Първичната помощ и Общата
медицинска практика
състояние, проблеми, решения
(06.04.2005 г.)

Основни модели на първичната
медицинска помощ
Специализиран модел
Специалисти от основните области
на медицината

Общомедицински модел
Специалисти от основните области
на медицината - консултанти

Смесен модел
Специалисти от основните области
на медицината, включително и
общата медицина

Свободен избор на консултант
Общопрактикуващи лекари
и общност от избрали ги пациенти

Свободен избор на специалист
при всеки повод за медицинска
помощ
население

Свободен избор на
общопрактикуващ лекар за
определен период от време
население

Свободен избор на специалист
или ОПЛ при всеки повод за
медицинска помощ
население

Що е обща
медицина и обща
медицинска
практика ?

Две значения на понятието
“обща медицина”
Вид медицинска специалност
Обособена съвкупност от знания,
умения и правила на поведение

Три значения на понятието “обща
медицинска практика” (помощ)
Вид медицинска дейност
Основна форма на първична медицинска
помощ
Лечебно заведение в системата на
първичната медицинска помощ (синоним на
практика за първична медицинска помощ)

ОБЩАТА МЕДИЦИНА
Сложна съвкупност от:
принципи и правила за организацията и технологията на
първичната медицинска помощ, извършвана от един лекар
с помощта на екип от сътрудници;
мултидисциплинарни
медицински
неклинични) и немедицински знания;

(клинични

и

медицински и немедицински умения за извършване на
определени
видове
дейности
(комуникативни,
манипулативни, интелектуални и др.);
правила на поведение и на отношение с болните, здравите,
семейството и общността като цяло;

Основни области на общата
медицина
Клинична медицина

Организация,
управление,
икономика

Превантивна
медицина

Хуманитарни ,
психология,
социология,
поведенчески науки

Общата медицинска практика
(съдържание)
дългосрочно медицинско обслужване и грижи за
здравите и болните, независимо от възрастта и пола
и вида на здравните проблеми, от избран от тях
лекар в условията на общността;
всестранно внимание на личността, семейната и
социална среда;
голямо разнообразие от медицински и не
медицински дейности, които са
съобразени с
жизнените условия, представите на болния за
болестта, здравето и лечението и неговата готовност
за сътрудничество.

Общата медицинска практика
(основни характеристики)
помощ, която осигурява изчерпателни и продължителни
медицински дейности, т.е. от промоцията до
терминалните грижи и от раждането до смъртта;
помощ, която се съобразява с индивидуално –
личностните особености на болните и здравите;
помощ, при която се познават условията на средата в
която живеят хората и широко и пълноценно се
използват ресурсите на семейството и публичните
общности;
помощ, която прилага научни методи и средства
съответстващи на доказателствено-базираната медицина.

Общата медицина и обща медицинска практика
(връзки и отношения)
Медицински, здравен, социален и икономически
резултат

дейност

медицинска

организационна

технология
обща медицинска практика

Общопрактикуващи лекари
Теория на общата медицина
(съвкупност от концепции, принципи, подходи,
факти, техники, умения и др.)

Не медицински

Медицински
клинични

не клинични

Основни предимства на общата
медицинска помощ
z
z

z

z
z
z
z

Продължителна връзка между лекарите и избралите ги
хора
Отношения между лекарите и пациентите съответстващи
на изискванията на съвременната медицинска
психология
Интегрирания и изчерпателен характер на
медицинската помощ, независимо от вида на здравните
проблеми
Добрата достъпност за получаване
Включване на семейството при решаване на здравните
проблеми
Използването на множество обществени ресурси в
обслужването на болните и здравите
Добра кооперативност с лекарите от другите части на
здравеопазването

Основни детерминанти на ефикасната1 и
ефективна2 общомедицинска помощ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
1

