи оцен ка. На пър во мяс то то ва е реду ци ра но то фи нан си ра не 
и не нав ре мен но то оси гу ря ва не на сред ства от бюд же та за Прог ра ма та. Съ об
раз но ре ше ни е то на МС от 2001 г. е тряб ва ло да се оси гу рят 400 000лв. за 2001 
г. и по 950 000лв. – за вся ка след ва ща, т.е. до 2004 г. вклю чи тел но – 3 250 000 лв. 
Ре ал ни те от пус на ти сред ства са по со че ни на таб ли ца 24.

Таб лица 24.

Разход за дейности (лв.) Капиталови разходи (лв.)

Планирани Отчетени Планирани Отчетени

2001 100 000 -

2002 100 000 99 995 120 000 -

2003 100 000 99 995

2004 100 000 -

ОБЩО 400 000 199 990 120 000 -

Сред ства та за 2004 г. за поч ват да се ус во я ват след 1. 06. 2004 г. по ра ди 
за ба вя не про це ду ра та по ак ту а ли за ция на бюд же та на вто рос те пен ни те из пъл
ни те ли. Пред ви де ни те ка пи та ло ви раз хо ди за 2002 г. не са би ли оси гу ре ни (без 
ни как ви обяс не ния от стра на на МЗ), а за 2003 и 2004 г. та ки ва раз хо ди въ об ще 
не са пред виж да ни. Та ка НППЗ за пе ри о да 2001–2005 г. е по лу чи ла фи нан си ра не 
от око ло 400 000 лв. (т.е. 12,3% от за ло же ни те 3 250 000лв.). На прак ти ка дей
нос ти те по де мон стра ци он ни те про ек ти са из вър шва ни без ни как во тех ни чес ко 
обо руд ва не (ка пи та ло ви раз хо ди). По ра ди та зи при чи на ня кои от тях, ка то нап
ри мер „Мо бил на пси хи ат рич на по мощ“ или „Ре гис тър на рис ко ви кон тин ген ти“ 
спи рат или сил но ог ра ни ча ват раз ви ти е то си.   

Вто ра та гру па фак то ри, от го вор ни за нис ка та оцен ка, е не съ вър ше но то 
уп рав ле ние на Прог ра ма та. През 2003 г. ИС е за се да вал един път (в не пъ лен със
тав); до сре да та на 2004 г. ИС не бил про вел и ед но за се да ние. На прак ти ка еки
път, осъ щес твя ващ ло гис тич на та под кре па на про ек ти те, се прев ръ ща в ко ор
ди на ци о нен цен тър, без да мо же да све ря ва нап ре дъ ка по про ек ти те с вис шия 
ор ган на Прог ра ма та – Изпъл ни тел ния съ вет. 

оче вид на ста ва и лип са та на свър зва що зве но меж ду МЗ и НЦоЗ, ка то 
има до ку мен ти ран от каз (без по со че ни мо ти ви) от МЗ да оп ре де ли слу жи тел за 
свръз ка и ко ор ди на ция на Прог ра ма та. липсва и доб ра ко ор ди на ция и за ин те
ре со ва ност от ан га жи ра ни те в ИС ве дом ства  (ре гис три ра ни са ре ди ца от със
твия на пред ста ви те ли на те зи ве дом ства на за се да ни я та на ИС). Пери одът на 

42 Док лад на др Б. Бо яд жи ев (ръ ко во ди тел на про ект „ло гис тич на под кре па на ИС на НППЗ“) до ди рек то ра на НЦоЗ от 04. 06. 
2004 г. 
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прог ра ма та 2001–2003 да ва ос но ва ние да бъ де за поч нат ана лиз43 на про це си те 
на про мя на та. Проб лем в то ва от но ше ние пред став ля ва оси гу ря ва не то на дос
то вер на ин фор ма ция. Ня ма пос то ян ни из точ ни ци за те ку ща ин фор ма ция на ре
ги о нал но или на ци о нал но ни во, свър за на с дей нос тта на пси хич ноздрав ни за
ве де ния, не за ви си мо от не мал кия при ток на ин фор ма ция, ко я то се от пра вя от 
от дел ни те ле чеб ни за ве де ния към ор га ни те на мес тна та и цен трал на та здрав на 
ад ми нис тра ция (РЦЗ, НСИ, МЗ, респ. НЦЗИ). Пос ле ди ци те от лип са та на та ка ва 
ин фор ма ция мо же да бъ дат свър за ни с де зин тег ра ци я та на от дел ни те ини ци а
ти ви за про мя на в раз лич ни те ре ги о ни на стра на та. отсъс тви е то на уп рав лен
ска прак ти ка за съ би ра не, об ра бот ва не, ана ли зи ра не и опо вес тя ва не на те ку ща 
ин фор ма ция го во ри за стил на уп рав ле ние на про мя на та, кой то не се ос но ва ва 
на до ка за тел ства. Про ме ни те, ко и то нас тъп ват в сис те ма та на пси хи ат рич ни те 
ста ци о на ри през пос лед ни те го ди ни, са ко ли чес тве ни. Тях на от ли чи тел на осо
бе ност е, че са до го ля ма сте пен ха о тич ни и не ви на ги са ре зул тат от пла ни ра ни 
ин тер вен ции. В по ве че то слу чаи тях на та същ ност се свеж да до ре ду ци ра не – ре
ду ци ра не на лег ла (Табл. 25), на пер со нал, на раз хо ди за ле кар ства и хра на. 

То ва ре ду ци ра не не оз на ча ва неп ре мен но и ре ду ци ра не на обе ма и ка
чес тво то на пре дос та вя ни те ус лу ги, но мо же да се раз глеж да ка то пред пос тав ка 
за то ва.

Таб ли ца 25. Пси хи ат рич ни лег ла в раз лич ни те ти по ве пси хи ат рич ни 
ста ци о на ри

2001 2002 2003

Психиатрични болници 3075 2784 2750

Психиатрични диспансери 1566 1547 1496

Психиатрични отделения към МБАЛ 446 361 338

Университетски клиники 753 648 617

ОБЩО 5840 5340 5201

През пе ри о да 2001–2003 г. не са нас тъ пи ли съ щес тве ни струк тур ни про
ме ни в сис те ма та на ста ци о нар на та пси хи ат рич на по мощ. Ня ма раз кри ти но ви 
от де ле ния към мно гоп ро фил ни те бол ни ци, ко е то е ед на от за да чи те на На ци о
нал на та прог ра ма за пси хич но здра ве. Не що по ве че – през 2003 г. се ре гис три ра 
на ма ля ва не броя на лег ла та в съ щес тву ва щи те пси хи ат рич ни от де ле ния на мно
гоп ро фил ни те бол ни ци с 24% спря мо 2001 г. През 2003 г. се наб лю да ва на ма ля
ва не в броя на лег ла та и в уни вер си тет ски те кли ни ки – с 18% спря мо 2001 г., и в 
дис пан се ри те – с 4,5%, т. е. про це сът на на ма ля ва не на ле кар ства та в дър жав ни
те пси хи ат рич ни бол ни ци (с 10,6% спря мо 2001 г.) не се съп ро вож да с раз кри ва

43 Гер джи ков, И., Со ти ров, В., Бед ро зо ва, а. Пси хич ноздрав на та по мощ в Бъл га рия през пе ри о да 2001–2003“. (Съпос та ви те
лен ана лиз). – Ре цеп тор, 2004, бр. 6.
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не то на но ви струк ту ри за ле че ние в об щнос тта. отсъс тви е то на адек ват но фи
нан си ра не (кон ста ти ра но в док лад на Смет на та па ла та) от стра на на дър жа ва та е 
ед на от ос нов ни те при чи ни, по ра ди ко и то На ци о нал на та прог ра ма за пси хич но 
здра ве на граж да ни те на Р. Бъл га рия 2001–2005 не ре а ли зи ра всич ки за ло же ни 
в нея за да чи. Не са пред при е ти ефи кас ни дей ствия за уп рав ле ние на На ци о нал
на та прог ра ма за пси хич но здра ве на граж да ни те на Ре пуб ли ка Бъл га рия от Ми
нис тер ство то на здра ве о паз ва не то, тъй ка то:

•	 Не са раз ра бо те ни под ръ ко вод ство то на ра йон ни те съ ве ти към Ра
йон ни те цен тро ве по здра ве о паз ва не и Изпъл ни тел ния съ вет и не 
са ут вър де ни от Ми нис тер ския съ вет те ри то ри ал ни пла но ве за про
веж да не на ре фор ма та по об лас ти, с ко е то не са съз да де ни ус ло вия 
за раз гръ ща не то ù на те ри то ри я та на стра на та; 

•	 Не е оси гу ре на ши ро ка со ци ал на ос но ва за из пъл не ние на на ци о
нал на та прог ра ма при фор ми ра не на ор га ни те за уп рав ле ние; 

•	 Не са при е ти пра ви ла и про це ду ри, план за дей ствие с кон крет ни за
да чи, от го вор ни ци и сро ко ве за из пъл не ние;

•	 Не са раз ра бо те ни и не са при е ти ука за ния за из пъл не ние на на ци о
нал на та прог ра ма на мес тно рав ни ще. 

•	 Не са съз да де ни сво ев ре мен ни и ком плек сни ус ло вия за ко ор ди ни
ра не из пъл не ни е то на прог ра ма та на на ци о нал но и мес тно рав ни ще, 
ко е то е при чи на за не ус пеш но то ù стар ти ра не и из пъл не ние.

•	 лип са та на вза и мо дей ствие, сът руд ни чес тво и ко ор ди на ция меж ду 
струк ту ри те, учас тва щи в ле че ни е то и гри жи те за пси хич но бол ни
те, за из граж да не на ал го рит ми за пси хич ноз драв ни ус лу ги, пре чи на 
съз да ване то на ус ло вия за ком плек сност и неп ре къс на тост на пси хи
ат рич но то об служ ва не.

•	 На ци о нал на та прог ра ма не е об вър за на и ко ор ди ни ра на с дру ги 
здрав ни и со ци ал ни прог ра ми, ко е то не га ран ти ра ин тег ри те та на 
про це са на пси хи ат рич но об служ ва не.

•	 Неп ри ла га не то на про це ду ри за оцен ка и кри те рии за под бор на 
про ек ти за ре а ли за ция на На ци о нал на та прог ра ма за пси хич но здра
ве не га ран ти ра, че из бра ни те и въз ло же ните про ек ти са найпод хо
дя щи и в съ от вет ствие с изис ква ни я та на прог ра ма та.

•	 лип сват по ли ти ки и про це ду ри за осъ щес твя ва не на ефи ка сен кон
трол чрез при ла га не на кри те рии за оцен ка вър ху из пъл не ни е то на 
въз ло же ни те от ми нис тъ ра на здра ве о паз ва не то дей нос ти по прог
ра ма та, ко е то не га ран ти ра ус той чи вост на ре зул та ти те.
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•	 лип са та на ефек тив на сис те ма за мо ни то ринг и кон трол на дей нос
ти те по На ци о нал на та прог ра ма за пси хич но здра ве не оси гу ря ва 
въз мож ност за пре вен ция при взе ма не на пра вил ни уп рав лен ски 
ре ше ния.

•	 Пред при е ти те дей ствия за меж ду на род но сът руд ни чес тво и в об
ластта на пси хич но то здра ве са из раз на уси ли я та на стра на та ни за 
при съ е ди ня ва не към стра ни те от Евро пей ския съ юз. 

На ос но ва ние чл. 42, ал. 1 от За ко на за Смет на та па ла та в срок до 31. 10. 
2005 г. ми нис тъ рът на здра ве о паз ва не то се за дъл жа вал да уве до ми Смет на та па
ла та за пред при е ти те дей ствия за из пъл не ние на да де ни те пре по ръ ки.

Не за ви си мо от всич ки ад ми нис тра тив ни и ло гис тич ни про ва ли има и по
ло жи те ле ни ефек ти от свър ше но то по НППЗ. То ва е спе че ле но то до ве рие и ува
же ние на ев ро пей ски те по ли ти ци и ек спер ти от об лас тта на пси хич но то здра ве. 
В пред при съ е ди ни тел ния етап на Бъл га рия към ЕС пар тньо ри ве че са та ки ва 
ор га ни за ции ка то Пак та за ста бил ност, Све тов на та здрав на ор га ни за ция, Съ ве
та на Евро па, Евро пей ска та ко ми сия, Све тов на та бан ка. Ето при ме ри те, ко и то 
илюс три рат то ва сът руд ни чес тво: 

В рам ки те на Ини ци а ти ва та за со ци ал но сбли жа ва не на Пак та за ста бил
ност за стра ни те от Юго из точ на Евро па, съв мес тно с Евро пей ския офис на Све
тов на та здрав на ор га ни за ция и Съ ве та на Евро па, в Бла го ев град е из гра ден и 
ве че фун кци о ни ра дне вен цен тър за ре ха би ли та ция на хо ра с теж ки пси хич ни 
раз строй ства. 

Вто ри ят меж ду на ро ден про ект, чи е то из пъл не ние е по ве ре но на Бъл га
рия чрез Ми нис тер ство то на здра ве о паз ва не то и На ци о нал ния цен тър по опаз
ва не на об щес тве но то здра ве о паз ва не то, е „Съз да ва не на ре ги о нал ни мре жи и 
сис те ми за съ би ра не и об мен на со ци ал на и здрав на ин фор ма ци я“. Той се ре а
ли зи ра в де вет бал кан ски стра ни от Юго из точ на Евро па, от но во в рам ки те на 
Ини ци а ти ва та за со ци ал но сбли жа ва не на Пак та за ста бил ност. То ва са алба ния, 
Бос на и Хер це го ви на, Бъл га рия, Ма ке до ния, Мол до ва, Ру мъ ния, Сър бия, Чер на 
го ра и Хър ват ска. Про ек тът се съ фи нан си ра от Ми нис тер ство то на зра ве о паз ва
не то и со ци ал на та со ли дар ност на Ре пуб ли ка Гър ция, Све тов на та здрав на ор га
ни за ция и Инсти тут „отво ре но об щес тво“. 

Све тов на та бан ка дек ла ри ра свой ан га жи мент към Бъл га рия чрез про
ек та „Ре фор ма в здрав ния сек тор“, в рам ки те на кой то се пред виж да да бъ де из
вър шен ма ща бен ре монт и прес трук ту ри ра не на кли ни ка та по пси хи ат рия на 
алек сан дров ска бол ни ца в Со фия. 

На 22. 07. 2004 г. Ми нис тер ски ят съ вет одоб ря ва за фи нан си ра не По ли
ти ка за пси хич но здра ве (ППЗ) на Ре пуб ли ка Бъл га рия за пе ри о да 2004–2012 г., 
как то и На ци о на лен план за дей ствие за ней но то осъ щес твя ва не. основ на та 
цел на На ци о нал на та по ли ти ка за пси хич но здра ве е за паз ва не и по доб ря ва
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не на пси хич но то здра ве на на се ле ни е то, из важ да не то на пси хич но то здра ве от 
про фе си о нал на та, ор га ни за ци он на та и по ли ти чес ка та изо ла ция и ин тег ри ра
не то му в сис те ма та на об щес тве но то здра ве. обект на На ци о нал на та по ли ти ка 
за пси хич но то здра ве са ли ца та, ко и то са се ри оз но со ци ал но ув ре де ни по ра ди 
вло ше но пси хич но здра ве. То ва оз на ча ва, че в нея не са вклю че ни хо ра с чес ти 
пси хич ни раз строй ства (ка то деп ре сия и тре вож ни раз строй ства). 

