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ПРОТЕСТНА  ДЕКЛАРАЦИЯ 

  

 Относно: договорените между БЛС и НЗОК 

 Критерии за качество и достъпност на медицинската помощ и 

предвидените санкции 

 От Сдружение на ОПЛ в Смолянска област 

 

Уважаеми колеги, 

За пореден път сме изправени пред абсурда да бъдат обсъждани 

недопустими и неиздържани в правно отношение,както и парадоксални и 

обидни за Общопрактикуващите лекари  Критерии за качеството на 

тяхната работа! 

За пореден път на ОПЛ се гледа като на субекти,на които им се налагат 

критерии,използвани не за това да бъдат препоръчителни и стимулиращи  

тяхната работа,а за това да бъдат превърнати в критерии-санкции! 



 Категорично не приемаме предвидените в Проекта за НРД 2017 

Критериите за качество и достъпност на медицинската помощ защото: 

1. Лекарят е този,който лекува,убеждава,дава препоръки на своите 

пациенти,помага им да живеят! 

2. Лекарят носи отговорност за поставена точна   диагноза  при преглед,за  

своевременно и адекватно поведение и лечение . 

Той не може да бъде отговорен  за” немарливо” или безотговорно 

отношение на пациента /  неправилен хранителен режим,използване на 

тютюн,алкохол,наркотици и други вещества,водещи до увреждания и 

зависимости!/Това е отговорност на самите пациенти! 

3. Параклиничните резултаи са различни за всеки индивид и строго 

определени в зависимост, както от генетични така и от външни фактори!  

Заложените идеални, прицелни стойности   на масти и кр. захари, 

гликиран хемоглобин,кр. налягане са терапевтични цели ,а не критерии  

към които трябва да се стремим ,но в много случаи ,въпреки 

усилията,въпреки праилното лечение не се достигат ,дори от най-добрите 

специалисти и в най-добрата болнчна обстановка. 

В този смисъл- въвеждането на санкции по Критериите за качество е 

незаконно . 

 Вместо санкции да се въведат стимули за пациентите и лекарите 

постигнали таргетните стойности на качествените критерии и задържали ги 

във времето. 

 Изцяло заставаме зад НСОПЛБ ,като подкрепяме тяхното становище- 

много добре аргументирано и  работещо ,като вариант. 

Настояваме да бъдат приети техните  предложения за качество и 

достъпност в ПИМП, в противен случай ще търсим своите права и отговор 

на по-високо ниво! 
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