
Качество на общата 
медицинска помощ



І.  Теория на общата медицина и 
общата медицинска практика

ІІ. Теория на качеството 
на медицинска помощ

ІІІ. Стандарти на общата медицинска 
практика



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 и обща медицинска 
практика (връзки и отношения)

обща медицинска практика

дейност

организационна медицинска

технология

Медицински, здравен, социален и  икономически 
резултат

Теория на общата медицина
(съвкупност от концепции, принципи, подходи, факти, 

техники, умения и др.)

Не медицински Медицински

клинични не клинични

Общопрактикуващи лекари



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 към 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.



Що е качество на 
медицинската помощ и 
неговото значение?



Връзка и зависимост между медицинския 
резултат и параметрите на общата 
медицинска помощ

КОЛИЧЕСТВОВИД

Сбъдване на очакваниятаУдовлетвореност

Производство на 
медицинска помощ

Резултат за 
пациентите

КАЧЕСТВО
ПРОМЯНА В ЗДРАВЕТО



Две изходни позиции в 
определяне на качеството
 Философска – качеството е това 

(съвкупността от свойства), което отличава 
“нещата” едно от друго 

 Потребителска – качеството е това 
(съвкупността от свойства), което определя 
полезността на една дейност (предмет) и 
нейната способност да задоволи определена 
потребност



Дефиниция на качеството 
(според Американската Медицинска Асоциация)

“Качеството на медицинската помощ 
представлява съвкупност от условията, 
при които тя се извършва  и признаците 
и свойствата  (характеристиките, 
параметрите), които притежава като 
специфичен вид услуга или дейност.”



Определяне, измерване и 
оценяване на качеството
 Определянето на качеството представлява дейност 

за откриване наличието или отсъствието на 
основните характеристики, които създават 
полезността, т.е. потребителната способност.

 Измерването е дейност на сравняване с 
предварително приети “модели за качество” 
(стандарти)

 Оценяването е дейност на определяне на 
отклоненията на качеството от приетите стандарти 



В медицинската квалитология, т.е. 
науката за качеството, е приет 
тристепенния модел за описание на 
качеството:

индикатор

критерий

стандарт



Основни параметри на 
качеството

Стандарт

Описва свойствата, които се изискват 
за 

определени дейности в практиката, за 
да бъдат полезни (т.е. да имат 

потребителна способност)

критерий

индикатор

интерпретация

критерий

индикатор

интерпретация

критерий

индикатор

интерпретация

критерий

индикатор

интерпретация

Описание на 
ключови 

компоненти на 
стандарта

Измерване 
степента на 

постигане на 
критерия



Под “стандарт” се разбира кратко и 
обобщено “описание” на различни 
страни от “структурата”, “процесите” и 
“резултатите” на практиката и нейната 
дейност, наличието на които гарантира 
постигане на приемливо качество. При 
някои стандарти в това описание могат 
да бъдат включени и количествени 
стойности. 



Под “критерий” се разбира конкретен 
компонент на стандарта, които се 
измерва и оценяват с помощта на 
определен брой индикатори 
(показатели). 



Под “индикатор” се разбира конкретна 
характеристика, свързана с критерия, 
която може да се определя с помощта на 
номинални, ординални или интервални 
скали. 



Знаков модел на качеството

Кмп= f (С1 (А1+ …Аn)+С2(Б1+…Бn)+…Сn(Я1+…Яn))

Където: 
– Кмп – качество на медицинската помощ
– Сi – Стандарт
– Аi…Яi - Критерии



На практика определянето на 
качеството представлява дейност, при 
която с помощта на индикаторите се 
прави заключение за всеки критерий 
дали е постигнат (наличие или размер).
Когато са постигнати всички критерии 
свързани с един стандарт се приема, че 
по този стандарт има приемливо 
качество.