основ ните еле мен ти на На ци о нал на та пси хич ноз драв на по ли ти ка 2004–
2012 г. са след ни те:

•	 обслуж ва не в об щнос тта. Де ин сти ту ци о на ли за ция.

•	 Спаз ва не на чо веш ки те пра ва.

•	 Пре дос та вя не на ус лу ги с га ран ти ра но ка чес тво.

•	 Във ли ча не на пот ре би те ли те в ле чеб норе ха би ли та ци он ния про цес.

•	 Въ веж да не на ин тег ра лен (ком плек сен) под ход (мул ти дис цип ли нар ни 
еки пи, ра бо та с бо ле ду ва щия и не го во то об кръ же ние).

•	 При ла га не на по ли ти ка и прак ти ка, ос но ва ни на до ка за тел ства.

•	 При ла га не на прог ра ми за про мо ция и пре вен ция на пси хич ни те раз
строй ства.

•	 Бор ба със стиг ма та и дис кри ми на ци я та, дъл жа щи се на пси хич ни раз
строй ства.

На ци о нал ни ят план е раз де лен на крат кос роч ни дей нос ти за 2004 г., сред
нос роч ни дей нос ти за 2004–2007 г. и дъл гос роч ни дей нос ти за 2007–2012 г. През 
2004 г. е при ет но ви ят За кон за здра ве то с от дел на гла ва, пос ве те на на пси хич но
то здра ве, в ко я то са опи са ни найве че гру пи те от су бек ти, пра ва та на пси хич но 
бол ни те, от го вор ни те за ле че ни е то ин сти ту ции и служ би, и про це ду ри те по нас
та ня ва не за за дъл жи тел но ле че ние. Изра бот ва не то на та зи гла ва и включ ва не то 
ù в За ко на за здра ве то от го во ря на найспеш ни те нуж ди от про мя на на съ щес
тву ва що то за ко но да тел ство в об лас тта на пси хич но то здра ве. В съ що то вре ме 
оба че тряб ва да се има пред вид фактът, че Гла ва та за пси хич но то здра ве да леч 
не бе из чер пи ла всич ки ка зу си и проб ле ми, ко и то въз ник ват във все киднев на
та прак ти ка. По ра ди те зи при чи ни из крис та ли зи ра не об хо ди мос тта от от де лен 
За кон за пси хич но то здра ве, за да се раз ши ри кръ гът от при о ри те ти за пси хи
ат ри я та в об щнос тта и да се га ран ти рат чо веш ки те пра ва на па ци ен ти те в ин
сти ту ци и те, про мо ци я та на пси хич но здра ве и пре вен ци я та на пси хич ни те раз
строй ства, пси хосо ци ал на та ре ха би ли та ция и съ от вет ни те на ред би във връз ка 
с не доб ро вол но то ле че ние и при ну ди тел ни те мер ки. С по мощта на ев ро пей ски 
сред ства (прог ра ма ФаР) бе да де на въз мож ност за стар ти ра не на пър вия при о
ри тет на На ци о нал на та пси хич ноздрав на по ли ти ка: 
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проект BG 2004/016-711.01.02  „ДЕИНСТИТУЦИоНалИЗаЦИЯ ПоСРЕДСТВоМ 
ПРЕДоСТаВЯНЕ На УСлУГИ В оБЩНоСТТа За РИСкоВИ ГРУПИ“. 

 По про ек та са от пес на ти па ри за без въз мез дна по мощ на об ща стой ност 
8 142 094, 05 ев ро, от ко и то 6 106570, 54 ев ро са фи нан си ра не по прог ра ма ФаР, 
а  2 035 523, 51 ев ро са на ци о нал но съфи нан си ра не. 

То зи про ект включ ва три ком по нен та: 

ком по нент І – Пре дос та вя не в об щнос тта на ме ди цин ски, со ци ал ни и 
об ра зо ва тел ни ус лу ги за де ца 

ком по нент ІІ – Пре дос та вя не в об щнос тта на ме ди цин ски, со ци ал ни и 
об ра зо ва тел ни ус лу ги за въз рас тни хо ра

ком по нент ІІІ – Пре дос та вя не на пси хич ноз драв ни ус лу ги в об щнос тта

Импле мен ти ра не то на сред ства та ста на въз мож но след Рам ков до го вор 
меж ду МЗ, МТСП, МоН, аСП и аген ци я та за за щи та на де те то. Изгра де ни са ня
кол ко за щи те ни жи ли ща, днев ни цен тро ве за хо ра с теж ки пси хич ни раз строй
ства и ин фор ма ци он ни цен тро ве. Те зи но ви струк ту ри са осъ щес тве ни по ли ния 
на МТСП. По не о фи ци ал на ин фор ма ция по ком по нент ІІІ при о ри тет но са одоб
ря ва ни про ек ти, пред ла га ни от пси хи ат рич ни бол ни ци и кли ни ки, ко е то са мо 
по се бе си е доб ре (нап ра ве ни са ос нов ни стро и тел ни ре мон ти, са ни ра ни са мо
но лит ни сгра ди, за ку пе но е обо руд ва не), но труд но ко рес пон ди ра с иде и те на 
ком по нен та за „пре дос та вя не на пси хич ноз драв ни ус лу ги в об щнос тта“. 

За фи нан со ва та 2005 г. за оси гу ря ва не на ППЗ са от пус на ти сред ства от 
МЗ през ме сец но ем ври (100 000 лв. от раз пи са ни 182 571лв) – без яс ни ар гу
мен ти за за къс не ни е то и за „спес тя ва не“ на сред ства та за ка пи та ло ви раз хо ди 
– 82 571лв. (МЗ по лу ча ва раз ре ше ние от МФ за „вът реш но ком пен си ра ни про
ме ни на кре ди ти те по бюд жет на та кла си фи ка ция“44). То зи ад ми нис тра ти вен акт 
е „обос но ван“ във вто ра та по ло ви на на м. де кем ври 2005 г. То ва ек стрем но за
ба вя не на фи нан си ра не то на ла га спи ра не на про веж да но то през из ми на ли те 
2003 и 2004 г. епи де ми о ло гич но про уч ва не на чес ти те пси хич ни раз строй ства 
в Бъл га рия (ЕПИБУл). На вто ро мяс то, во ди до не въз мож ност да за поч не ана лиз 
на ин фор ма ци я та (съб ра ни те до то зи мо мент дан ни не са дос та тъч ни, за да се 
обоб щят, ана ли зи рат и пред ста вят ка то ос но ва на на до ка за тел ства ба за, за гра
де не на по ли ти ка в та зи об ласт). Прак ти чес ки спи ра и ра бо та та по ос та на ли те 
де мон стра ци он ни про ек ти. Не дос ти га фи зи чес ко вре ме дей нос ти те за 2005 г. 
да бъ дат из пъл не ни и от че те ни. Един стве на та смис ле на ак тив ност на МЗ по от
но ше ние на пси хич ноз драв на та по ли ти ка през 2005 г. е съз да ва не то на На ци о
на лен съ вет за пси хич но здра ве (НСПЗ), ка то ор ган ко ор ди ни ращ дей нос ти те по 

44 Ци тат от пис мо (Изх. №7401189 от 19. 12. 2005 г.) на МЗ (Ди рек ция „Управ ле ние фи нан со ви те ре сур си”) до ди рек то ра на 
НЦооЗ.
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ППЗ и по На ци о нал ния план за дей ствие към нея45. Та зи ак тив ност от но во е през 
ме сец де кем ври. Пред се да тел е зам.ми нис тър на здра ве о паз ва не то, а чле но
ве са пред ста ви те ли на МЗ, НЦооЗ, НЦН, НЗок, БлС, МоН, МП, МТСП, МРРБ, Мо, 
МВР, БПа, НЦЗИ, МУ, ВкП, На ци о нал ния кон сул тант по пси хи ат рия и пред ста ви
те ли на НПо. 

През 2006 г. фи нан си ра не то на ППЗ е спря но. отно во ня ма яс ни мо ти ви 
от стра на на МЗ. През съ ща та го ди на се наз на ча ва нов на ци о на лен кон сул тант, 
чрез ко го то в МЗ пос тъп ват „Бе леж ки и пред ло же ния от проф. а. Жаб лен ски“46 
във връз ка с во де на та пси хич ноз драв на по ли ти ка. Пис мо то пос тъп ва през юли 
2006 г., а пред се да те лят на съ щес тву ва щия то га ва НСПЗ (зам.ми нис тър на здра
ве о паз ва не то) е уве до мен след 25 сеп тем ври съ ща та го ди на. Учас тни ци те в про
це си те до то зи мо мент спо де лят усе ща не то, че имен но ко мен та ри те на проф. 
Жаб лен ски (меж ду на род но приз нат бъл гар ски учен и пси хи а тър, ус та но вил се 
от дъл ги го ди ни в Пърт, австра лия) „сла гат прът в ко ле ла та на пси хи ат рич на та 
ре фор ма“. След то зи мо мент се про веж дат про дъл жи тел ни ко рес пон ден ции 
меж ду МЗ, МТСП и МИЕ от нос но меж ду ве дом стве но сът руд ни чес тво по пси хич
ноз драв на та по ли ти ка. Ми нис тъ рът на тру да от каз ва съ дей ствие с фор мал ни 
мо ти ви („лип са на струк ту ри на ре ги о нал но ни во“; на ли чие на под пи сан „Рам
ков до го вор за осъ щес твя ва не на ко ор ди на ция меж ду ан га жи ра ни те ин сти ту
ции за по доб ря ва не по ло же ни е то на хо ра с мен тал ни ув реж да ния, нас та не ни в 
спе ци а ли зи ра ни ин сти ту ци и“ и дру ги ин сти ту ци о нал ни до во ди)47. отно ше ни е то 
на ми нис тъ ра на ико но ми ка та и енег ре ти ка та във връз ка с На ци о нал ния план 
за дей ствие за осъ щес твя ва не на по ли ти ка та за пси хич но здра ве на Р Бъл га рия 
(2006–2012) е още покрай но48. В от го вор на пис мо от МЗ се пра вят опи ти да 
се да ват мне ния за пси хи ат рич на та тер ми но ло гия, ди дак тич ни пре по ръ ки, ко
мен та ри и ос пор ва не на тер ми ни, ка то про мо ция на пси хич но здра ве, как то и 
са мо то заг ла вие на до ку мен та. Сти га се до аб сур да, ми нис тъ рът на ико но ми ка та 
да пре по ръч ва „ця лос тна пре ра бот ка“ на здра вен до ку мен, при ет с ре ше ние на 
Ми нис тер ския съ вет.

На 28  де кем ври 2006 г. Ми нис тер ски ят съ вет взи ма ре ше ние за фи нан
си ра не на На ци о на лен план за дей ствие за осъ щес твя ва не на по ли ти ка та за 
пси хич но здра ве 2006 – 2012. Има раз пи са ни дей нос ти, от го вор ни ци (ко ор ди
на то ри) и сро ко ве за из пъл не ние. Инте рес пред став ля ва фак тът, че в заг ла ви е то 
фи гу ри ра 2006 г. Та ка се про дъл жа ва тра ди ци я та да ос та ват „до ку мен тал ни сле
ди“ за свър ше на ра бо та и кон ти ну и тет, а на прак ти ка да се гу би цен но вре ме в 
без дей ствие на ан га жи ра ни те съ миш ле ни ци и ек спер ти. Пред стои при е ма не на 
Бъл га рия в ЕС. Взе ма не то на уп рав лен ски ре ше ния до то зи мо мент на раз лич ни 

45 За по вед № РД 09428 от 9. 12.2005 г. на Ми нис тъ ра на здра ве о паз ва не то.

46 Пис мо с вх. № 2100115/18. 07. 2006 г. в де ло вод ство то на МЗ.

47 Пис мо от МТСП с вх. № 040089/27. 11. 2006 г. в де ло вод ство то на МЗ.

48 Пис мо от МИЕ с вх. № 040089/30.11.2006 г. в де ло вод ство то на МЗ.
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дър жав ни ни ва оче вид но не е свър за но с про ме ни в наг ла си те и от но ше ни е то 
на уп рав лен ци те към пси хич ноз драв на та по ли ти ка, а по ра ди не пос ред стве на та 
„о пас нос т“ през ман да та им да бъ де от кло не но или за ба ве но стра те ги чес ко то за 
дър жа ва та при съ е ди ня ва не към стра ни те от ЕС.

Раз пи са ни те дей нос ти за 2007 г. включ ват 15 за да чи49. отно во се про я
вя ва „ан га жи ра нос тта“ на дър жа ва та в то зи ре сор на здра ве о паз ва не то, сред
ства та са деб ло ки ра ни в сре да та на сеп тем ври. лип сват и ар гу мен ти за за къс не
ни е то. То ва фор си ра уси ли я та на от го вор ни ци те по за да чи те и съз да ва те рен за 
въз мож ни про пус ки, греш ки и не дос та тъ ци в из пъл не ни е то. При чи на е крат ки
ят срок за ра бо та и ней но то от чи та не до 15. 12. 2007 г.

