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Изх. №24/15.05.2017 г.    ДО: 

      Д-Р ГАЛИНКА ПАВЛОВА 

      ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

      УС НА БЛС 

       

        

 

  

Относно: Идеен проект за Методика за оценка на качеството, предоставен с 

писмо изх. № 195/25.04.2017 г. 

  

      Уважаема д-р Павлова, 

 

 Във връзка с Ваше писмо с Изх. № 195/25.04.2017 г., с което аргументирате 

целесъобразността на разработения от Вас Идеен проект за Методика за оценка на 

качеството след обсъждане в УС и НС на НСОПЛБ, Ви уведомявам, че: 

 

Предлаганият от Вас проект за методиката не е подходящият вариант на 

инструмент за оценка на качеството на медицинската дейност в ПИМП със 

следните мотиви: 

1. Чрез така разработената методика не е възможно да се постигнат 

посочените от Вас цели: 

- Няма как да се постигне относително реална оценка за дейността на 

лекарите по критериите, заложени в НРД, тъй като самите критерии не позволяват 

такава обективна оценка на качеството на медицинската дейност във всички 

негови аспекти като структура, процес и краен резултат. Тази позиция УС на 

НСОПЛБ изрази многократно в хода на договорния процес, но за съжаление не бяха 

взети предвид. В тази връзка отново предлагаме за преценката на качеството на 

дейността в ПИМП по настоящия НРД да се използват само предложените в 

преговорния процес критерии и индикатори с писмо – наш Изх. №7/21.02.2017 г., 

за да бъде изпълнено условието за оценка. 

-  Оценката може и вероятно ще бъде използвана за „репресивни цели“, т.е. 

санкции, предвид категоричния текст на чл. 409 и чл.32 ал.3 от НРД. 

-  Цифрова граница между „добро“ и „лошо“ изпълнение ще се получи при 

прилагане на методиката, поради замисъла в методиката да се търси процент на 

изпълнение, след което резултатите на отделните колеги да се съпоставят със 

средните показатели на национално ниво, без за тях да се посочват оптимални 

референтни стойности (от/до). По този начин всяко, дори и минимално 

отклонение под определената средна стойност на изпълнение на национално ниво, 
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може да се приеме като лош показател и да бъде основание за санкции, без да се 

вземат предвид обективните причини за това, в т.ч. спецификата на пациентските 

листи на отделни практики, региони и т.н.. От друга страна, какъв е обективният 

критерий, че каквито и да било, установени и усреднени за страната показатели са 

индикатор за „добро“, „задоволително“ или „лошо“? В тази връзка НСОПЛБ 

предложи в преговорния процес аргументирани оптимални граници за добро 

средно изпълнение на конкретни дейности, характерни за ПИМП, но 

предложението бе пренебрегнато от преговарящите от УС на БЛС, ръководени от 

Вас, които не само се съгласиха с отхвърлянето му от представителите на НЗОК, но 

и възприеха предлаганите от тях, или от БЛС- все още няма яснота, критерии, 

заложени в чл. 171 от НРД.  

- Упоменавате, че целта е оценката да се базира на наличната в НЗОК 

документация, но в проекта е записано, че „при необходимост се извършва контрол 

в ЛЗ за ПИМП за допълване на данните за оценка“. Това ще затрудни дейността 

както на ОПЛ, така и на РЗОК, които нямат наличен кадрови ресурс за тази цел. 

Освен това е повод за извършване на проверки без такава необходимост, които 

познавайки практиката на РЗОК са комплексни, а не тематични. Това по същество 

ще бъде изумителен ръчен труд, чийто единствен продукт ще бъде определяне на 

„% изпълнение“ на дадена дейност с цел статистика, без никакъв реален резултат 

относно качеството на медицинската дейност. 

- Въведените индикатори за „% на изпълнение“ на заложените критерии не 

разкрива по същество качеството на дейността на ОПЛ, а нейният обем, като не 

отчита и факта, че той зависи както от субективното усилие на лекаря в ПИМП, 

така и от поведението и желанието на пациентите - например заложеният 

индикатор за % изпълнение на профилактичните прегледи при лица над 18 

години, % на диспансеризираните от лицата, за които са налице данни, че 

подлежат на диспансеризация и др. При някои от предложените индикатори (като 

тези свързани със заложеното време за изпълнение и стойности на изследвания), 

основният проблем е, че те се базират на заложени погрешно „нормативи“, и са 

зависими от множество други фактори, освен лекарските препоръки и назначения. 

Това би довело до абсолютно погрешни интерпретации, базирани върху грешен 

подход. 

