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ДО:
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ЖЕНИ НАЧЕВА
ЗАМ.- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО:
Д-Р БОЙКО ПЕНКОВ
ЗАМ.- МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДО:
ПРОФ. КАМЕН ПЛОЧЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
ДО:
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС
ДО:
ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ
Уважаеми г- Ананиев,
Управителният съвет на Сдружение на семейните лекари –
Варна обсъди проекта за медицински стандарт „Ендокринология и
болести на обмяната“ и изразява подкрепата си към писмото на УС и
НС на НСОПЛБ с изх. № 64/12.12.2017.

Направените от НСОПЛБ предложения за корекции са
належащи и коректни, и в резултат на широко обсъждане.
Публикуваният проект за стандарт е пример за явното
неразбиране на логиката на организация на системата на
здравеопазване, в която ПИМП и ОПЛ са в основата и се грижат
както за решаване на остро възникнали здравни проблеми, така и за
хроничните заболявания на пациентите и то масовите (диабет,
хипертония и др.) чрез поставяне на диагноза, определяне на
лечение и контрол на състоянието.
Необяснимо е за нас разбирането на авторите на проекта,
че всяка възможна диагноза, допусната от ОПЛ, задължително
трябва да бъде потвърдена от ендокринолог Общопрактикуващият
лекар е квалифициран медицински специалист (някои от колегите с
повече от една специалност). Консултация с тяснопрофилен
специалист е необходима единствено при диагностични и
терапевтични затруднения. Нали това е и идеята за “gate keeper”,
който в нашата система не просто остава без функции, но напротив,
принуждаван е да държи постоянно вратата широко отворена.
Ползваме повода, за да споменем наличието на изобилие
от нерационални дейности и разходи поради схемата на изготвяне на
нормативните документи(с формално обсъждане, отпадане на
предложения без аргументи, обслужване на лобистки интереси под
популистки мотиви) и схемата на преговорния процес(формално
протичащ, организиран без ясни правила, с ограничени правомощия
на преговарящите, с доминиране на чиновническа мисъл, а не на
рационални условия). Всичко това резултира в недостатъчна
финансова ефективност и последващ здравен ефект. Множество
изследвания, консумиращи огромен финансов и времеви ресурс, са
безсмислени поради дублиране или поради назначаване при липса
на преценка за необходимост.
В наредби на МЗ се вменяват задължения на
изпълнителите на медицинска помощ, от които не следва никакъв
по-добър резултат, а представляват сериозен административен
товар. Например за отчетността на съобщенията за смърт, за
опасните отпадъци, за условия относно детските заведения.
Увеличават се постепенно административните дейности, ОПЛ се
натоварват с допълнителни ангажименти, нямащи общо с лечебнодиагностичната дейност и изяжда от времето на пациентите. Ярък

пример е въвеждащото се условие за описи на касови бележки разликата в таксата за хората в пенсионна възраст. Друг пример е
въведеното с недобре написано указание от края на м. април т.г.
задължение за закупуване на нови Рецептурни Книжки от
пациентите, обработване, заверяване, чакане пред кабинетите и т.н.,
което вкара ОПЛ в безумно администриране и допълнителни
дейности, влияещи негативно на достъпа до медицинска помощ, а
стотици хиляди хронично болни лица в разходи на средства, време и
нерви. Този хаос, който може би носи финансова полза на някого,
продължава. За електронната рецепта се говори повече от десет
години и продължаваме да чакаме. Има държави, в които здравната
информация се предава и съхранява само в електронен вид, а у нас
се увеличава трупането на хартия. Чакаме и за обновен стандарт по
Обща медицина.
През последните месеци започнаха да се изготвят промени,
които не водят до по-добър здравен резултат и спокойствие, което е
необходимо на лекари и пациенти. С оглед на гореизложеното,
настояваме да не допуснете публикуване на проекта за стандарт в
първоначалния му вид и да бъдат въведени, предложените от
НСОПЛБ корекции.

13. 12. 2017 г.
Варна

За УС на ССЛВ
Д-р С Митев