Фи нан со ва та 2008 г. про ти ча с дру ги па ра док си. На за се да ние на НСПЗ 
в МЗ50 при на ли чие на кво рум (с 12 гла са „за“, 2 „про тив“ и 3 „въз дър жа ли се“) 
е взе то ре ше тие „всич ки сред ства, пред ви де ни за дей нос ти те в На ци о нал ния 
план за 2008 г., да бъ дат ус во я ва ни на прог ра мен – гран тов прин цип, с пре дим
ство на ре ги о нал ни те при о ри те ти“. С еди но ду шие са одоб ре ни след ни те при о
ри те ти: 1. Пре дос та вя не на пси хич ноз драв ни ус лу ги в об щнос тта; 2. кам па ния 
за ин тег ри ра не на хо ра с пси хич ни раз строй ства; 3. Съз да ва не на ре ги о нал на 
мре жа и ин фор ма ци он на сис те ма за съ би ра не и об мен на здрав на и со ци ал на 
ин фор ма ция; 4. амбу ла тор но за дъл жи тел но ле че ние; 5. Пси хо со ци ал на ре ха би
ли та ция в ста ци о нар ни ус ло вия; 6. Мо бил на пси хи ат рия и кри зис ни ин тер вен
ции; 7. обу че ние по пси хо со ци ал на ре ха би ли та ция на еки пи в ДЦ и за щи те ни 
жи ли ща. Пра ви впе чат ле ние, че за ра бо та по пси хич ноз драв на та по ли ти ка се 
взи мат ре ше ния през май на те ку ща та го ди на, ко е то са мо по се бе си е ус ло вие 
за труд но из пъл не ние пред вид крат ки те сро ко ве и про ме не на та кон цеп ция на 
фи нан си ра не. При от чи та не на дей нос ти те (на за се да ние от 12. 12. 2008г.)51 от 
пла на за дей ствие за 2008 г. ста ва ясен след ни ят на чин на из раз ход ва не на за
ло же ни е те сред ства: І. 140 000лв. раз пра де ле ни за „ук реп ва не на уп рав лен ско то 
тя ло по ре ги о ни“ (РЦЗ); ІІ. 49 000лв. за пър ви те два при о ри те та: пре дос та вя не 
на пси хич ноз драв ни ус лу ги в об щнос тта и кам па ния за ин тег ри ра не на хо ра с 
пси хич ни раз строй ства (съг лас но со бя ва в сай та на МЗ). Про ек ти те са спа че ле
ни съ от вет но от оДПЗС – Вра ца и оДПЗС – Ру се. Скан дал но е по га зен гран то ви ят 
прин цип, що се от на ся до по ве че от две тре ти от пред ви де ни те сред ства та. Тук 
про зи ра обез сил ва не то на ре ше ни я та, взи ма ни от НСПЗ, от стра на на МЗ. Част 
от учас тни ци те в за се да ни е то на ми рат от че та за дей нос тта на РЦЗ за фор ма лен, 
а По ли ти ка та за пси хич но здра ве за „мър тъв тек ст“, дру га част от учас тни ци те 
на пус кат, па да кво ру мът и не мо гат да бъ дат гла су ва ни ре ше ния. През съ ща та го
ди на е  одобре на  ба за та дан ни от меж ду на род ни те пар тньо ри на из след ва не то 

49 За по вед на МЗ № РД 09251 от 25. 07. 2007 за ко ор ди на то ри на дей нос ти по пла на за 2007 г.; Запо вед № РД – 152862 от 12. 
09. 2007 на МЗ за из вър ше на про мя на в Бюд же та на МЗ и Бюд же та на НЦооЗ за оси гу ря ва не на сред ства за осъ щес твя ва не на 
дей нос ти те по На ци о нал ния план за дей ствие през 2007 г.

50 Про то кол №2/22. 05. 2008 г. от за се да ние на НСПЗ.

51 Про то кол №3/12. 12. 2008 г. от за се да ние на НСПЗ.
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ЕПИБУл и са док лад ва ни пър ви те ре зул та ти на съ що то за се да ние.
За фи нан со ва та 2009 г. не ус пях ме да съ бе рем дос та тъч но дан ни, за да 

за вър ши то зи ана лиз док рай. Фак ти те го во рят, че е свик ван НСПЗ един път на 13. 
02. 2009 г., ко га то са гла су ва ни и ак ту а ли зи ра ни дей нос ти те52: 1. „ук реп ва не на 
уп рав лен ския ка па ци тет (от но во вклю че на точ ка); с ин тер сек тор но сът руд ни
чес тво“; 2. Съз да ва не на ин фор ма ци он на сис те ма за пси хич ноз драв на по мощ, 
с вклю чен мо дул за ста ци о нар ни ус ло вия; 3. обу че ние с фо кус „вът ре бол нич на 
ре ха би ли та ци я“. Гла су ва но е и е при е то еди но душ но пред ло же ние за нов със тав 
(с помал ко чле но ве) на НСПЗ.

На сай та на МЗ и днес ня ма да на ме ри те пуб ли ку ва ни дей нос ти те от Пла
на за дей ствие към по ли ти ка та за пси хич но здра ве на Р. Бъл га рия 20062012 г. 
(ни то за 2007, ни то за 2008, ни то за 2009 г).

 фи нан си ра не на псхи ат рич на та сис те ма
 

Пси хи ат рич на та сис те ма се фи нан си ра по че ти ри нап рав ле ния: (а) от 
дър жав ния бюд жет за ста ци о нар на та пси хи ат рич на по мощ; (б) от об щин ски те 
бюд же ти за об лас тни те дис пан се ри; (в) от НЗок за спе ци а ли зи ра ни те ам бу ла
тор ни прак ти ки и (г) чрез ди рек тно зап ла ща не от па ци ен ти те и тех ни те близ ки. 
Слож но то и не дос та тъч но фи нан си ра не съз да ва проб ле ми в ор га ни зи ра не то 
и осо бе но в оси гу ря ва не то на кон ти ну и тет на пре дос та вя ни те ус лу ги – от ста
ци о нар на та към ам бу ла тор на та по мощ, и об рат но, как то и във въз мож нос ти те 
за прос ле дя ва не на слу ча и те, пре вен ци я та и про фи лак ти ка та. отчи та не то към 
раз лич ни фи нан си ра щи ин сти ту ции и лип са та на ра бо те ща мо ни то рин го ва ин
фор ма ци он на сис те ма от своя стра на съ що та ка на ма ля ват въз мож нос ти те за 
адек ват на ин фор ма ци он на ба за и пла ни ра не на не об хо ди ми те ре сур си. Прак
ти чес ки дис пан сер на та, т.е. прос ле дя ва ща та дей ност не се фи нан си ра. Пси хи ат
рич на та по мощ ка то ця ло, ка то се за поч не от про мо ци я та на пси хич но то здра ве, 
ак тив ни те ин тер вен ции и се стиг не до пси хосо ци ал на та ре ха би ли та ция, стра да 
от се ри оз на лип са на сред ства. Фи нан си ра не то съ що та ка тряб ва да бъ де ус той
чи во и пред ска зу е мо. Евен ту ал ни те спес тя ва ния от зат ва ря не на пси хи ат рич ни 
ин сти ту ции (из вес тния про цес на де ин сти ту ци о на ли за ция на хо ра, ув ре де ни от 
теж ка пси хич на бо лест)  тряб ва да се ин вес ти рат за ор га ни зи ра не за пси хи ат рия 
в об щнос тта. Ста ци нар но то ле че ние се фи нан си ра от МЗ. То об хва ща дей нос тта 
на пси хи ат рич ни те бол ни ци, дис пан сер ни те от де ле ния и пси хи ат рич ни те от
де ле ния в мно гоп ро фил ни те бол ни ци. Фи нан си ра не то на пси хи ат рич на та бол
нич на по мощ се раз ли ча ва от фи нан си ра не то на со ма тич на та бол нич на по мощ, 
ко я то се зап ла ща от НЗок. Един от проб ле ми те при дей ства щия ме ха ни зъм за 
зап ла ща не на бол нич на та пси хи ат рич на по мощ се със тои в то ва, че той се ос но
ва ва час тич но на броя лег ла и час тич но на броя пре ми на ли бол ни. По то зи на
52  Про то кол №1/13. 02. 2009 г. от за се да ние на НСПЗ.
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чин се на сър ча ва син дро мът на „вър тя ща та вра та“ и не се зат ва ря ци къ лът на ле
че ни е то. Два на де сет те дис пан се ра – мо де лът за пси хи ат рич на по мощ, кой то се 
е раз вил през пос лед ни те де се ти ле тия, пред став ля ват на ци о нал на та мре жа за 
из вър шва не на из вън бол нич но об служ ва не на ка би нет. Те се фи нан си рат чрез 
об щин ски те бюд же ти с от пус ка не на ед нок рат на су ма, ко я то оба че не пок ри ва 
из вън бол нич на та дей ност. То зи ме тод на фи нан си ра не сти му ли ра дис пан се ри
те да под дър жат и ста ци о нар, кой то да га ран ти ра дей нос тта им. На прак ти ка в 
за ко но да тел ство то лип сва раз по ред ба, рег ла мен ти ра ща на чи на на зап ла ща не 
на из вън бол нич на та по мощ в об щес тве ни те ле чеб ни за ве де ния ка то дис пан се
ри те. В рам ки те на об щия про цес на при ва ти за ция дей нос тта на пси хи ат ри те е 
пре ми на ла в час тни ка би не ти, Ди аг нос тич нокон сул та тив ни те и ме ди цин ски те 
цен тро ве, за ме ни ли бив ши те по лик ли ни ки. Час тно прак ти ку ва щи те пси хи ат ри 
обик но ве но сключ ват до го во ри с НЗок; за прос ле дя ва не то на слу ча и те се на
ла га да по лу ча ват ди рек тно зап ла ща не от па ци ен ти те (нап ри мер ле че ни е то на 
деп ре си вен епи зод про дъл жа ва око ло 2 ме се ца, а прос ле дя ва не то на про фи
лак ти ка та – от 6 ме се ца до 2 го ди ни и по ве че – в за ви си мост от пред раз по ла га
щи те и пре цип ти ра щи те фак то ри). То ва оз на ча ва, че из вън бол нич ни те пси хи ат
рич ни прег ле ди се фи нан си рат от НЗок, ко я то зап ла ща за кон сул та ции, но не и 
за про дъл жи тел на те ра пия. огра ни че ни я та, свър за ни със ста на ли те „ми тич ни“ 
нап рав ле ния за кон сул та ция със спе ци а лист № 3 (да ва ни от оПл) и нис ки те це
ни за „вто рич на кон сул та ци я“ де мо ти ви рат про фе си о на лис ти те и те кат про це си 
в по со ка към НЕсключ ва не на до го во ри с НЗок от пси хи ат рич ни те прак ти ки. За 
фи нан си ра не на пси хо те ра пев тич ни те се сии (от НЗок или Фонд) не мо же и да 
се за го во ри на дър жав но ни во. Друг проб лем от съ щес тве но зна че ние е фак тът, 
че око ло 1 000 000 бъл гар ски граж да ни не са здрав но о си гу ре ни по ра ди раз лич
ни при чи ни. То ва оз на ча ва, че те зи хо ра имат сво бо ден дос тъп до ме ди цин ска 
по мощ са мо по спеш ност, а в ос та на ли те слу чаи тряб ва да зап ла щат ин ди ви ду
ал но. обик но ве но те зи ли ца са со ци ал но сла би, а съ що та ка за бо ле ва е мос тта от 
пси хич ни раз строй ства сред тях е пого ля ма в срав не ние с ос та на ла та част от 
на се ле ни е то. На след ва ща та таб ли ца (Табл. 26) е пред ста ве но ос той нос тя ва не то 
на ра бо та та в пси хи ат рич ни те ста ци о на ри. Всич ки нор ма тив ни ак то ве, на ко и то 
се ос но ва ва фи нан си ра не то, т. е. уп рав лен ски ре ше ния, са от бе ля за ни в найля
ва та ко ло на. 
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Таблица 26.

Психиатрични
звена

Нормативен
aкт **

ПО ПД ДПБ УБ Бележки

2004-1
№  РД 15-155 / 03.02.2004г.

*174 лв. /198 
(при МБАЛ с 

м/у областни функции)

289/278
/Сф-обл/

-
278 лв./579

(СБАЛНП 
”Св. Наум”)

2004-2*** 
№ РД 15-2884 / 26.10.2004

174 лв. /198  (при МБАЛ с 
м/у областни функции)

289/278
/Сф-обл/

-
278 /579
 (СБАЛНП 

“Св. Наум”)

2005-1
№ РД 15-161 / 27.01. 2005 г.

220 лв. /250
(при МБАЛ с 

м/у областни функции)

390/350
/СФ-обл/

-
320 /640
(СБАЛНП 

“Св. Наум”)

2005-2
№ РД 15-1433 / 24.06.2005Г.

220 лв. /250
(при МБАЛ с 

м/у областни функции)

390/350
/СФ-обл/

-
320 /640
(СБАЛНП 

“Св. Наум”)

2006
№ РД 15-135 / 02.02.2006г.

270 лв. 350 лв. - -

2007
№ РД 15-989 / 03.05.2007г.

400 лв. - - 500 лв.

2008
№ РД 15-2807 / 19.09.2008г.

400 лв.
600 лв.

/Сф-обл/
- 500 лв.

2009
№ РД 15-1957 / 08.07.2009г.

400 лв. - - 650 лв.
цени от
01.ІХ.09г.

* Сре ден раз ход за един пре ми нал  бо лен (из пи сан или по чи нал)

** Данни от служебните бюлетини на МЗ. 

*** Създава се чл. 3 б в заповед на министъра на здравеопазването със следното съдържание:
„Чл. 3б. (1) При отчетено от лечебното заведение увеличение на общия брой на преминалите 
болни с над 15% в сравнение със същото тримесечие на предходната година (с изключение на 
структурни промени и/или епидемии или други екстремно възникнали случаи) Министерството 
на здравеопазването намалява средните стойности по Приложение № 1б, както следва:
1. намалява с 25% средните стойности по тези класове болести, за които е отчетено 
увеличение на броя на преминалите болни над 15% до 20%; 
2. намалява с 35% средните стойности по тези класове болести, за които е отчетено 
увеличение на броя на преминалите болни над 20% до 30%;
3. намалява с 50% средните стойности по тези класове болести, за които е отчетено 
увеличение на броя на преминалите болни над 30%. (2) Намаление на средните стойности по 
т. 1, 2 и 3 на ал. 1 се извършва само за броя преминали болни, които в съответния клас болест 
са отчетени в над 15%то увеличение“.

Сък ра ще ния:
ПО – Пси хи ат рич но от де ле ние, ПД – Пси хи ат ри чен дис пан сер, ДПБ – Дър жав на пси хи ат рич на бол-
ни ца, УБ – Уни вер си тет ска бол ни ца, МБАЛ – Мно гоп ро фил на бол ни ца за ак тив но ле че ние
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от из не се ни те дан ни може да се нап ра вят из во ди те, че за пе ри о да 2004–
2006 г. вклю чи тел но су ма та, оп ре де ле на за ста ци о нар но ле че ние на един чо век 
в пси хи ат рич но от де ле ние (По) към мно гоп ро фил на бол ни ца,е край но мал ка. 
За съ щия пе ри од СБалНП „Св. На ум“ по лу ча ва два пъ ти по ве че сред ства за пре
ми нал бо лен в срав не ние с всич ки ос та на ли уни вер си тет ски пси хи ат рич ни кли
ни ки. 

Фи нан си ра не то на Пси хи ат рич ния дис пан сер за Со фия – об ласт е раз
лич но от то ва на ос та на ли те в стра на та. Найне о чак ва но през вто ра та по ло ви на 
на 2004 г. в нор ма тив ния акт от МЗ се въ веж да рес трик тив на фи нан со ва мяр ка, 
ко я то на ма ля ва зап ла те на та от дър жа ва та стой ност за пре ми нал бо лен, ако обо
ро тът е с 1550% пови сок от три ме се че ния пе ри од за пред ход на та го ди на. Те зи 
фе но ме ни раз кри ват кар ти на на  не о бос но ван и ис то ри чес ки ин сти ту ци о на ли
зи ран под ход към фи нан си ра не то на ста ци о нар на та пси хи ат рич на по мощ, без 
ни как ва дру га ар гу мен та ция. 