Основни видове и групи критерии за 
качеството на медицинската помощ

І. Според “страната” на качеството
1. критерии за научното качество
2. критерии за технико-технологичното качество
3. критерии на социално-психологическото качество
4. критерии на организационното качество
5. критерии на битовото качество

ІІ. Според “начина на определяне” на критерия
1. явни (експлицитни) – откриват се с пряко наблюдение
2. неявни (имплицитни) – откриват се с евристични методи

ІІІ. Според “скалите за измерване” на критерия
1. количествени – интервални скали
2. неколичествени – номинални  и ординални скали



Основни видове и групи критерии за 
качеството на медицинската помощ

ІV. Според “елементите” на медицинската помощ
1. структурни – условията, ресурсите и организацията 

(качество на структурата)
2. процесуални – операциите, процедурите и технологиите 

(качество на процесите)
3. резултативни – промените в здравното състояние, 

удовлетвореност и др. (качество на резултатите)

V. Според  възможностите за измерване на 
“полезността” на медицинската помощ

1. същински – измерват пряко полезността (т.е. качеството)
2. заместителни –измерват условията, които детерминират 

качеството



Основен подход за 
определяне на качеството

“структура – процес – резултат”



Структурата включва стандартите, критериите и индикаторите 
за устройството, материалните ресурси, оборудването, 
персонала, професионалната компетентност и др. в общата 
медицинска практика.

Процесът – стандартите, критериите и индикаторите за 
клиничните и неклинични дейности при болните и здравите 
(консултации, изследвания, лечение, лекарствени средства, 
промотивни  и профилактични дейности, скрининг, 
диспансеризация и др.).

Резултатите – стандартите за междинните и крайни ефекти 
върху здравното състояние и удовлетвореността на пациентите 
и общността от дейността на общата медицинска практика.



Диагностика на качеството -
определение

Дейност за събиране на информация за 
индикаторите и оценка за постигането на 
критериите и стандартите.



Диагностика на качеството в 
общата медицинска практика

 Две форми:
– Диагностика и оценяване от общопрактикуващия 

лекар (самооценяване)
– Диагностика и оценяване от външни експерти (в 

т.ч. и за нуждите на акредитацията)
 Три технологии:

– Обикновена инспекция
– Колегиална инспекция (peer review)
– Медицинска ревизия (одит)



Диагностика на качеството в 
общата медицинска практика

 Три групи методи за събиране на информация
– Директно и индиректно наблюдение на практиката
– Интервюиране на персонала и пациентите
– Анализ на документи (медицински записи и отчети, 

оплаквания на пациенти, информационни и справочни 
материали, вътрешно-организационна документация и др.)

 Три вида изследвания на качеството
– Индивидуално (отделна дейност и болен)
– Групово (групи дейности и болни)
– Цялостно



Оценка на стандартите

 Две форми:
– номинална (алтернативна) оценка

Оценка за изпълнението на критерия

 отговаря на критерия  не отговаря на критерия

– степенна (ординална оценка) оценка
Оценка на изпълнението на критерия

Моля оградете една стойност и сред това поставете “Х” в квадратчето пред оценката

 напълно отговаря  частично отговаря  не отговаря 
10    9      8 7        6        5        4 3        2        1



Обща оценка на качеството

 Четири нива:
– Практика с неприемливо качество
– Практика с минимално приемливо качество 
– Практика с добро качество
– Практика с високо качество



Оператори за постигане на 
приемливо качество
 Структурни

– Професионална компетентност на персонала релевантна на 
медицината основана на доказателствата

– Умения на персонала за общуване с пациентите, адекватни на 
медицинската психология и комуникативните технологии

– Съотношения между броя и вида на медицинския персонал и 
броя на пациентите с оглед на добра достъпност на 
практиката; своевременност на медицинската помощ и 
адекватност на обема на дейности съобразно здравните 
потребности на хората

– Бит и медицинско оборудване, адекватни на дейностите 
извършвани в ОМП за създаване на удобство и безопасност и 
за извършване на клинико-лабораторни и инструментални 
изследвания, съобразно минималния пакет дейности



Оператори за постигане на 
приемливо качество

 Процесуални
– Използване на “писани” технологии за 

извършване на различните видове клинични 
и неклинични дейности, основани на научни 
доказателства (указания, наръчници, 
клинични протоколи и др.)