2. Напълно подкрепяме тезата, че едва след въвеждането и пълноценното 

функциониране на електронното здравеопазване, може да се създадат 

необходимите условия за реална оценка на качеството на медицинската дейност. В 

този смисъл „информативната стойност“ на положените титанични усилия при 

евентуално въвеждане на така предлаганата от Вас методика в момента, след 

въвеждането на електронното здравеопазване ще е нищожна, особено като се има 

предвид, че използваемите данни ще се въвеждат от всички участници в здравната 
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система и ще са лесни за софтуерна обработка. Но, дори и при функциониращо 

електронно здравеопазване, за да бъде оценено качеството, е необходима цялостна 

система за оценка на качеството, изградена по съответните правила на 

медицинската квалитология и валидирана преди въвеждането й в практиката. 

3. Още веднъж потвърждаваме своето принципно становище, изразено 

преди подписване на НРД 2017 в писмо – наш Изх. №7/ 21.02.2017 г., че мястото на 

критериите и подхода за оценка на качеството не е в НРД, а в стандартите и 

правилата за добра медицинска практика по специалности,  приети с консенсус от 

съсловието. Считаме, че договорените между НЗОК и БЛС "Критерии за качество и 

достъпност" в ПИМП са в нарушение на чл.46, ал.2 и 3 и чл.59 в на ЗЗО, които 

категорично посочват какви критерии могат да бъдат договаряни и тяхното 

съответствие с националните медицински стандарти и правила за добра 

медицинска практика. В тази връзка считаме, че усилията на БЛС и лично на Вас, 

като ангажирана с проблемите на извънболничната помощ, следва да бъдат 

насочени към разработване на системата от правила за добра медицинска 

практика по различните специалности, както и към усъвършенстване на системата 

от медицински стандарти с активното участие на съсловието. Именно там следва 

да бъдат въведени критерии за оценка на качеството на медицинските дейности 

(система/и за оценка на качеството), които след това да бъдат използвани както за 

нуждите на националната статистика и планирането и управлението на системата 

за здравеопазване, така и при договаряне с различни финансиращи институции, в 

т.ч. с НЗОК. Особено важно е да бъдат намерени механизми, по които тази оценка да 

се прави от самото съсловие или съвместно с участието на контролните органи и 

представителите на медицинските специалисти. 

4. Така изготвената методика е в услуга на „критерии за качество“, които по 

същество или не са истински такива (например времетраене на преглед) или са 

междинни индикатори (стойности на определени параклинични показатели) и т. н. 

В заключение искаме да потвърдим категоричната си позиция, че не 

приемаме представения идеен проект на Методика за оценка на качеството поради 

гореизложените мотиви. Считаме, че въвеждането на подобна методика следва да 

се реализира едва след осигуряване на необходимите условия за обективна и 

базирана на достатъчно данни и компетентно изработена система за оценка на 

качеството на медицинската дейност, съобразена с нормативните изисквания. 

В знак на конструктивност и в съответствие с важността на въпросите, 

свързани с качеството на медицинските дейности, предлагаме следното: 

1. БЛС да инициира процеса по изграждане на цялостна система за 

оценка на качеството на медицинските дейности по специалности, която 

включва оценка на структурата, процеса и резултата по правилата на 

медицинската квалитология и съобразена с медицинските стандарти и правилата 
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за добра медицинска практика. НСОПЛБ вече изработи първоначален проект на 

такава система за оценка в ПИМП, който предстои да бъде подложен на широко 

обсъждане и валидиране, което обаче е процес, изискващ време и голяма 

прецизност. До крайното утвърждаване на тази система, а също и докато не се 

разработят такива за всички специалности или направления (СИМП, БП, Спешна 

помощ и др.), считаме за целесъобразно БЛС да изиска от НЗОК информация за 

стойностите на определени показатели за изпълнение на заложените в НРД 

критерии в национален мащаб, както и на други подходящи индикатори, които да 

послужат за основа на задълбочен анализ на разбичните медицински дейности, 

осъществявани в системата за извънболнична медицинска помощ, а и не само в 

ПИМП. 

2. БЛС да започне законодателна инициатива, която да елиминира 

изцяло критериите за оценка на качество, респ. системите за оценка на 

качеството,  като инструмент в правомощията на НЗОК, а още повече като 

инструмент за санкции от страна на фонда или друга държавна или частна 

институция. Контролът, оценката на качеството и действия в посока на 

регулацията му трябва да бъдат основно правомощие на съсловните 

организации на общ или тяснопрофесионален принцип и да са извън 

правомощията на здравноосигурителния фонд, чиято задача е да закупува 

(финансира) медицински дейности.   

 

 

 

Приложено – писмо Изх.№7/21.02.2017 г. 

 

За УС и НС на НСОПЛБ: 

Доц. д-р Любомир Киров, дм      

(Председател на НСОПЛБ, 

Председател на Борда по ОМ към БЛС) 
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