По ра ди труд ност да от кри ем ана ло гич ни дан ни за пе ри о да 2001–2003 
г. ще ци ти ра ме зак лю че ние от съ пос та ви те лен ана лиз на Гер джи ков и съ авт. за 
то зи пе ри од53: „Пси хич ноздрав ни те ус лу ги (ле че не и гри жи), оказ ва ни от един 
и съ щи тип ле чеб ни за ве де ния за па ци ен ти с ед ни и съ щи за бо ля ва ния, се раз
ли ча ват зна чи тел но по своя обем и ка чес тво. То ва оз на ча ва, че в сис те ма та на 
об щес тве но то здра ве о паз ва не е край но не об хо ди мо въ веж да не то на ос той
нос те ни ал го рит ми (про то ко ли) за ста ци о нар но ле че ние и гри жи за раз лич ни те 
гру пи па ци ен ти, съ об ра зе ни с ме ди цин ски те стан дар ти за ка чес тво. алго рит ми 
и стан дар ти, ко и то ще оси гу рят на бъл гар ски те граж да ни, нуж да е щи се от ста
ци о нар на пси хи ат рич на по мощ, рав но пос та ве ност в по лу ча ва не то на пси хич
ноздрав на по мощ, не за ви си мо от мес то жи ве е не то им.“ 

Важ на осо бе ност на бъл гар ска та пси хич ноз драв на по ли ти ка е, че ан га
жи мен тът да се за че те пра во то на теж ко пси хич но бол ни те да во дят ка чес твен 
жи вот, ка то се про ве де но ва по ли ти ка на об служ ва не, дър жа ва та ни по е ма не 
пред бъл гар ския из би ра тел (ни ко га не е има ло граж дан ски дей ствия, ко и то да 
по каз ват, че ня кой в Бъл га рия е ис кал то ва), а пред пар тньо ра на стра на та, с 
ко го то тя пи ше найно ва та стра ни ца в сво я та ис то рия – Евро пей ския съ юз. Неб
ла гоп ри ят на пос ле ди ца от то ва бе ше кам па ний ни ят ха рак тер на но ва та пси хич
ноз драв на по ли ти ка: ме дий ни ят шум око ло нея за тих на вед на га след вли за не то 
на стра на та в ЕС и не бе ше пос лед ван от де ло ви тост и пред при ем чи вост от стра
на на две те ан га жи ра ни ми нис тер ства, за да се от ме нят сто го диш ни на ви ци на 
умо ве те и наг ла си те, скре пе ни в дър жав ни до ку мен ти. Сти хий ни те про це си във 
фи нан си ра не то и фор мал на та за ин те ре со ва ност на от го вор ни те фак то ри (МЗ и 
МТСП) до ве до ха до „о гол ва не на сис те ма та“ от мла ди, обу че ни и же ла е щи да ра
бо тят спе ци а лис ти – пси хи ат ри, пси хо ло зи, со ци ал ни ра бот ни ци и спе ци а лис ти 

53  Гер джи ков, И., Со ти ров, В., Бед ро зо ва, а. Пси хич ноздрав на та по мощ в Бъл га рия през пе ри о да 2001–2003 г. (Съпос та ви
те лен ана лиз). – Рецеп тор, 2004, № 6. 



118

ЗдРаВ На пО лИ ТИ ка,ОС НО Ва На На дО ка За ТЕл СТВа

по здрав ни гри жи. Во де на та по ли ти ка на обу че ние в ка тед ри те към уни вер си те
ти те е ед нос тран на, с мар ги на ли зи ра не на со ци ал ния кон тек ст на теж ка та пси
хич на бо лест. 

 Не ре ше ни проб ле ми

•	 Раз поз на ва не то на пси хич но то здра ве ка то при о ри тет на дър жав на та 
по ли ти ка е на фор мал но ни во. Прак ти чес ки те при ло же ния на дек ла ри
ра ни те стра те гии са не дос та тъч ни и труд но из ме ри ми по от но ше ние на 
тях на та ефек тив ност. 

•	 лип сва об рат на връз ка меж ду из пъл ни те ли те на пси хич ноз драв ни ус лу
ги и ан га жи ра ни те в та зи об ласт уп рав лен ски ни ва. 

•	 Не дос та тъч на хо ри зон тал на ко ор ди на ция на служ би те на мес тно и цен
трал но рав ни ще. лип са на кул ту ра за ин тер дис цип ли нар но сът руд ни
чес тво и въ веж да не на еки пен под ход.

•	 Съ щес тву ва не на ма ла дап тив ни мо де ли и стра те гии за спра вя не със 
стре са сред на се ле ни е то. 

•	 Под це ня ва не зна че ни е то на пси хич но то здра ве за ка чес тво то на жи вот 
на бъл га ри на. 

•	 абсо лют но не до фи нан си ра не на пси хи ат рич на та сис те ма на всич ки ета
пи от об служ ва не то на па ци ен ти те. 

 Пре по ръ ки

•	 Ре ал но ан га жи ра не на уп рав лен ски те ин сти ту ции в из пъл не ние на за
да чи те от Пла на за дей ствие към По ли ти ка та за пси хич но здра ве 2006–
2012 г. 

•	 Интен зи фи ци ра не на ра бо та та на На ци о нал ния съ вет за пси хич но здра
ве, при не въз мож ност за то ва – пред при е ма не на ини ци а ти ви от стра на 
на МЗ за обо со бя ва не на ор ган (цен тър, де пар та мент, ди рек ция или дру
га не за ви си ма струк ту ра), ко я то да ме на жи ра про це си те и да бъ де от го
вор на при нес паз ва не на сро ко ве те.

•	 Съз да ва не на сис те ма за мо ни то ринг на дей нос тта на служ би те за пси
хич но здра ве в стра на та. Про ме ни в на ред ба та за ак ре ди та ция с адап
ти ра не на оцен ка та към спе ци фи ки те на пси хи ат рич ни те служ би и изис
ква ни я та за тях но то ре фор ми ра не.    

•	 Въ веж да не на прак ти ки за от кри ва не на стре са и за обу че ния за спра вя
не със стре са на ра бот но то мяс то; съз да ва не на прог ра ми за обу че ние 
по проб ле ми те на стре са в учи ли ща та и вис ши те учеб ни за ве де ния. 

•	 По пу ля ри зи ра не на дей нос тта на пси хич ноз драв ни те служ би и пос то ян
на кам па ния за про мя на на наг ла си те на на се ле ни е то за тър се не на по
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мощ и под кре па. Бор ба със стиг ма та – ра бо та с ме ди и те, прив ли ча не на 
Съ ве та за елек трон ни ме дии за пар тньор в дей нос ти те.

•	 Ре ал но ос той нос тя ва не на ам бу ла тор на та и ста ци о нар ната пси хи ат рич
на по мощ. Въ веж да не на зап ла ща не на дей нос ти те по пси хосо ци ал на 
ре ха би ли та ция и пси хо те ра пия от стра на на НЗок.  

•	 актив на ра бо та в по со ка ус во я ва не то на ев ро пей ски те фон до ве по ли
ния на МЗ и МТСП за раз ви ва не на ин фрас трук ту ри и тех но ло гии за но
ва та ба зи ра на в об щнос тта пси хи ат рия и за об но вя ва не на ин сти ту ци о
нал на та ма те ри ал на ба за и прак ти ка.

•	 Раз ра бот ва не от МЗ в ко ла бо ра ция с ВУЗ и със лов ни те ор га ни за ции на 
прог ра ма за под го тов ка та на кад ри за ра бо та с теж ки те пси хич ни раз
строй ства в об щнос тта, ос но ва ва щи се на на уч но до ка за ни и ап ро би ра
ни те зи. 

 ка то при мер тук ще по со чим, че без те ра пев ти чен до го вор, кой то е яв
ле ние с ин тер су бек ти вен ха рак тер (т.е. пред по ла га до ве рие ана ло гич но на то ва, 
ко е то скре пя ва при род ни те от но ше ния меж ду май ка та и де те то), ат ри бу ти те на 
влас тта ка то за по ве ди, до го во ри, пра вил ни ци и т.н., опи са ни в нор ма тив ни те до
ку мен ти, зву чат ка то ло ша ше га; ав то ри те им до ри не по до зи рат, че со ци ал но то 
по ма га не е не мис ли мо из вън кон тек ста на те ра пев тич ните от но ше ния. До ка то 
мо ти ва ци я та за въз ста но вя ва не про из ти ча от връз ка та на до ве рие, ре ха би ли та
ци я та чер пи сво я та ефек тив ност от гру по вия про цес, а не как то нор ма тив ни те 
до ку мен ти по ла гат – от му зи ко те ра пи я та и тру до те ра пи я та. авто ри те им оче
вид но ни ко га не са чу ва ли, че струк ту ри ра не то на прос тран ство то и вре ме то в 
ре ха би ли та ци он на та сре да ук реп ва струк ту ри те на ума пос ред ством гру по вия 
про цес, а не по ра ди страх от из гон ва не. За щи те на та сре да се раз ли ча ва от ин
сти ту ци о нал на та сре да не по то ва, че в нея пот ре би те лят сам си оп ра вя лег ло то, 
за да не бъ де на ка зан, а по то ва, че тя ува жа ва те ри то ри ал нос тта на ин ди ви да и 
въз ста но вя ва не го ва та ав то ном ност, ка то приз на ва пра во то на неп ри кос но ве
ност на тя ло то и лич но то му прос тран ство, пра во неп ре къс на то на ру ша ва но в 
при ют но то от глеж да не на хо ра.
 На ни во ЕС Бъл га рия в ли це то на ми нис тъ ра на здра ве о паз ва не то под
пис ва „Дек ла ра ци я та от Хел зин ки“, ко я то по ла га ка то при о ри тет на пра ви тел
ства та опаз ва не и про мо ция на пси хич но здра ве.  Пос ле ра ти фи ци ра „Зе ле на та 
кни га за по доб ря ва не на пси хич но то здра ве на по пу ла ци я та“ (люк сем бург, 2005 
г.) и нак рая  „Пак та за пси хич но здра ве“ (Брюк сел, юни 2008 г.), кой то е за дъл же
ние на всич ки стра ни член ки. Те зи офи ци ал но по е ти ан га жи мен ти към стра ни те 
от ЕС ряз ко кон трас ти рат с во де на та по ли ти ка на мес тно, цен трал но и ре ги о нал
но ни во. 
 Во де на та пси хич ноз драв на по ли ти ка в две пос ле до ва тел ни пра ви тел
ства е мно го не пос то ян на и не пос ле до ва тел на, по ня ко га об служ ва ща ло бис тки 
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ин те ре си, по ня ко га мас ки ра ща не ком пе тен тнос тта на взи ма щи те ре ше ния и на
то ва ре ни те с от го вор ност фак то ри.  лич ни те ли дер ски и ме нид жър ски ка чес тва 
на от дел ни пси хич ноз драв ни спе ци а лис ти, ма кар и ус пе ли да пос тиг нат не що, 
не са в със то я ние да до ве дат док рай се ри оз ни те про ек ти в то зи сек тор от здра
ве о паз ва не то. Сме ни те на ми нис три те на здра ве о паз ва не то в ед но пра ви тел
ство не во дят до по кач ва не на мо ти ва ци я та за ра бо та на ек спер ти те от понис
ки те ни ва, ко и то фак ти чес ки но сят на гър ба си бре ме то за осъ щес твя ва не на ре
фор ма, ни то пък за дей стват ня как во ак тив но учас тие и фор ми ра не на усе ща не 
за екип ност и удов лет во ре ност от ра бо та та.  
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 VІ. Със то я ние и раз ви тие на сис те ма та за спеш на ме ди цин ска по
мощ в Ре пуб ли ка Бъл га рия  

Ре фор ма та в спеш на та ме ди цин ска по мощ стар ти ра с про веж да не то на 
меж ду на род ния кон грес по Спеш на меди ци на през 1992 г. в град Вар на. На не го 
за пър ви път се пос та вя въп ро сът за прес трук ту ри ра не то на съ ществу ва ща та 
в Бъл га рия сис те ма за бър за и не от лож на ме ди цин ска по мощ, ка то се из гра ди 
един на сис те ма за спеш на ме ди цин ска по мощ, ръ ко во де на и фи нан си ра на от 
дър жа ва та с оп ре де лен ан га жи мент към спеш но бол ни те и с от па да не на т. нар. 
не от лож на ме ди цин ска по мощ.
 Пър во начал ни те це ли на ре фор ма та в то зи сек тор бя ха:

•	 Уве ли ча ва не ефек тив нос тта при оказ ва не на спеш на ме ди цин ска по
мощ, чрез  по ви ша ва не бър зи на та и ка чес тво то на ока за на та ме ди цин
ска по мощ на мяс то то на ин ци ден та, по вре ме на тран спортира не и в 
но во съз да де ни спеш ни при ем ни от де ле ния или сек то ри.

•	 Ди фи рен ци ра не фун кци и те на спеш на та ме ди цин ска по мощ от те зи на 
пър вич на та не от лож на ме ди цин ска по мощ. 

•	 Съз да ва не на са мос то я тел ни струк ту ри с под хо дящ сгра ден фонд, ав то
мо би лен парк и ме ди цин ско обо руд ва не.

•	 Съз да ва не на са мос то я телнa ра ди о ко му ни ка ци он на и ин фор ма ци он на 
сис те ма, пок ри ва ща те ри то ри я та на ця ла та стра на.

•	 Съз да ва не на про фил но обу че ни вис ши ме ди цин ски кад ри чрез въ веж
да не на спе ци ал нос тта „Спеш на ме ди ци на“.

 Цен тро ве те за спеш на ме ди цин ска по мощ (ЦСМП) се из граж дат на ос но
ва ние Пос та нов ле ния на Ми нис тер ски съ вет № 37 и 211/1994 г.,  № 195/1995 г. и 
№ 299/1996 г.  
 Цен тро ве те за спеш на ме ди цин ска по мощ са пре об ра зу ва ни в ле чеб ни 
за ве де ния с ПМС №20/2000 г.
 За всич ки те 28 цен тъ ра са при ла га ни ед нак ви кри те рии за струк ту ри ра
не, ма те ри ал нотех ни чес ко и кад ро во обез пе ча ва не, за да се пос тиг не рав но
пос та ве ност при об служ ва не на спеш ни те па ци ен ти не за ви си мо от тях но то мес
то на хож де ние, мес то жи ве е не, ра са, на ци о нал ност, ет ни чес ка при над леж ност, 
пол, про из ход, въз раст, об ра зо ва ние, по ли ти чес ка при над леж ност, об щес тве но 
по ло жение или иму щес тве но със то я ние (съг лас но с консти ту ци я та на Ре пуб ли
ка Бъл га рия).
 Дей нос тта на цен тро ве те за спеш на ме ди цин ска по мощ се рег ла мен ти ра 
от след на та нор ма тив на ба за:

•	 За кон за здра ве то;
•	 За кон за ле чеб ни те за ве де ния;
•	 На ред ба № 25/1999 г. за оказ ва не на спеш на ме ди цин ска по мощ, из ме не
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на и до пъл не на в бр. 69/2001 г.;
•	 Пра вил ник за ус трой ство и дей нос тта на цен тър за спеш на ме ди цин ска 

по мощ, ДВ бр. 98/1999 г.;
•	 На ред ба № 26/1996 г. за ор га ни за ци я та на кон сул та тив на та ме ди цин ска 

по мощ и вза и мо дей стви е то меж ду здрав ни те за ве де ния при ле че ни е то 
на хос пи та ли зи ра ни бол ни и др.