– Използване на съвременни електронни 
системи и технологии за документиране и 
обработка на клинични и неклинични данни 



Структура на стандартите
5 области - 16 стандарта, 72 критерия и 194 индикатора 

Стандарти за устройство и материални ресурси в 
практиката за първична помощ

Стандарт 1.1 В практиката са създадени подходящи условия и удобства 
за оказване на обща медицинска помощ, съобразени с 
изискванията за охрана на труда, безопасност и комфорт 
на пациентите и  персонала.

Стандарт 1.2 Медицинските апарати, инструменти и консумативи са 
подходящи и съответстват на сложния характер на 
първичната медицинска помощ, както и на потребностите 
от реанимация в спешни случай.

Стандарт 1.3 Помещенията на практиката за първична медицинска 
помощ и всички услуги извършвани в нея са лесно 
достъпни включително и за лица с физически 
ограничения, инвалиди и майки с детски колички.



Структура на стандартите
Стандарти за персонала на практиката за първична 

помощ

Стандарт 2.1. Практиката за първична медицинска помощ разполага с 
достатъчно на брой персонал, с различно образование, който 
съответства на броя на хората, избрали общопрактикуващия 
лекар и на техните потребности

Стандарт 2.2. Персоналът на практиката за първична медицинска помощ има 
професионална компетентност за осигуряване на качеството и 
непрекъснато я подържа и увеличава

Стандарт 2.3 В практиката за първична медицинска помощ е осигурена пълна 
автономност на всеки общопрактикуващ лекар (както за 
индивидуалните, така и груповите практики) при вземане на 
решения отнасящи се до клиничната и превантивна дейност

Стандарт 2.4 Персоналът на практиката за първична медицинска помощ се 
отнася към пациентите с необходимата професионална 
компетентност и услужливост и може да направи оценка на 
случаите изискващи неотложна медицинска помощ, съумява да 
реагира на постъпили оплаквания от пациентите



Структура на стандартите
Стандарти за процесите и здравните дейности 

извършвани в практиката за първична помощ

Стандарт 3.1 В практиката всички пациенти получават своевременно здравни грижи и здравни 
съвети съответстващи на техните потребности 

Стандарт 3.2 Практиката за първична медицинска помощ осигурява на пациентите (или техни 
законни представители) възможност да изложат здравни проблеми и опасения и да 
получат достатъчна информация, която да им позволи да вземат информирано решение 
относно здравните грижи

Стандарт 3.3. В практиката за първична медицинска помощ е постигнат консенсус за подходите при 
диагностика и лечение в съответствие с клиничните наръчници и медицинските 
стандарти, които се  основават на най-добрата и доказана клинична и превантивна 
практика, за да може да се оказва качествена медицински помощ. 

Стандарт 3.4 Практиката за първична медицинска помощ си сътрудничи с други лечебни заведения 
и обществени организации в областта на здравните и социални грижи с оглед 
подобряване на индивидуалните грижи за пациентите

Стандарт 3.5 Практиката за първична медицинска помощ осигурява здравна промоция и 
профилактика на заболяванията съобразно указания (guidelines), протоколи и др., 
основани на научни доказателства.

Стандарт 3.6 Практиката за първична медицинска помощ прави всичко възможно за осигуряване на 
качествени медицински грижи на пациенти с хронични заболявания



Структура на стандартите
Стандарти за информационно осигуряване на 

практиката за първична помощ

Стандарт 4.1 Медицинските записи и досиета съдържат информация 
за извършените диагностични дейности, лечението и 
неговите резултати, развитието на здравните проблеми и 
оценката на здравословното състояние на пациентите, 
както и за проведените профилактични прегледи

Стандарт 4.2 Картотеката на медицински досиета на пациентите 
позволява лесен достъп и работа  при оказване на 
медицински грижи на отделен пациент, при провеждане на 
здравна промоция, при медицински одит и проучвания при 
като се съблюдават на конфиденциалността и правата на 
пациентите.



Структура на стандартите
Стандарти за правата и потребностите на пациентите в 

практиката за първична помощ

Стандарт 5.1 Практиката за първична медицинска помощ обезпечава 
зачитането на правата и потребностите на пациентите от 
страна на лекаря (лекарите) и другия персонал и правата 
на пациентите.



