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Изх. № 944/08.07.2014 г.   ДО: 

     Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА 

     МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РБЪЛГАРИЯ 

 

     КОПИЕ ДО: 

     Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 ДО:      

 ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

на УС на НСОПЛБ 

 

ОТНОСНО: Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве 

 

Уважаема д-р Андреева, 

Представената за обсъждане Национална програма за подобряване на майчиното и 

детското здраве е неясна, недобре структурирана и на места информацията е 

представена подвеждащо. Цитираните данни за детската смъртност в България демонстрират 

трайна тенденция за нейното намаляване след 2000 г., понижение с около 50 %, и достигане на 

най-ниски нива към 2012 г., предимно за сметка на неонаталната и постнеонаталната детска 

смъртност, като тенденцията се запазва устойчива. Показателите за майчина смъртност са с 

около 25 % по-ниски от средните стойности в ЕС. Това показва, че създадената от 2000 година 

система на наблюдение на бременните и децата работи ефективно.  

Материалът демонстрира, че авторите не познават съществуващата система на 

обгрижване на лицата до 18 г. и бременните, не са наясно и с работата на ОПЛ и СИМП-АГ. 

Неправилно се интерпретират понятия като „незаети практики”, „нарушен достъп”, 

„места за консултация” и др., което прави изначално неприемливо каквото и да е 

предложение за реформиране или надграждане от тяхна страна.  Като положителна стъпка в 

Програмата се определя възможността определена група бременни жени да раждат без да са 

здравноосигурени, без да е била регистрирана и наблюдавана бременността. Единствено 

„положително“ в случая е, че на тази група жени се дава възможност да заобикалят 



НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ – 
        ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

________________________________________________________________ 
  1407 София, бул. „Н. Й. Вапцаров” № 17- 21, ет.2, ап.5 тел./факс 868 28 94, 

 моб. 0886 614 589  e-mail: nsoplb@gmail.com  http://www.nsoplb.com 
 

2 

 

задължителното здравно осигуряване. Истински негативният ефект е, че благодарение на това 

процентът на бременните, обхванати с наблюдение на бременността намаля драстично (с над 

70 %, до 95 % в рисковите групи – неграмотни, малоимотни и малцинства), което неминуемо 

води и ще доведе до влошаване на показателите за майчиното и детското здраве. 

Интегрираният модел на обгрижване на бременните и децата по принцип е добра идея, 

но би се осъществил ефективно чрез добавяне и надграждане на съществуващите 

структури в системата на здравеопазването. Програмата първо трябва да дефинира 

медицинските дейности, да определи какво се покрива от здравното осигуряване и какво 

трябва да се доплати от друг бюджет, за да се допълни и надгради. След това да се добавят 

социалните и парамедицински дейности и финансирането им. 

В програмата се дефинират проблеми, но предлаганите „решения” няма да доведат 

до желаните резултати. Предвижда се създаване на нови структури – центрове за майчино 

и детско здраве, за които са неясни основните параметри: кой ще работи в тях (персонал, 

квалификация), какви функции ще имат (дейност), как ще взаимодействат със съществуващите 

звена на здравеопазването (комуникация с ОПЛ , СИМП-АГ, педиатри, болници), какви са 

целевите групи, каква е отговорността на всяко звено и откъде ще се финансират отделните 

дейности.  Описаният в програмата модел на дейност представлява дублиране на дейности, 

които и в момента се извършват в извънболничната медицинска помощ, като част от тях са 

недостатъчно финансирани (скринингови ехографии с висока разделителна способност) или 

изобщо нефинансирани (домашен патронаж, преконцепционна консултация). Предвижда се 

предлаганите структури да дублират съществуващата към момента амбулаторна дейност по 

женска и детска консултация, както и по диспансерното наблюдение на децата с хронични 

заболявания.  

С цел изпълнение на заложените в Програмата цели, считаме, че е необходимо: 

1. Обсъждане и корекция на Програмата с широк кръг заинтересовани страни, вкл. 

общопрактикуващи лекари, лекари от СИМП – АГ и педиатрия, социални служби, НЗОК, 

представители на Сдружението на общините. 

2. Ясно да се регламентират и разграничат дейностите на ОПЛ, СИМП-АГ, педиатри 

по отношение здравето на бременните, майките и децата; да се определи кои дейности 

ще се финансират по линия на задължителното здравно осигуряване и кои ще се 

финансират допълнително, и кои изцяло по линия на Програмата. 

3. Авторите на програмата да предложат какви дейности е необходимо да се 

добавят към пакета с профилактичните мерки за бременните, за да бъдат включени 

повече скринингови дейности;  осигуряване на финансирането на тези дейности и 

логистиката. 
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4. При децата с хронични заболявания трябва ясно да се дефинира кои заболявания 

(по МКБ) изискват специални грижи и да се предложат ясни и детайлни алгоритми за 

поведението на лекарите и движението на пациентите за всяко МКБ; създаване на 

национален регистър с лечебни заведения, обезпечаващи дейностите в тези алгоритми, 

достъпен за всички лекари, които работят с хронично болните деца (напр. сайт с данни). 

5. Да се формира ясна програма с краткосрочни цели, вкл. надграждането ѝ с 

парамедицински и социални дейности, осигуряване на финансирането им. 

6. Да се подготвят нормативни промени, които стимулират активното включване на 

пациентите в програмите за наблюдение на бременните и децата – стимулиране на 

ранната регистрация на бременността чрез диференциране на социалните помощи 

преди раждането (напр. различни суми да се получават при регистрация на 

бременността до 12 и след 12 г.с.); възстановяване на задължението за здравно 

осигуряване за бременните (възможен вариант е при неосигурените дейностите по 

наблюдението на бременността  и раждането да се поемат от Д „СП”, като сумите за 

това се удържат от социалните помощи, на които има право бременната); мерки за 

ранно обхващане на новородените, като задължение на родителя да избере ОПЛ на 

новороденото още преди изписването му от ЛЗ, в което е водено раждането и други. 

7. Да се изработят ефективни механизми за комуникация и обмен на информация с 

НЗОК относно наличните данни за бременните, ражданията, извършените изследвания 

и консултации, децата с хронични заболявания, които подлежат на диспансерно 

наблюдение и друга необходима информация вместо да се създават нови регистри с 

тези, вече съществуващи, данни. 

8.  Да се актуализират изискванията при проследяване на недоносените деца. 

9.  Да се оповестят публично и публикуват резултатите от въведените до момента 

пилотни проекти в областта на майчиното и детското здраве, като се анализират 

резултатите и се обсъди ефективността им, както и възможностите за надграждане на 

тези проекти. 

10.  Да се въведат финансови стимули за ранна регистрация на бременните и 

 извършване на пълния пакет профилактични мерки преди раждането – за ОПЛ и  СИМП-

 АГ. 

11.  Да се инвестира в програма за обучение  и повишаване на  квалификацията 

 на ОПЛ, СИМП и болнични специалисти. 

12.  Активно да се включат местната власт и социалните служби с цел  стимулиране 

 на профилактичната дейност и ранно обхващане на  бременните, особено от 

 рисковите групи. 
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Считаме, че представената Програма не дава убедителна обосновка на предлаганите промени, 

както и рационален, ясен и действащ механизъм за тяхната реализация. Експертите на НСОПЛБ 

са готови да участват в работни срещи за отстраняване на посочените недостатъци. 

      ЗА УС НА НСОПЛБ:  

08.07.2014 г.     Доц. д-р Любомир Киров, дм 

София      (Председател на НСОПЛБ) 
 