 Струк ту ра на сис те ма та на спеш на по мощ
 

В мо мен та сис те ма та за спеш на ме ди цин ска по мощ се ръ ко во ди от Ми
нис тер ството на здра ве о паз ва не то (МЗ), Ди рек ция „Ме ди цин ски дей нос ти“, без 
пря ко ан га жи ра на струк ту ра, как ва то има ше до края на 2003 г., но в ус трой стве
ни ят му пра вил ник не са из рич но рег ла мен ти рани кон трол ни те фун кции на ми
нис тъ ра. По то зи на чин лип сва пря ка от го вор ност и ан га жи мент към сис те ма та 
от стра на на МЗ.  

За ко нът за здра ве то въз ла га кон трол ни фун кции вър ху дей нос тта на 
ЦСМП и на Ре ги о нал ни те цен тро ве по здра ве о паз ва не (РЦЗ), ка то ди рек то рът, 
рес пек тив но Ди рек ция „Здрав ни дей нос ти“ в РЦЗ „о съ щес твя ва кон трол вър ху 
ця лос тна та дей ност на цен тро ве те за спеш на ме ди цин ска по мощ на те ри то ри я
та на об лас тта“, въп ре ки че не раз по ла гат с кад ро вия ка па ци тет за та зи дей ност. 
То ва неглижи ра не от страна на дър жа ва та (в ли це то на МЗ) до ве де до нес паз ва
не на при е ти те прин ци пи на дей ност в та зи сис те ма и въ веж да не то на но ви по 
пре цен ка на ре ги о нал ния ди рек тор. Пос те пен но под пре тек ст за нес вой стве на 
дей ност цен тро ве те на ма ли ха обе ма на ра бо та до сти га не на сте пен обез ли ча
ва не след от не ма не то на спеш ни те при ем ни от де ле ния след 01. 02. 2007 г. Дей
нос тта в пого ля ма сте пен се със тои от спе ци а ли зи ран ме ди цин ски тран спорт, 
прид ру жен с нез на чи те лен обем ле чеб на дей ност. 
 Не об хо ди мо е да се съз да де струк ту ра (дирек ция), ко я то да има стро го 
оп ре де ле ни фун кции:

•	 Да ана ли зи ра пот реб нос ти те в на ци о на лен ма щаб от струк ту ри, оказ ва
щи адек ват на спеш на ме ди цин ска по мощ.

•	 Да ана ли зи ра съ щес тву ва ща та нор ма тив на ба за, рег ла мен ти раща дей
нос тта на спеш на та ме ди цин ска по мощ, да из ра бо ти ме ди цин ски стан
дарт „Спеш на ме ди цин ска по мощ“ и ал го рит ми за по ве де ние при спеш
ни със то я ния, ка то при не об хо ди мост ги адап ти ра съ об раз но с пот реб
нос ти те на об щес тво то.

•	 Да при е ма еже ме сеч ни те от че ти за дей нос тта на цен тро ве те, да ги об ра
бот ва, ана ли зи ра и да пред при е ма дей ствия за по доб ря ва не на ефек тив
нос тта и ка чес тво то.

•	 Да при е ма и об ра бот ва дру га ин фор ма ция, от на ся ща се до проб ле ми те 
на спеш на та ме ди цин ска по мощ в стра на та.
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•	 Да ор га ни зи ра из пъл не ни е то на спеш на та ре пуб ли кан ска кон сул та тив
на по мощ в стра на та. 

•	 Да има пряк ан га жи мент към фун кци о нал на та при год ност на ко му ни ка
ци он ноин фор ма ционна та сис те ма в стра на та чрез из граж да не на на
ционал на ко ор ди на ци он на цен тра ла (НкЦ), ко я то: 

1. ко ор ди ни ра фун кци о ни ра не то на район ни те ко ор ди на ци он ни 
цен тра ли. 

2. Съби ра ин фор ма ци я та от из гра де на та GPSсис те ма. 
3. кон тро ли ра под дръж ка та и ре мон та на сис те ма та, как то и пра во

мер нос тта на из пол зва ния на ци о на лен ра ди о чес то тен план. 

към та зи цен тра ла мо же да се при об щи или да бъ де из пол зван и съз да
де ния „На ци о на лен ме ди цин ски ко ор ди на ци о нен цен тър“, чий то фун кции в мо
мен та са фор мал ни и не е фек тив ни. При бед ствия и круп ни ава рии НкЦ да има 
въз мож ност за осъ щес твя ва не на връз ка с ра йон ни те ко ор ди на ци он ни цен тра
ли и всич ки спеш ни еки пи.  

•	 Да е ан га жи ра на със съ би ра не то и с ана ли зи ра не то на еже ме сеч на 
ин фор ма ция за фун кци о нал на та при год ност на ав то пар ка в спеш на
та ме ди цин ска по мощ, как то и да на ло жи ев ро пей ски те стан дар ти за  
са ни тар ни те ав то мо би ли. 

•	 Да ко ор ди ни ра и ор га ни зи ра про дъл жи тел на та ква ли фи ка ция на ра
бо те щи те в си те ма та на спеш на та ме ди цин ска по мощ кад ри. 

•	 Да вза и мо дей ства с дру ги ве дом ства и ин сти ту ции, има щи от но ше
ние към си гур нос тта на граж да ни те.  

•	 Да осъ щес твя ва меж ду на род но сът руд ни чес тво със срод ни ин сти
ту ции.

 След 1996 г. в стра на та фун кци о ни рат 28 центъра за спеш на ме ди цин
ска по мощ (ЦСМп), раз по ло же ни в об лас тни те гра до ве, с 197 фи ли а ла, ба зи ра
ни в пого ле ми те, рис ко ви те или труд но дос тъп ните об щин ски цен тро ве. Цен
тро ве те са са мос то я тел ни юри ди чес ки ли ца, вто рос те пен ни раз по ре ди те ли  с 
бюд жет ни сред ства. Те са из гра де ни съ об раз но с дей ства ща та нор ма тив на ба
за: На ред ба №25/1999 г. и Пра вил ник за ус трой ство то и дей нос тта на цен тър за 
спеш на ме ди цин ска по мощ. 

Цен тъ рът се със тои от след ни те струк ту ри:
адми нис тра тив носто пан ски сек тор, кой то включ ва: ад ми нис тра ция, 

под дръж ка и ав тос то пан ство. След не кол кок рат ни те сък ра ще ния в сис те ма та  
адми нис тра тив ният пер со нал е све ден до кри тич ния си ми ни мум след ня кол
кок рат ни те сък ра ще ния в сис те ма та и в мо мен та сe със тои от 684 ду ши, ко е то е 
10% от об ща та чис ле ност на ра бо те щи те в сис те ма та.

Цен тъ рът се ръ ко во ди от ди рек тор, кой то има об ра зо ва тел на сте пен 
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ма гис тър по ме ди ци на, при до би та кли нич на спе ци ал ност и ква ли фи ка ция по 
здра вен ме нид жмънт, ка то не го ви те пра во мо щия и от го вор ност са рег ла мен ти
рани в „Пра вил ник за ус трой ство то и дей нос тта на ЦСМП“ и в „Длъж нос тна ха
рак те рис ти ка“. В мо мен та ня кои от цен тро ве те се ръ ко во дят от ли ца, не отго ва
ря щи на изис ква ни я та, и от та ки ва, ко и то не при те жа ват нуж ни те уп рав лен ски 
ка чес тва, за да оси гу рят ефи кас ност на по ве ре ни те им цен тро ве те. Не об хо ди мо 
е или да се въ ве де за дъл жи тел на  атес та ция за ди рек то ри те на все ки 3 го ди
ни, ка то ре зул татът от нея да е ос но ва ние за про дъл жа ва не или прек ра тя ва не 
на тру до ви те пра во от но ше ния с минис тъ ра на здра ве о паз ва не то, или да ста нат 
дър жав ни слу жи те ли с еже год на атес та ция.
  автос то пан ство то се ръ ко во ди от на чал никав тот ран спорт и е ан га жи
ра но с подър жа не то на фун ци о нал на та при год ност на са ни тар ния ав то парк. 
лип са та на под хо дя ща ав то ре мон тна ба за в поч ти всич ки цен тро ве и на ква ли
фи ци ра ни ав то мон тьо ри са в ос но ва та на ло ша та поддръж ка на ли ней ки те или 
на пре ко мер ни те раз хо ди за поддръж ка и ре монт в спе ци а ли зи ра ни те ав то сер
ви зи.

 Район на ко ор ди на ци он на цен тра ла (РКЦ) 

РкЦ оси гу ря ва ко ор ди на ци я та и опе ра тив но то ръ ко вод ство при оказ ва
не на спеш на ме ди цин ска по мощ на ре ги о нал но ни во. В нея пос тъп ват по вик ва
ни я та за спеш на ме ди цин ска по мощ чрез на ци о налния но мер 150 и Един ния ев
ро пей ски но мер за спеш ни по вик ва ния 112.  Чрез уни фи ци ра на ра ди о сис те ма 
повик ва ни я та се пре да ват за из пъл не ние на сво бо ден спешен екип, на ми ращ се 
найблиз ко до ин ци ден та, ка то ця ли ят про цес се за пис ва ав то ма тич но в ком пю
тър на сис те ма и се ар хи ви ра за срок от 3 го ди ни. 

В мо мен та е из гра де на но ва GPSсис те ма за по зи ци о ни ра не и мо бил
на връз ка със спеш ни те еки пи, ка то са мон ти ра ни ус трой ства на 300 ли ней ки, 
при не об хо ди ми 420. Успо ред но с GPSсис те ма та е из гра де на и но ва ин фор ма
ци он на сис те ма за ре гис три ра не дей нос тта на все ки екип и фи ли ал.  
 
 Фи ли а ли за спеш на ме ди цин ска по мощ

Те са фун кци о нал ни струк ту ри на ЦСМП, ба зи ра ни в об щин ски цен тро ве 
на ад ми и нис тра тив на та об ласт и съз да де ни за побър зо дос ти га не на еки пи те 
до нуж да е щи те се от спеш на ма ди цин ска по мощ. Те раз по ла гат с не об хо ди ма та 
ко му ну ка ци он на, ме ди цин ска и тран спор тна тех ни ка, и в тях ра бо ти – съ об раз
но счис ле нос та на на се ле ни е то и с площ та на об луж ва на та те ри то рия, не об хо
ди ми ят брой ме ди цин ски еки пи. Въп ре ки раз кри ти те 197 фи ли а ла в стра на та 
има ра йо ни, ко и то са труд но дос тъп ни или са рис ко ви и е не об хо ди мо раз кри
ва не то на до пъл ни тел ни фи ли а ли.
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 Спеш но при ем но от де ле ние (СПО) 
 
 Спеш ни те при ем ни от де ле ние бяха ба зи ра ни на те ри то ри я та на облас
тни те (до 01. 02. 2007 г.) и пого ле ми те общин ски мно гоп ро фил ни бол ни ци за 
ак тив но ле че ние. В тях се оси гу ря ва де но но щен при ем на па ци ен ти, нуж да е щи 
се от спеш на ме ди цин ска по мощ, ка то се осъ щес твя ва спеш на ди аг нос ти ка, те
ра пия и при не об хо ди мост хос пи та ли за ция. В струк ту ра та си те включ ват про
ти во шо ко ва за ла, при ем ни ка би не ти, ма ни пу ла ци он ни и стаи за наб лю де ние на 
па ци ен ти. Ме ди цин ско то и тех ни чес ко то обо руд ва не в СПо поз во ля ва ов ла дя
ва не на жи во то зас тра ша ва щи със то я ния и ста би ли зи ра не про ме ни те на жиз не
ни те фун кции, как то и ек спрес на ла бо ра тор нокли нич на ди аг нос ти ка. Всич ки 
СПо в стра на та бя ха обо руд ва ни с уни фи ци ра на ме ди цин ска апа ра ту ра и ме
ди цин ски при над леж нос ти как то след ва: де фиб ри ла то ри, елек тро кар ди ог ра фи, 
мо ни то ри, пор та тив ни рес пи ра то ри, ин фу зи он ни пом пи, пул сок си мет ри, би о хи
мич ни ана ли за то ри и ре а ни ма ци он ни ком плек ти. 

В те зи от де ле ния на ЦСМП се осъ щес твя ва ше фи на ли зи ра не то при об
служ ва не на спеш ни те па ци ен ти в до бол нич на та спеш на по мощ, стар ти ра ло в 
до ма на бол ния или на мес топ ро из шес тви е то и про дъл жи ло по вре ме на тран
спо та. В тях се пос ти га ше ста би ли зи ра не със то я ни е то на спеш ния па ци ент и взе
ма не то на ре ше ние за връ ща не в до ма или хос пи та ли за ция.  В те зи СПо в ле
чеб ния про цес ос вен оп ре де ле ния със тав учас тва ха и сво бод ни те от по вик ва не 
еки пи, как то и обу ча ва щи те се и спе ци а ли зи ра щите та зи спе ци ал ност. 

За жа лост след ка то се прех вър лиха дей нос тта, сгра до вият фонд и ме ди цин
ска та оком плек тов ка от ЦСМП в 27те облас тни бол ни ци, ек спе ри мен тът на ръ
ко вод ството на МЗ през 2007 г. за по доб ря ва не об служ ва не то на спеш но бол ни
те, не пос тиг на же ла ния ре зул тат. Дори за дъл бо че ни ят ана лиз по каз ва край но 
не га тив ни пос ле ди ци:

•	 спеш ни те па ци ен ти не се об служ ват от поква ли фи ци ран пер со нал, чис
лящ се към бол нич но то ле чеб но за ве де ние;

•	 об служ ва не то на спеш ни те па ци ен ти се пре къс ва, за ба вя се или се ос
пор ва ка то ди аг нос тич ноте ра пев ти чен ал го ри тъм, во дещ чес то и до 
неб ла гоп ри я тен из ход;

•	 пре дос та ве но то ме ди цин ско обо рудва не от ЦСМП за нуж ди те на Со (или  
–спо ред но во въ де ния стра нен тер мин – на „спеш ния пор тал“) поч ти не 
се из пол зва по пред наз на че ние, а е в дру ги бол нич ни струк ту ри;

•	 при об служ ва не то на спеш ни па ци ен ти в те зи „спеш ни пор та ли“ се на
ру ши прин ципът на рав но пос та ве ност, ка то за об служ ва не се изис ква 
из ряд ност в здрав но о си гу ри тел ния ста тус или на ли чен до го вор с РЗок 
за из пъл не ние на кли нич ни пъ те ки, свър за ни с па то ло ги я та на спеш но 
бол ния;

•	 по я ви се по роч на та прак ти ка да се изис ква зап ла ща не при об служ ва не 
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на спеш но бо лен, до ри с ут вър де ни це ни на бол нич но то ръ ко вод ство;
•	 на ру ши се рав но пос та ве нос тта за ка чес тво то и обем на об служ ва не на 

спеш но бол ни ят в за ви си мост от фи нан со во то със то я ние на бол нич но то 
ле чеб но за ве де ние (тър гов ско дру жес тво), ка то не е изяс не но по ве де ни
е то при фа лит на то ва тър гов ско дру жес тво;

•	 не се пос тиг на же ла на та ико но мия на фи нан со ви ре сур си, до ри око ло 
15 – 20 ми ли о на го диш но се из пла щат по дос та не яс ни кри те рии за „об
слу жен, но не хос пи та ли зи ран спе шен па ци ент“ в те зи „спеш ни пор та ли“;

•	 ЦСМП се ли ши ха от въз мож нос тта да обуч ват спе ци а ли зан ти по спеш
на ме ди ци на, как то и да под гот вят но во пос тъп ва щи те в сис те ма та ме ди
цин ски кад ри.