2.2.  ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО

Стандарт 2.2 Персоналът на практиката за първична медицинска помощ има 
професионална компетентност за осигуряване на качеството и непрекъснато я 
подържа и увеличава.

Критерий 2.2.1. Всички лекари в практиката са преминали подходящо обучение, имат 
съответна  квалификация и участват в програми за продължаващо медицинско 
обучение.

Индикатори
 А. Всички лекари в практиката имат призната специалност по  обща медицина 

или са зачислени за специализация по обща медицина.  

 Б. Зачислените за специализация лекари в практиката могат да представят 
доказателства за участие в програмите за специализация по обща 

медицина. 

 В. Всички лекари в практиката могат да удостоверят, че са включени и 
участват в системата за продължаващо медицинско обучение 

провеждана от Българския лекарски съюз.  

Указания за интерпретиране
Общата медицина е обособена медицинска специалност, която изисква специализирано обучение. 
Лекарите в общите медицински практики трябва да имат съответната квалификация и специалност по 
обща медицина. Осигуряването на приемливо качество на медицинската помощ е свързано и 
непрекъснато подържане на професионалната компетентност на лекарите, което може да стане само, 
ако те са включени в системата на  продължаващото следдипломно обучение.  Системата на общата 
медицинска практика е сравнително нова  и се развива. В настоящия момент фактически има райони в 
страната където е невъзможно в практиките да работят лекари със специалност по обща медицина или 
зачислени за специализация. При тези условия трябва да се оценява активността на лекарите за 
зачисляване за специализация и включването в системата за продължаващо обучение.



3.6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Продължителната медицинска помощ при болните с хронични заболявания позволява на пациентите 
и лекарите да изградят своите взаимоотношения за дълъг период от време. Лекарите, които добре 
познават своите пациенти имат по-добра възможност да оказват висококачествена и цялостна 
помощ на тази група болни, да предотвратят възникването на усложненията и да осигуряват по-
високо качество на живот. Предимствата на общата медицинска практика се проявяват ясно в 
дейността на общопрактикуващия лекар по координиране на индивидуалните грижи за пациентите 
в системата на здравеопазване и подържане на връзка с други медицински специалисти. 

Стандарт 3.6. Практиката прави всичко възможно за осигуряване на качествена 
медицинска помощ на пациентите с хронични заболявания

Критерий 3.6.1. Практиката диспансеризира болните с хронични заболявания, съобразно 
правилата и нормите на Министерството на здравеопазването.

Индикатори
 А. Практиката е диспансеризирала всички болни с хронични 

заболявания, при които има показания, при спазване на изискванията за 
информирано съгласие.

 Б. Практиката изпълнява изискванията на разработените протоколи за 
мониторинг и лечение. 

 В. Практиката извършва системен мониторинг   на болните с хронични 
заболявания. 

Указания за интерпретиране
Диспансеризацията има изключително важно значение за качеството на живота на болните и 
предотвратяването на преждевременната смърт. 
При този критерий се оценява доколко общопрактикуващият лекар е обхванал болните с хронични 
заболявания с диспансерно наблюдение и как е мотивирал тяхното участие, системността на 
мониторинга и прилагането на научно доказани методи и средства на лечение.
При сключване на договори с финансиращи организации (НЗОК и др.) общопрактикуващият лекар 
може де прилага и други правила и норми, които не противоречат  на този критерий.



Значение на стандартите

 Общопрактикуващият лекар да направи 
структурирана оценка на своята 
практика

 Да се подготвят условия за въвеждане 
на акредитацията в системата на 
първичната медицинска помощ



 да има за цел постигане на най-високо качество на общата 
медицинска практика посредством осъществими дейности;

 да бъде доброволна, но да носи значими предимства за 
участниците;

 да се отнася за предварително фиксиран период от време;  

 да представлява процес за усъвършенстване, а не наказание;
 да се извършва от професионалисти в съответната област;

 да доставя разбираема информация на обществото за състоянието 
на отделните практики.

