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КОЙ  И С КАКВО ДОПРИНЕСЕ ЗА НЕУДАЧИТЕ В 
ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ?
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РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
- ПИМП

ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ В 
РЕФОРМАТА

ПАРЛАМЕНТ -
ПОЛИТИЦИ

МЗ, РЦЗ, ХЕИ

БЛС

НСОПЛБ

МЕДИЦИНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТИ

НАУЧНИ 
МЕДИЦИНСКИ 
ДРУЖЕСТВА

ГРАЖДАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

МАСМЕДИИЕСОПЛ

НЗОК-РЗОК; 
ДЗОФ

ПАЦИЕНТИ



Реформата е

“…непрекъснат процес, чиято задача е да 
намери баланс между често 
противоречащите си цели като 
максимализиране на качеството, 
ефективността, равенството на достъпа, 
а също и гарантиране на жизнеността 
на една такава система в условията на 
ограничени държавни ресурси и бързи 
демографски и технологични промени “

/документ № 9903-11.09.2003/



Критерии и акценти

“  …ефективен достъп до здравна грижа 
за всеки без дискриминация…
…повишаване на заплащането и 
ограничаване на разходите –
без да се засяга равенството на достъпа 
и да се наблегне още повече на 
значението на превенцията и 
първичната помощ.”



Критерии и акценти
“…да бъде водена от ценностите на човешкото 

достойнство, справедливост, солидарност и 
професионална етика; 
насочена към подобряване на здравето; центрирана 
към нуждите и очакванията на гражданите, които 
споделят отговорността за собственото си здраве; 
фокусирана върху подобряване на качеството и 
рентабилност на цената;
основана на солидно финансиране, за да позволява 
цялостно покриване и справедлив достъп; и 
ориентирана към първичната здравна помощ”



…профилактиката- независим, “четвърти 
стълб”…

…предимство на първичната помощ и 
ролята на ОПЛ,  за да се намали 

цената и подобри всеобщото 
здраве и благополучие…

Критерии и акценти



Очакван краен резултат:
Положителен здравен ефект на 

приемлива за икономическото състояние 
на държавата цена

и ниво но удовлетвореност
у

Ползватели, Доставчици и Купувачи 
на услугата.
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Изброените приноси са проява на:
Популизъм в отношението към 
здравеопазването
Липса на достатъчни познания за същността на 
проблема, цялостна визия за крайната цел 
и пътищата за постигането й
Работа “на парче”
Липса на последователност 
Мислене, повлияно от тясно-групови интереси
Чувство за непогрешимост и безнаказаност
Неоправдана търпимост от страна на 
съсловието
Липса на достатъчно време за “проиграване” 
на правилата
Недостатъчно финансиране и лошо управление 
на средствата



Ефекти
Дискриминация на ОПЛ като 
медицински специалист. 
“пазачи на входа”-“пречка на входа”
реимбурсния списък-некомпетентен 
“изписвач” на рецепти 
неспецифични и присъщи за други 
институции дейности
Невъзможност за ефективно прилагане 
на холистичния подход
Липса на мотивация за повишаване и 
поддържане нивото на квалификация



Липса на мотивация за работа
12% бюджет=70% здравна услуга

ПИМП/СИМП/БП

100/20/0-2  за седмица

Парадоксът, нормативни документи и 
правила …
Наситена със стресори работна среда



ПРАВИЛОТО НА 999 и КРАТНИТЕ на 3

МКБ=999

РАБОТНИ ДНИ =363

ПРАВИЛА, НЕ ПО-МАЛКО ОТ 121

ПОВОДИ ЗА САНКЦИИ=3х(+∞)



ЛИШАВАТ ЛЕКАРЯ ОТ МОТИВАЦИЯ 

И ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДОСТАВЯ 

ИСТИНСКИ КАЧЕСТВЕНА УСЛУГА.



Реформата в здравеопазването не     
трябва да гравитира 

към НЗОК и парите, 
а към 

ИЗКУСТВОТО НА МЕДИЦИНАТА,
ПАЦИЕНТИТЕ,

ЛЕКАРИТЕ.



Добрите здравеопазни системи и 
реформите в тях, 
целят да постигнат такова биологично, 
психическо и социално благополучие
за лекарите, 
каквото очакват от тях да предоставят 
на пациентите си.



Какво трябва да се направи
Реално прилагане на избрания преди пет 
години модел за ПИМП
Нормативни актове, съобразени с мнението 
на съсловието
Преференции при осигуряване на работни 
места от ОПЛ
Програма и условия за специализация по 
ОМ, изготвена с участието на БНДОМ и 
НСОПЛБ
Осигуряване на клинична свобода на ОПЛ



Какво трябва да се направи

МИТ за високото заплащане на ОПЛ

Поне двукратно увеличение на бюджета за 
ПИМП

Преференции за ОПЛ в закона за 
приватизация

Минимален пакет услуга, валиден за всички 



…има изненадващо много индивиди, 

които никога не използват ума си,

ако могат да избегнат това и също толкова,

които използват ума си,

но по един потресаващо глупав начин.”

Карл Густав Юнг



GSM 0887 626562

e-mail: nsoplb@mail.bg

http://www.nsoplb.org
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