•	 нару ши се въз мож нос тта да се осъ щес твя ва вяр на ста тис ти ка и ана лиз 
на об слу же ни те трав ма тич ни и те ра пев тич ни спеш ни па ци ен ти, тях на та 
сте пен на ув реж да не и адек ват ност на ле чеб ноди аг нос тич но по ве де
ние.  

 Спе шен при е мен сек тор (СПС)
 

Спеш ни при ем ни сек то ри са раз кри ти в помал ки те об щи ни, чрез ко и то 
се оси гу ря ва де но но щен при ем на па ци ен ти, нуж да е щи се от спеш на ме ди цин
ска по мощ, ка то се осъ щес твя ва спеш на ди аг нос ти ка, те ра пия и при не об хо ди
мост хос пи та ли за ция или тран спорт до дру го ле чеб но за ве де ние. В тях има не
об хо ди мият ми ни мум от ме ди цин ска апа ра ту ра и обо руд ва не за из пъл не ние на 
дей нос тта.
Чес то те се явя ват един стве на та въз мож ност за дос тъп до ме ди цин ска по мощ, 
осо бе но през нощта и през по чив ни те дни.

В пред сто я ще то прес трук ту ри ра не или зак ри ва не на нис ко е фек тив ни 
бол нич ни ле чеб ни за ве де ния те зи сек то ри може да се раз ви ят по от но ше ние 
уве ли ча ва не въз мож нос тта за крат кот рай на хос пи та ли за ция или тран спорт до 
бол нич но то ле чеб но за ве де ние, ко е то ще ока же ка чес тве на ме ди цин ска по мощ.

  Тран спор тна дей ност

  осъ щес твя ва се с ле ки и спе ци а ли зи ра ни ав то мо би ли – ли ней ки, със 
спе ци ал но обоз на че ние, снаб де ни със свет лин на и зву ко ва сиг на ли за ция, с раз
ре шен спе ци а лен ре жим на дви же ние, оси гу ря ващ им пре дим ство пред дру ги те 
пре воз ни сред ства.
 Тран спор тни те сред ства се раз ли ча ват и по пред наз на че ни е то си. Най
ви со ко спе ци а ли зи ра ни те ав то мо би ли (90 бр.) са те зи, в ко и то ра бо ти ре а ни ми
ци о нен екип. Те са обо руд ва ни с ме ди цин ска апа ра ту ра и ре а ни ма ци он ни при
над леж нос ти, поз во ля ва щи жи во тос па ся ва щи и жи во то под дър жа щи дей нос ти. 
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Спе ци а ли зи ра ни те ав то мо би ли, в ко и то ра бо тят спеш ни еки пи за ле кар ска и до
ле кар ска по мощ (265 бр.), съ що са обо руд ва ни за ефек тив но оказ ва не на спеш
на ме ди цин ска по мощ, но в тях ня ма ня кои от ме ди цин ски те апа ра ти, не об хо ди
ми за про дъл жи тел на ре а ни ма ци он на дей ност.
 авто мо би ли те за из пъл не ние на тран спор тна дей ност (37 бр.) са без ме
ди цин ско обо руд ва не. Те са как то ле ки ав то мо би ли за тран спорт на кон сул тан ти 
и се дя що бол ни, та ка и ле кот вар ни за друг тран спорт.  Тях на та спе ци фич на дей
ност се из ра зя ва в спе ци а ли зи ран спе шен тран спорт на па ци ен ти, кръв, кръв ни 
про дук ти, до но ри, до нор ски  ор га ни, ме ди ка мен ти, апа ра ту ра, ре пуб ли кан ски и 
ра йон ни кон сул тан ти за оказ ва не на спеш на ме ди цин ска по мощ.
 от 2002 г. тран спор тна та дей ност на Спеш на та ме ди цин ска по мощ бе ан
га жи ра на и с пре во за на око ло 2300 хе мо ди а лиз но бол ни, за ко е то бе от пус на то 
до пъл ни тел но фи нан си ра не от Ми нис тер ство на фи нан си те. За та зи дей ност се 
из ми на ват око ло 4 000 000 км на го ди на.

 Кад ро ва обез пе че ност

В На ци о нал на та сис те ма за спеш на ме ди цин ска по мощ има 7113 слу
жи те ли, от ко и то 1552 ле ка ри, 2574 ме ди цин ски спе ци а лис ти, 2287 шоф ьо ри и 
700 ду ши  друг пер со нал. В сис те ма та има 228 не за е ти щат ни брой ки, пре дим
но ле кар ски, по ра ди неп рив ле ка тел ни те ус ло вия на труд, нис ко то зап ла ща не, 
не о со бе но прес тиж но то и пер спек тив но при до би ва не на спе ци ал ност „Спеш на 
ме ди ци на“.

Найсе ри оз на лип са на кад ри има в ЦСМП Со фияград, Пер ник, кър джа
ли, Раз град и Си лис тра. Една от це ли те на ре фор ма та в спеш на та ме ди цин ска 
по мощ е да се съз да дат ви со кос пе ци а ли зи ра ни кад ри, ко и то адек ват но да от
го во рят на пот реб нос ти те на на се ле ни е то. То ва в на ча ло то се осъ щес твя ва ше 
чрез кур со ве, фи нан си ра ни от Све тов на бан ка. обу ча ва ни бя ха как то вис ши те 
ме ди цин ски кад ри, та ка и ме ди цин ски те спе ци а лис ти и во да чи те на са ни тар ни 
ав то мо би ли. През 2009 г. стар ти ра про ект за обу че ние на всич ки кад ри в сис те
ма та на спеш на та ме ди цин ска по мощ, фи нан си ран от Евро пей ски те фон до ве – 
„ПУлСС – Прак ти чес ки увод в ле че ни е то на спеш ни те със то я ни я“.

През 1997 г. за поч на след дип лом на та ква ли фи ка ция за ле ка ри в но во
въ ве де на та спе ци ал ност „Спеш на ме ди ци на“,  ка то до се га има са мо око ло 170 
ле ка ри с при до би та спе ци ал ност.

В найско ро вре ме е не о хо ди мо да се ак ту а ли зи ра учеб на та прог ра ма, 
ка то се про ме ни и ма ни е рът на обу че ние за при до би ва не на по ве че прак ти чес
ки уме ния. 

За жа лост про дъл жи тел на та ква ли фи ка ция през пос лед ни те 5 го ди ни се 
нег ле жи ра ше от ръ ко вод ство то на МЗ и та ка ва в мо мен та не про веж да.

Ме ди цин ски те спе ци а лис ти (2574) са пре дим но ме ди цин ски сес три, ко
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и то ня мат на со че но обу че ние за ра бо та в спеш на та ме ди ци на, и ме ди цин ски 
фел дше ри, как ви то об ра зо ва тел на та ни сис те ма ве че не про из веж да и те с вся
ка из ми на та го ди на на ма ля ват. 

Не об хо ди мо е ме ди цин ски те ко ле жи да из гот вят прог ра ми за над граж
да що про фи ли ра но обу че ние по „Спеш на ме ди ци на“.

Шоф ьо ри те, ра бо те щи в сис те ма та (2287), ня мат ни как во учас тие в оказ
ва не то на спеш на ме ди цин ска по мощ по ра ди лип са на съ от вет на под го тов ка. 
За да се за пъл ни то зи де фи цит, е не об хо ди мо в Бъл га рия по мо де ла на мно го от 
раз ви ти те ев ро пей ски стра ни да се стра ти ра обу че ни е то на „па ра ме ди цин ски 
кад ри“. Те зи кад ри ще из пъл ня ват стро го оп ре де лен ал го ри тъм при оказ ва не 
на спеш на по мощ, без да им се вме ня ват ви со ко ква ли фи ци ра ни те уме ния за 
ди аг нос ти ка и ле че ние. Те зи па ра ме ди цин ски кад ри мо гат да ра бо тят и в дру ги 
сфе ри, свър за ни със си гур нос тта на граж да ни те (път на по ли ция, СоД, про ти во
по жар на ох ра на и др.). 

Не о хо ди мо е в близ ки те 5 го ди ни да се обу чат око ло 3000 па ра ме ди цин
ски“ кад ри.

 Зак лю че ние

Въз ос но ва на го ре из ло же но то мо же да се оп ре де ли, че ос но вен проб
лем за раз ре ша ва не в сис те ма та на спеш на та ме ди цин ска по мощ е нис ка та ква
ли фи ка ция на кад ри те и лип са та на прог ра ми за обу че ние.

Във връз ка с оп ре де ля не на бор ба та за на ма ля ва не за гу би те от неп ре
ду миш ле ния трав ма ти зъм ка то при о ри тет на Све тов на та здрав на ор га ни за ция, 
на Евро пей ска та здрав на ко ми сия и на  Евро пей ска та ор га ни за ция „EUROSAFE“ 
в Бъл га рия е не об хо ди мо да се из гра ди как то по ли ти ка за пре вен ция на то зи 
трав ма ти зъм, та ка и адек ват но по ве де ние за на ма ля ва не на пос лед стви я та от 
не го.

По дан ни на СЗо за гу би те от неп ре ду миш ле ния трав ма ти зъм се из чис ля
ват на 3% от брут ния вът ре шен про дукт за ви со ко раз ви ти те за пад но ев ро пей ски 
стра ни, а за Бъл га рия е 1,5 %.  

В Бъл га рия ор га ни за ци я та за об служ ва не на трав ма тич но ув ре де ни те се 
из ра зя ва в оказ ва не на по мощ от еки пи те на СМП, в хос пи та ли зи ра не в мно гоп
ро фил ни те бол ни ци за ак тив но ле че ние  и при не об хо ди мост пре на соч ва не към 
уни вер си тет ски те бол ни ци, ВМа или „Пи ро гов“. 

У нас лип сват съ щес тву ва щи те в мно го ев ро пей ски стра ни трав мацен
тро ве, как ви то найве ро ят но тряб ва да се из гра дят (от 5 до 7 съ об раз но с фи
нан со во то със то я ние на дър жа ва та), за да при ла гат иден тич ни стан дар ти при 
ле че ни е то на пос тра да ли те и да не за ви си ле чеб ни ят про цес от фи нан со во то 
със то я ние на мно гоп ро фил на та бол ни ца – тър гов ско дру жес тво.

Спеш на та по мощ в Бъл га рия до се га е из пол зва ла са ни тар на ави а ция 
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чрез до го вор с вън шен из пъл ни тел, кой то към мо мен та (2009 г.) не е под но вен.
У нас лип сват под гот ве ни кад ри за оказ ва не на спеш на по мощ при жи во

то зас тра ша ва щи със то я ния в дру ги ор га ни за ции, ан га жи ра ни със си гур нос тта 
на граж да ни те (по ли ция, по жар на, граж дан ска за щи та, СоТ и др).

С ефек тив нос тта на СМП е тяс но свър за на и тран сплан та ци он на та дей
ност в Бъл га рия. Та ка нап ри мер еже год но при ав то мо бил ни ка тас тро фи за ги ват 
око ло 1000 ду ши. ако ефек тив нос тта на СМП се по ви ши с 10%, то то ва во ди до 
за ви ша ва не броя на по тен ци ал ни те до но ри със 100. 

Подо лу в обоб щен вид са пред ста ве ни ос нов ни те проб ле ми на спеш на та 
по мощ у нас: 

•	 Неп рив ле ка тел ни те ус ло вия на труд, нис ко то зап ла ща не и лип са та на 
пер спек ти ви за про фе си о нал на ка ри е ра пра вят при до би ва не то и прак
ти ку ва не то на спе ци ал нос тта „Спеш на ме ди ци на“ не о со бе но прес тиж но. 
В мо мен та не за е ти те ле кар ски длъж нос ти са око ло 230, а спе ци а лис ти те 
по „Спеш на ме ди ци на“ – око ло 170. 

•	 лип сват прог ра ми за про дъл жи тел но след дип лом но обу че ние.
•	 лип сва об ра зо ва тел на прог ра ма в ме ди цин ски те ко ле жи по спе ци ал

нос тта „Спеш на ме ди ци на“ за ме ди цин ски сес три. 
•	 лип сва спе ци а ли зи ра на под го тов ка на во да чи те на са ни тар ни ав то мо

би ли за учас тие в оказ ва не на спеш на ме ди цин ска по мощ, ко е то ги пра
ви бе зу час тни в то зи про цес.

•	 Бе зот каз нос тта в дей нос тта на спеш ни те цен тро ве пред по ла га ме ди цин
ско об служ ва не как то на здрав но не о си гу ре ни ли ца, та ка и на срещ на ли 
зат руд не ние при об служ ва не то им от об щоп рак ти ку ва щи те ле ка ри или 
вдру ги зве на на здрав на та сис те ма. То ва прев ръ ща спеш на та по мощ в 
„че рен вход на сис те ма та“ и съз да ва чув ство за вто рос те пен ност сред 
ра бо те щи те.  

•	 лип са та на спеш ни от де ле ния към цен тро ве те зат руд ня ва или пра ви не
въз мож но за вър шва не то на стар ти ра ли ре а ни ма ци он ни или ле чеб ни 
про це ду ри на спеш ни те па ци ен ти. огра ни че ни те въз мож нос ти за пол
зва не на спеш на ди аг нос ти ка и кон сул та тив на по мощ зна чи тел но по ни
жа ват ка чес тво то при об служ ва не на спеш ни те па ци ен ти и чес то са при
чи на за неб ла гоп ри я тен из ход. 

•	 Нес вой стве ни те ан га жи мен ти на сис те ма та за спеш на по мощ (ка то тран
спорт на хе мо ди а лиз но бол ни, кръв ни про би за из след ва не на ли чи е то 
на ал ко хол или дру ги упой ва щи сред ства) зна чи тел но утеж ня ват и без 
то ва край но не дос та тъч ния бюд жет.  