Висока професионална компетентност на общопрактикуващия
лекар
Екип от компетентни , мотивирани и лоялни сътрудници
Високи стандарти на материалните условия на практиката за
обща медицинска помощ (помещения, обзавеждане, апаратура,
инструментариум и др.)
Добра достъпност и своевременност на медицинската помощ
Баланс между клиничната и превантивна медицина и между
активните и пасивни подходи на дейност
Широко използване на ресурсите на семейството и общността в
медицинската дейност
Добро сътрудничество и взаимоотношения със специалистите
от други части на системата за медицинска помощ (специалистиконсултанти, болнични лекари и др.)
Добър комплайанс3 на болните и здравите
ефикасност – степен на промяна в състоянието на болния след извършване на медицинска помощ

2 ефективност
3

– отношението между здравния резултат (ефект) и разходите за неговото получаване

комплайанс – степен на изпълнение от пациента на съветите и препоръките на лекаря

Две гледни точки на представяне на
общата медицина и общата
медицинска практика

z

z
z

Самостоятелна
медицинска
специалност
Специфична
медицинска дейност
Самостоятелна
производствена
система

z

Производствена система
свързана със здравното
осигуряване
z
z

Задължително
Доброволно

Оси на сравнение и оценяване
Потенциални възможности
(стандарти)
на общата медицинска практика

Потенциални резултати

Действително състояние
на общата медицинска практика
(?)

Постигнати резултати
(?)

Потенциални възможности на
общата медицинска практика
• Пълно и завършено обслужване на 85- 90% от болните
независимо от тяхното заболяване
• Пълно и завършено обслужване на 70-75% от здрави и
болни подлежащи на превантивна дейност
• При 25-30% от подлежащите ОПЛ има потребност от
участие на други специалисти
• Висока достъпност (време, пространство)
• Висока удовлетвореност на пациентите (над 95%)
• Висока ефикасност и ефективност (КПД над 1.5)

Кои са основните дефекти на
общата медицинска практика
z
z
z
z
z
z

Ограничена достъпност на хората
Лимитирана клинична свобода на общопрактикуващите
лекари
Недостатъчно разнообразие на извършваните
превантивни, клинични и медико-социални дейности
“дирижирано” обслужване на голяма част от болните
Неприемливо качество на нивото на медицинските
дейности
Висок относителен дял на времето за работа с медицински
документи и немедицински дейности

Кои са основните фактори,
които оказват отрицателно
влияние върху общата
медицинска практика

Вътрешни фактори
z
z
z

z
z

Недостатъчна професионална компетентност на
голяма част от общопрактикуващите лекари
Липса на достатъчен по брой и вид специалисти в
постоянния екип на общопрактикуващия лекар
Ограничено приложение на холистичното и
проблемно-ориентирано поведение към хоратав
състояние на болест и здраве
Индивидуалната организация на практиките за
първична медицинска помощ
Недостатъчната мотивация на лекарите за работа
в първичната медицинска помощ

Външни фактори
z
z
z
z
z
z

z

Недостатъчен размер на средствата за финансиране на първичната
медицинска помощ от задължителното здравно осигуряване
Липса на държавно финансиране на дейности свързани с
определени групи от населението и здравни проблеми
Недобрата система на заплащане на общопрактикуващите лекари
от организациите на задължителното здравно осигуряване
“Бедно” нормативно стопанство за първичната медицинска помощ
и лоши правила, които водят до дискриминация и ограничение
“Неподходяща” система за специализация на лекарите по обща
медицина
Недостатъчни възможности и готовност за сътрудничество на
държавните, обществени и граждански организации за оказване на
социални и медико-социални дейности при определени групи от
болните и населението
Неадекватно разбиране и поведение на професионалната
организация на лекарите за мястото, ролята и значението на
първичната медицинска помощ и на общопрактикуващите лекари
като самостоятелна професионална група

Кои са основните заплахи за
първичната медицинска
помощ

Заплахи
z
z

z

z

Промяна в модела на първичната медицинска
помощ
Разширяване и увеличаване на ограничителните и
дискриминационните правила за първичната
медицинска помощ при обслужване на болните
Увеличаването на неудовлетвореността на
населението от здравната реформа и свързването
и с първичната медицинска помощ
Влошаването на управляемите от медицинските
дейности здравни резултати