•	 С въ веж да не то на Един ния ев ро пей ски но мер за спеш ни по вик ва ния 
112 се при е мат 10–15% от по вик ва ни я та, но из пъл не ни е то им се за ба вя 
меж ду 5 и 10  ми ну ти, ко е то е в раз рез с Евро пей ски те стан дар ти. 
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•	 лип са та на са ни тар на ави а ция зна чи тел но ог ра ни ча ва въз мож нос тта за 
сво ев ре мен но оказ ва не на спеш на по мощ в труд но дос тъп ни и в от да
ле че ни ра йо ни. Бъл га рия е един стве на та стра на в Евро пей ския съ юз, в 
ко я то не се осъ щес твя ва та зи дей ност. 
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 Гла ва 4. 
 алго ри тъм за взе ма не на ре ше ния, ос но ва ни 
 на до ка за тел ства в уп рав ле ни е то  мат ри чен мо дел 
 за оцен ка на ефек тив нос тта на про це си те 
 в здра ве о паз ва не то

Извес тно е, че ефек ти те от про веж да не то на да де на по ли ти ка в об лас тта 
на здра ве о паз ва не то не са ед ноз нач ни по ра ди го ля мо то раз но об ра зие от фак
то ри, ко и то въз дей стват вър ху очак ва ния кра ен ре зул тат. До ри в слу чай на срав
ни тел но яс но и доб ре де фи ни ра но дей ствие, от ко е то мо же да се очак ва и ясен 
ре зул тат (нап ри мер кам па ния за иму ни за ция от мор би ли или по ли о ми е лит), се 
на мес ват ре ди ца фак то ри, ко и то съз да ват не яс но та по от но ше ние на край ния 
брой иму ни зи ра ни, рес пек тив но по от но ше ние сте пен та на сни жа ва не на рис ка 
от по я ва на епи де мия. То ва мо гат да бъ дат кон тин ген ти с раз лич на мо ти ва ция за 
иму ни зи ра не, зат ру ден дос тъп до под ле жа щи те на иму ни зи ра не, лип са на дос
та тъч но ме ди цин ски кад ри и пр. Мно го пого ля ма сте пен на не яс но та мо же да 
се наб лю да ва при дру ги дей ствия в ме ди ци на та, къ де то ед но ре ше ние, взе то 
въз ос но ва на ня как ви ико но ми чес ки или до ри на иде о ло ги чес ки съ об ра же ния, 
мо же да има мно го труд но оп ре де лим ре зул тат по ра ди мно жес тво то не из вес
тни фак то ри, ко и то вли я ят вър ху про це са на осъ щес твя ва не на по ли ти чес ко то 
ре ше ние. При ме ри за та ки ва ре ше ния бя ха да де ни в гла ва 3.  

Една от найслож ни те и труд но под да ва щи се на опе ра ци о на ли зи ра не 
сис те ми в здра ве о паз ва не то е сис те ма та на пси хич но то здра ве. Го ля ма част от 
ме ди цин ски те дей нос ти в та зи об ласт се ос но ва ват на пре зум пции и кли нич ни 
наб лю де ния, ко и то ед ва в пос лед ни те ня кол ко де се ти ле тия бя ха под кре пе ни от 
обек тив ни до ка за тел ства. С раз ви ти е то на нев ро фи зи о ло ги я та, пси хо фар ма ко
ло ги я та и дру ги дис цип ли ни ста на въз мож но да бъ дат обяс не ни и кон тро ли ра
ни в зна чи тел на сте пен по ве ден чес ки и поз на ва тел ни фе но ме ни, ко и то сто ят в 
ос но ва та на пси хич но то за бо ля ва не. То ва не ми ну е мо се от ра зи бла гоп ри ят но на 
ме то ди те за ле че ние и въз мож нос ти те за ре ха би ли та ция на те зи бол ни. С дру ги 
ду ми, ста на въз мож но да се ус та но вят и в та зи об ласт прин ци пи те, за лег на ли в 
кон цеп ци я та МоД. То ва об сто я тел ство пък съз да де въз мож нос тта да се из граж
дат здрав ни по ли ти ки и в пси хи ат рич на та об ласт. Не об хо ди мо е оба че те зи по
ли ти ки да са ос но ва ни на до ка за тел ства. Пър ви се ри о зен опит за оцен ка, до кол
ко те зи по ли ти ки са ос но ва ни на нат ру па ни дан ни и до ка за тел ства, е нап ра вен 
през 1999 г. от  Тор ник рофт и Тан зе ла (Thornikroft, Gr., Tansela, M. „Mental Health 
Matrix“, Cambridge University press,  1999). На прак ти ка то ва е мат ри ца за оцен ка 
на пси хич ноз драв ни служ би, въз ник на ли в ре зул тат от съ от вет но про веж да на 
по ли ти ка.  Мат рич ни ят мо дел, раз ра бо тен от Тор ник рофт и Тан зе ла, има две из
ме ре ния – тем по рал но и ге ог раф ско, ка то вся ко от тях има три под раз де ле ния. 
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Тем по рал но то е хо ри зон тал но раз по ло же но и  включ ва вход, про цес и ре зул тат, 
до ка то ге ог раф ско то е вер ти кал но и включ ва на ци о нал но/ре ги о нал но ни во, ло
кал но/ ра йон на об служ ва не и ин ди ви ду ал но. По пъл ва не то на та ка офор ме на та 
таб ли ца (мат ри ца) де мон стри ра и из мер ва връз ка та меж ду вло же ни я та, нап ра
ве ни на на ци о нал но ни во, и край ния ре зул тат на ин ди ви ду ал но ни во.

Таблица 27

Географско 
Темпорално

Вход Процес Резултат

Национално/
регионално ниво

Местно ниво (район на 
обслужване)

Индивидуално ниво 
(пациент/потребител)

Иде я та за оцен ка на то ва, до кол ко да де на по ли ти ка е ефек тив на, е всъщ
ност оцен ка за то ва, до кол ко тя е съ об ра зе на със съ щес тву ва щи фак ти и до ка
за тел ства. Та зи раз ра бот ка да ва им пулс за след ва ща стъп ка, ко я то пред став ля ва 
ал го ри тъм за из ра бот ва не на по ли ти ка, на ре чен Mental Health Policy Template, 
раз вит от гру па та на  Harvey Whiteford, Brisbane, Australia. ( фиг.11)
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Фигура 11

Де тай лно опи са ние на ком по нен ти те на Тем плей та
кОНТЕкСТ

кон тек стът включ ва:

•	 со ци ал ни те, кул ту рал ни те и по ли ти чес ки те ус ло вия на сре да та.

•	 Фак то ри те на об кръ жа ва ща та сре да, ко и то вли я ят вър ху здра ве то на на
се ле ни е то и в ко и то се пре дос та вят здрав ни те ус лу ги.

•	 Фак то ри те из вън здрав на та сис те ма, ко и то вли я ят на пре дос та вя не то на 
здрав ни те ус лу ги и вли я ят на ре зул та та от тях. 

Общес тве на ор га ни за ция и кул ту ра

•	 Де мог ра фия

•	 Ико но ми чес ка сре да

•	 По ли ти чес ка сре да

•	 Со ци ал на струк ту ра и сис те ми

 

КОНТЕКСТ РЕСУРСИ ОБСЛУЖВАНЕ РЕЗУЛТАТИ

Обществена 
организация и 

култура

Обществена 
политика

Управление 

Обществени 
потребности

Финансиране

Човешки 
ресурси

Материален 
капитал

Консумативи

Социален 
капитал

Персонал
Психично -

здравни служби

Популационно 
базирани психично -

здравни служби

Интерсекторни 
връзки

Здраве

* Население

* Индивид

Резултати от 
обслужването 

Икономически 
резултати

Социални 
резултати
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•	 Со ци ал на па то ло гия

•	 Дру ги со ци ал ни вли я ния на сре да та 

Общес тве на по ли ти ка

•	 На ци о нал на здрав на по ли ти ка

•	 Спе ци фич на здрав на по ли ти ка

•	 Здрав но за ко но да тел ство

•	 Дру ги ре ле ван тни по ли ти ки

Управ ле ние  

•	 Ди зайн на ця лос тна та ре гу ла ция на сис те ма та

•	 За щи та на пра ва та на пот ре би те ли те

•	 оцен ка на из пъл не ни е то

•	 опре де ля не на при о ри те ти те

•	 Меж ду сек тор но сът руд ни чес тво

•	 Изслед ва ния

Общес тве ни пот реб нос ти

•	 Смър тност

•	 За бо ле ва е мост

•	 Инва лид ност

•	 Изпол зва не на ус лу ги те

РЕСУРСИ

 Ре сур си те пред став ля ват еле мен ти те, ко и то се въ веж дат в сис те ма та на 
здрав но об служ ва не

фи нан си ра не

 а.общес тве но фи нан си ра не на ус лу ги те

•	 Пре ки и кос ве ни да нъ ци

•	 оси гу ри тел ни пла ща ния

 Б. Час тно фи нан си ра не  

•	 Час тно фи нан си ра не  (биз нес ор га ни за ции)

•	 Час тно фи нан си ра не (не тър гов ски дру жес тва – бла гот во ри тел ни ор га
ни за ции, до но ри и др.)

 В. Инди ви ду ал но зап ла ща не на ус лу ги те

•	 Зап ла ща не „от джо ба”
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•	 Вре ме, ин вес ти ра но от ин ди ви ди и се мей ства в до го ва ря не на ус лу ги те 
и пре дос та вя не на гри жи

Чо веш ки ре сур си 

•	 Ме ди цин ски пер со нал

•	 Не ме ди цин ски пер со нал

•	 Тра ди ци он ни ле чи те ли

•	 Се мей ства и дру ги гри же щи се

•	 НПо

ка пи та ло ви ре сур си

•	 Здрав ни за ве де ния

•	 Инфрас трук ту ра – пъ ти ща

•	 Снаб де ност с апа ра ту ра и въз мож ност за при ла га не на ме ди цин ски тех
но ло гии с раз лич на сте пен на слож ност.  

Со ци а лен ка пи тал

 осо бе нос ти те на со ци ал на та ор га ни за ция ка то граж дан ско то учас тие, 
прин ци пи те на вза и мо дей ствие и до ве рие в дру ги те, ко и то оп ре де лят и под
кре пят съв мес тни дей ствия с цел  вза и мен ин те рес мо гат да бъ дат ме ха ни зъм за 
пов ли я ва не на здрав но то със то я ние на ин ди ви ди те. 

ОБСлУжВаНЕ

Инди ви ду ал ни ме ди цин ски ус лу ги

•	 Про мо ция

•	 Пре вен ция

•	 Ди аг нос ти ка

•	 ле че ние

•	 Ре ха би ли та ция

Ме ди цин ски ус лу ги пре дос та вя ни в об щнос тта

•	 обра зо ва ние

•	 Про мо ция

•	 Пре вен ция

•	 Дру ги  

Интер сек тор ни връз ки

 Чес то те по па дат из вън от го вор нос ти те на здрав ни те ин сти ту ции (мяс то 
за жи ве е не, про фе си о нал на ори ен ти ров ка), но вли я ят на об що то бла го със то
я ние и здрав ния ста тус на чо ве ка. Здрав на та по ли ти ка тряб ва да има пред вид 
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те зи ус лу ги и тях но то вли я ние вър ху здра ве то.

•	 Со ци ал ни гри жи

•	 Ре ли ги оз ни ор га ни за ции

•	 Учи ли ща

•	 обра зо ва тел на сис те ма

•	 Мяс то за жи ве е не

•	 Изпра ви тел ни за ве де ния, зат во ри

•	 Дру ги со ци ал ни ус лу ги

•	 Про фе си о нал на ори ен ти ров ка

•	 Па зар на тру да и ра бо та

РЕЗУлТаТИ

Здра ве 

•	 На се ле ние – здра вен ста тус

•	 Инди вид

•	 кли нич но фун кци о ни ра не

•	 ка чес тво на жи вот

•	 Удов лет во ре ност от ус лу ги те и дос тъ па

•	 Про фе си о нал но ори ен ти ра не

•	 Ре ха би ли та ция

•	 Интен зив ност на гри жи те  

Ре зул та ти от об служ ва не то 

•	 Ефи кас ност

•	 Дос тъп и рав но пос та ве ност

•	 Це ле съ об раз ност  

•	 ка чес тво

•	 Ефек тив ност 

Ико но ми чес ки ре зул та ти

•	 Ди рек тни и ин ди рек тни раз хо ди

•	 Про дук тив на со ци ал на ро ля

•	 Ре зул та ти от вън шен ха рак тер

•	 Бед ност   

Со ци ал ни ре зул та ти на две ни ва – об що на се ле ние и ин ди вид

•	  Про ме ни в со ци ал но то об кръ же ние
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•	 Про ме ни в от но ше ни я та меж ду хо ра та

•	 Про ме ни меж ду ин ди ви ди те и об кръ же ни е то

•	 Пол зи за со ци ал на та гру па, свър за ни с по доб ре но то пси хич но
здрав но със то я ние 

При дос та тъч но съб ра ни дан ни в съ от вет ни те ка те го рии би мог ло с дос
та го ля ма сте пен на дос то вер ност да се оп ре де ли да ли да де на по ли ти ка е до ве
ла до ре зул та ти, или е ос та на ла са мо ка то доб ро опи са ние на на ме ре ния. Ши ро
ки ят об хват на ин стру мен та, кой то включ ва и ин фор ма ция, свър за на с кон тек ста 
за да де на стра на или те ри то рия, поз во ля ва той да бъ де при ло жен  в зна чи тел но 
поши рок ма щаб, включ ващ ця ла та сфе ра на здра ве о паз ва не то. край на та цел, 
ко я то се прес лед ва с въ веж да не то на то зи ал го ри тъм или мо дел, е па ци ен тът 
ре ал но да се пос та ви в цен тъ ра на сис те ма та.  

как ва е тех но ло гията за въ веж да не на мо де ла за оцен ка на по ли ти ка, 
ос но ва на на до ка за тел ства в те ку ща та уп рав лен ска прак ти ка? На пър во мяс то, 
тряб ва да се съз да де ус той чи ва меж ду ве дом стве на връз ка с об мен на ин фор
ма ция и из пол зва не на об щи ин ди ка то ри за оцен ка на про веж да ни те по ли ти ки 
в съ от вет ния сек тор. При мер за та ка ва меж ду ве дом стве на връз ка е под пис ва
не то през 2003 г. на спо ра зу ме ние меж ду НЗок и НоИ за об мен на дан ни, свър
за ни с не о си гу ре ни те ли ца и със спи съ ци те на об служ ва ни те от об щоп рак ти ку
ва щи те ле ка ри граж да ни (Ме мо ран дум за съв мес тна ра бо та от 17 ап рил 2003 
г.). Спо ред док лад на Инсти тут отво ре но об щес тво „Здрав но не о си гу ре ни те и 
здрав но то оси гу ря ва не в Бъл га ри я“ –  2009 г., ед ва след под пис ва не то на то зи 
до ку мент ста ва въз мож но да се ус та но ви бро ят на не о си гу ре ни те ли ца. Съз да де 
се ре гис тър на оси гу ре ни те ли ца, кой то НоИ еже ме сеч но по да ва на НЗок, а тя 
от своя стра на из гот вя спи съ ци до об щоп рак ти ку ва щи те ле ка ри, ко и то по то зи 
на чин по лу ча ват ин фор ма ция за оси гу ри тел ния ста тут на за пи са ли те се при тях 
граж да ни. Та зи стъп ка оба че не е дос та тъч на. Не об хо ди ми са про ме ни в нор ма
тив на та уред ба, ко и то да за дъл жат ин сти ту ци и те, съ би ра щи здрав нос та тис ти
чес ка ин фор ма ция, да я об ме нят по меж ду си с ог лед уни фи ци ра не на дан ни те 
и пра ве ни те пе ри о дич ни ана ли зи. Та ка нап ри мер лип сва връз ка меж ду дан ни
те, съ би ра ни от На ци о нал ния цен тър за здрав на ин фор ма ция и На ци о нал на та 
здрав но о си гу ри тел на ка са. В не мал ка сте пен те зи дан ни са свър за ни с ед ни и 
съ щи ин ди ка то ри и връз ка та меж ду те зи две ин сти ту ции мо же да по ви ши тях
на та дос то вер ност. Друг при мер за опит за ус та но вя ва не на меж ду ве дом стве ни 
от но ше ния с цел по доб ря ва не на ра бо та та, свър за на с ед ни и съ щи пот ре би те ли 
на ус лу ги, е рам ко ви ят до го вор за сът руд ни чес тво меж ду МЗ и МТСП, под пи
сан на ни во ми нис три през 2005 г. До го во рът за дъл жа ва две те ми нис тер ства да 
си сът руд ни чат в пре дос та вя не то на ус лу ги на хо ра с пси хи чес ки ув реж да ния 
пред вид фак та, че МТСП оси гу ря ва ма те ри ал на ба за и чо веш ки ре сур си за та ки
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ва ус лу ги (днев ни цен тро ве за хо ра с ув реж да ния, за щи те ни до мо ве, со ци а лен 
асис тент и др.), до ка то МЗ има ек спер ти за та да пре дос та ви ме то дич на по мощ и 
обу че ние на ра бо те щи те в те зи за ве де ния со ци ал ни ра бот ни ци и др. Нуж да та 
от та ка ва ме то дич на по мощ про из ти ча от фак та, че го ля ма част от ли ца та, нас
та не ни в те зи за ве де ния, се нуж да ят от пос то ян но ле че ние и пе ри о дич но ме
ди цин ско наб лю де ние. За съ жа ле ние то зи до го вор не се раз ви в про мя на на 
нор ма тив на та уред ба, ко я то да ин сти ту ци о на ли зи ра пред ста ве ни те от но ше ния 
в прак ти ка та. 

Скъ са на та връз ка меж ду ве дом ства та, за ни ма ва щи се с ед ни и съ щи кон
тин ген ти от ли ца, ко и то се от гри жи и ле че ние, не поз во ля ва да се нап ра ви ця
лос тна оцен ка на про веж да на та в да ден сек тор на здра ве о паз ва не то по ли ти ка. 
Ето за що и по пъл ва не то на пред ло же ния тем плейт ще бъ де зат руд не но, ако не 
се про ве дат пред ва ри тел ни стъп ки за га ран ти ра не на меж ду сек тор но и меж ду
ве дом стве но сът руд ни чес тво, ко е то да про из ти ча от изис ква ния в нор ма тив на
та ба за, оп ре де ля ща за дъл же ни я та на те зи ве дом ства и ин сти ту ции.

Дру га важ на стъп ка в съз да ва не то на бла гоп ри ят ни ус ло вия за въ веж
да не на мо де ла за оцен ка на по ли ти ка та е по доб ря ва не то на об рат на та връз ка 
меж ду из пъл ни те ли и пот ре би те ли чрез въ веж да не на мо дер ни ин фор ма ци он
ни тех но ло гии, ка то елек трон ната оси гу ри тел на кар та за па ци ен та, интег ри ра
ната един на ин фор ма ци он на сис те ма и въ веж да не то на ин тег рал ни по ка за те ли 
за здрав ния ста тус на на се ле ни е то. Елек трон на та оси гу ри тел на кар та е за дъл
жи те лен еле мент от ця лос тна та ин фор ма ци он на сис те ма, ко я то тряб ва да бъ де 
из гра де на на на ци о нал но ни во и да включ ва всич ки ба зи дан ни, свър за ни със 
здрав ния ста тус на на се ле ни е то. Успо ред но с то ва тряб ва да бъ дат въ ве де ни ин
тег рал ни по ка за те ли за из мер ва не на здра ве то на на се ле ни е то, от ко и то да ста
ва въз мож но да се пра вят ак тю ер ски ана ли зи с ог лед пла ни ра не на ре сур си и 
про веж да не на адек ват на и ус той чи ва по ли ти ка в здра ве о паз ва не то.  
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 при ло Же ние
аНкЕТ На каР Та

1. В кои от по со че ни те об лас ти сте взе ли уп рав ленски ре ше ния в те че ние 
на 2008 г. (Отбе ле же те все ки ве рен от го вор ка то за пи ше те “1” на съ от вет ния 
ред във вто ра та ко ло на) 

1. Здравна политика

2. Управление на медицински персонал

3. Специализация и обучение на персонал                                              

4. Разположение на здравна мрежа

5. Разпределение на здравни ресурси

6. Финансиране на здравни процеси и дейности

7. Здравно състояние на населението

8. Нормативна база на здравната система

9. Събиране, изпращане на статистическа информация

10. Проблеми на околната среда

11. Други – опишете, ако желаете ......

2. по вре ме на про це са на взи ма не на ре ше ние кон сул ти рах те ли се с ня коя 
от из бро е ни те подо лу гру пи и ако е та ка – по ка къв на чин. (За все ки су бект 
от бе ле же те с „1“  ко ло на та, ако съ от вет ни ят на чин на съг ла су ва не се е със то
ял)

Начини за съгласуване

Субекти,с които се 
извършва съгласуването

Консултативен 
съвет

Писмено 
съгласуване

Устно 
съгласуване

Уведомяване 
за взето 
решение

Неформални 
консултации

1. Държавни служби и структури         

2. Структури на местната власт

3. Лечебни заведения и ОПЛ

4. Професионални организации 
(напр. БЛС)

5. Организации на пациенти

6. Граждански организации

7. Стопански субекти
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3. Тър си те ли ин фор ма ция в под го тов ка та на те зи ре ше ния? 
(Отбе ле же те с „1“ вер ния от го вор)

1. Да

2. Не

ако от го во рът Ви е „да“, мо ля от бе ле же те с „1“ всич ки из пол зва ни из точ ни ци:

3.1. Изда ния на На ци о нал ния цен тър по здрав на ин фор ма ция:

1. Сборник “Здравеопазване” кратък справочник

2. “Здравеопазване” – изд. НСИ и НЦЗИ

3. Бюлетин “Инвалидност в РБ”

4. Бюлетин “Хоспитализирана заболеваемост в РБ”

5. Бюлетин “Икономически анализ ...”

6. Бюлетин “Леглови фонд и дейност...”

7. Доклад за здравето на нацията

3.2. Соб стве на ин фор ма ция на Ва ша та ин сти ту ция

1. Отчети

2. Статистическа информация

3. Други документи

3.3. Инфор ма ция от офи ци ал ни из точ ни ци:

1. Нормативна база на Република България

2. Издания на Националния статистически институт

3. Издания на други министерства и ведомства

4. Други

3.4. Инфор ма ция от на уч ни из да ния:
 

1. Списание “Социална медицина”

2. Списание “Здравен мениджмънт”

3. “Българско списание за обществено здраве”

4. Други научни списания

5. Монографии, студии, доклади, анализи

6. Други
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3.5. Инфор ма ция от ме дии

1. Печатни

2. Електронни
 
3.6. Инфор ма ция от со ци о ло ги чес ки про уч ва ния

1. Да

2. Не
 
3.7. Изда ния на СЗО и дру ги меж ду на род ни ор га ни за ции  – мо ля по со че те
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.8. Инфор ма ция от здрав ни те и ле чеб ни за ве де ния – мо ля по со че те

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.9. дру ги из точ ни ци на ин фор ма ция – мо ля по со че те

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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4. по со че те за със то я ни е то на кои по ка за те ли тър си те ин фор ма ция:
(Мо ля, от бе ле же те с „1“ все ки ве рен от го вор)
 
4.1. де мог раф ски 

1. Население по пол, възраст, градско/селско

2. Брачност

3. Раждания, аборти, раждаемост

4. Умрели, смъртност (обща, детска)

5. Други
     
4.2. За бо ле ва е мост

1. Регистрирани заболявания, заболеваемост

2. Болни под наблюдение

3. Хоспитализирани случаи

4. Първично инвалидизирани лица, инвалидност

5. Други

4.3. ле чеб ни и здрав ни за ве де ния

1. Брой

2. Леглови фонд

3. Социални услуги – заведения, места, лица

4. Детски ясли – заведения, места, деца

5. Други

4.4. пер со нал

1. Количество по вид образование и специалност

2. Други
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4.5. дей ност на ле чеб ни те за ве де ния
 

1. Постъпили в стационарите

2. Изписани и умрели

3. Използваемост, оборот, среден престой

4. Регистрирани аборти

5. Оперирани болни

6. Извършени операции

7. Дейност на диализните структури

8. Дейност на центровете за спешна помощ

9. Амбулаторни посещения

10. Други
  
4.6. Ико но ми чес ка ин фор ма ция

1. Приходи на лечебните заведения

2. Разходи на лечебните заведения

3. Икономически показатели – среден разход на....

4. Брутен вътрешен продукт, бюджет и др

5. Други

4.7. Интег рал ни по ка за те ли – от ти па на HALE, DALE, DALY, QALY  и дру ги

1. Очаквани години преживяни в здраве/в болест

2. Загубени години – поради смърт/болест

3. Други
 
4.8. фак то ри на окол на та сре да от зна че ние за здра ве то
 

1. Да

2. Не
 
4.9. Рис ко ви гру пи сред на се ле ни е то

1. Да

2. Не
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4.10. по ка за те ли за фи зи чес ко раз ви тие:
 

1. Да

2. Не

5. Смята те ли, че дос тъп на та Ви ин фор ма ция е дос та тъч на, за да взе ма те 
ин фор ми ра но ре ше ние (Отбе ле же те с „1“ вер ния от го вор)

1. Да

2. Не
 
6. Има те ли пот реб ност от по ве че ин фор ма ция за след ни те по ка за те ли:
(За вся ко от из бро е ни те дай те оцен ка по ска ла та от 0 до 10: 
 0 – ни как ва пот реб ност, 5 – уме ре на пот реб ност, 10 – го ля ма пот реб ност )

Оценка

1. Демографски

2. Заболеваемост

3. Болестност

4. Лечебни заведения

5. Персонал

6. Дейност

7. Икономическа информация

8. Интегрални показатели

9. Фактори на околната среда

10. Рискови групи

11. Физическо развитие

12. Други – посочете
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7. Смята те ли, че по лу ча ва на та ин фор ма ция тряб ва да бъ де де тай ли зи ра
на в нап рав ле ния ка то:
(За вся ко от из бро е ни те дай те оцен ка по ска ла та от 0 до 10:  0 – не, 5 – уме ре но, 10 –да)

Региони – области, общини

Населени места

Възрастови групи на население/пациенти

Социални групи,

Професии

Видове болести

Конкретни лечебни/здравни заведения

Болнични отделения/клиники

Видове дейности

Видове приходи – по източници

Видове разходи – по направления

Други направления – посочете

8. Бих те ли же ла ли пред ста ве на та Ви ин фор ма ция да съ дър жа по ве че:
(За все ки по ка за тел от бе ле же те с „1“  ко ло на та, ако има те нуж да от съ от вет
ни те дан ни)

Данни

Показатели

Данни 
за минали 
периоди

Прогнозни 
данни за 
бъдещи 
периоди

Процентни 
разпределения

Тримерни 
и повече 
-мерни 

таблици

Графично 
представяне

1. Демографски

2. Заболеваемост

3. Болестност

4. Лечебни заведения

5. Персонал

6. Дейност

7. Икономическа информация

8. Интегрални показатели

9. Фактори на околната среда

10. Рискови групи сред населението

11. Физическо развитие

12. Други
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9. же ла е те ли ста тис ти чес ка та ин фор ма ция да Ви се пре дос та вя пос ред
ством ин те рак тив ни елек трон ни ба зи дан ни (с въз мож нос ти са ми да 
из би ра те не об хо ди ми по ка за те ли, приз на ци за де заг ре га ция, до пъл ни
тел ни об ра бот ки). 
(отбе ле же те с „1“ вер ния от го вор)

1. Да

2. Не
 
10. Смята те ли, че има те пот реб ност от пряк дос тъп до ин фор ма ци он ни 
сис те ми на дру ги ин сти ту ции(Отбе ле же те с „1“ вер ния от го вор)

1. Да

2. Не

10.1. ако от го во рът Ви е „Да“, мо ля отбе ле же те с „1“ всич ки нуж ни ин фор ма ци он
ни сис те ми: (Отбе ле же те с „1“ вер ния от го вор)

1. Национална здравно-осигурителна каса

2. Национален център за здравна информация

3. Други
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11. при взе ма не на уп рав лен ски ре ше ния из след ва те ли въз мож ни те бъ
де щи пос лед ствия вър ху след ни те обек ти. Мо ля по со че те и из сле до ва тел
ски те ин стру мен ти, ко и то из пол зва те:
(За все ки обект  от бе ле же те с „1“  ко ло на та, ако из пол зва те съ от вет ния ин
стру мент)

Инструменти
 

Обекти

Статистичес-
ки методи

Компютърни 
симулации

Социологи-
чески 

проучвания

Данни 
от други 

изследова-
тели

Чуждестра-
нен опит

Експертни 
оценки

1. Здравно състояние

2. Обществено мнение

3. Организация на 
системата

4. Мнение на 
персонала

5. Доходи на персонала

6. Приходи на 
заведенията

7. Разходи на 
заведенията

8. Разходи на НЗОК

9. Разходи на МЗ

10. Заплащане на 
персонала

11. Финанси на 
гражданите

12. Други последствия 
– моля посочете

12. при съ би ра не и ана лиз на не об хо ди ма та Ви ин фор ма ция об ра бот ва те 
ли я до пъл ни тел но или я из пол зва те та ка, как то е да де на в съ от вет ния из
точ ник
(Отбе ле же те с „1“ вер ния от го вор)

1. Да

2. Не
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13. до во лен ли сте от съ щес тву ва що то ин фор ма ци он но оси гу ря ва не за 
взе ма не на уп рав лен ски ре ше ния (Отбе ле же те с „1“ вер ния от го вор)

1. Да

2. Не

14. Има те ли пре по ръ ки за по доб ря ва не на ин фор ма ци он но то оси гу ря ва
не на ин сти ту ци я та Ви? Мо ля, спо де ле те найваж ни те от тях:

1.

2.

3.

4.
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