Бъдещата акредитация на първичната 
медицинска помощ трябва отговаря на 
следните изисквания:



Общопрактикуващият лекар може да използва това резюме за самооценка на практиката и да реши дали отговаря на критериите и 
изпълнява всеки стандарт. Използването на листа за самооценка става едновременно с пълния текст на стандартите. 

Критерий/индикатори      отговаря            частично                      не 
отговаря                  отговаря

Група Стандарти 1.
Условия и удобства

отделен кабинет за всеки лекар    
удобства в кабинетите   
достатъчно места в чакалнята   
отделна манипулационна и сектор за амбулаторни операции       
тоалетни / мивки за ръце                    
отделяне за страдащи пациенти и болни със заразни заболявания   
подходящи комуникационни връзки   
осигуряване на сигурността на практиката   
дезинфекция и обеззаразяване   
контрол върху инфекциите   
предварително почистване на инструментите   
стерилни инструменти   
унищожаване на заразени отпадъци   
безопасност за персонала   
забрана за пушене   
добра поддръжка и чистота   

Оборудване в практиката  
задължително медицинско оборудване   
оборудване необходимо за процедури   
наличие и комплектованост на “лекарската чанта”   
съхранение на ваксини   
годност на използваните материали   

Физически достъп  
подходящ физически достъп   

САМООЦЕНКА НА 
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ



Общопрактикуващият лекар може да използва това резюме за самооценка на практиката и да реши дали отговаря на критериите и 
изпълнява всеки стандарт. Използването на листа за самооценка става едновременно с пълния текст на стандартите. 

Критерий/индикатори      отговаря         частично                           не 
отговаря                       отговаря

Група Стандарти 2.  
Персонал в практиката

достатъчен брой персонал   
ясно разпределени задължения   
подходяща квалификация / подготовка   
обучен / квалифициран помощен персонал    
продължаващо обучение на помощния персонал   
анализ на качеството в практиката   
източници за бързи справки   
пълна автономност на лекарите   
присъствие в практиката на поне още един сътрудник освен лекаря   
подходящи умения за междуличностно общуване   

Група Стандарти 3.
Достъпност и наличност

достатъчни часове за амбулаторен прием   
система за сортиране   
извършване на консултация в рамките на два работни дни   
гъвкава система за назначаване на посещения   
даване на съвети по телефона   
посещения извън амбулаторията (т.е.домашни)   
осигурена 24-часова медицинска помощ   

Комуникация
наличие на информационна листовка на практиката   
достатъчна продължителност на консултациите   
информация на пациентите за цел, рискове и ползи  от определени дейности   
информация на пациентите за разходи за лечение и диагностични процедури   
информация на пациентите за потенциални допълнителни разходи при насочване   
комуникация с пациенти затруднени в общуването   
наличие на здравни брошури и листовки   

САМООЦЕНКА НА 
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ



Общопрактикуващият лекар може да използва това резюме за самооценка на практиката и да реши дали отговаря на критериите и 
изпълнява всеки стандарт. Използването на листа за самооценка става едновременно с пълния текст на стандартите. 

Критерий/индикатори      отговаря            частично                           не                       
отговаря                       отговаря

Диагностика / лечение на пациентите
съответствие със съвременната практика   
познаване и работа с другите доставчици на здравни услуги (консултанти)   
предоставяне на достатъчна информация при препращане на пациенти   

Здравна промоция
участие в здравно-промоционни програми   
обучение на пациентите   
опортюнистични профилактични дейности   
система за напомнителни съобщения   

Продължителни здравни грижи
диспансеризиране на пациенти   

Група стандарти 4.
Съдържание на медицинските записи

цялостни, организирани, четливи   
включват обобщена информация   
точна, достатъчна информация   
без предубедени / ненужни бележки   

Система за поддържане на медицински записи 
конфиденциалност, поверителност   
добавяне на епикризи   
информация достатъчна за продължаване на медицинската помощ   
сигурност на съхранение   
прехвърляне на информация по искане на пациента   
преглед на получените резултати от изследвания и др.   
проследяване на случаите с отклонения в резултатите от изследвания   
сигурно съхраняване на медицинските досиета, с които не се работи текущо   

САМООЦЕНКА НА 
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ



Общопрактикуващият лекар може да използва това резюме за самооценка на практиката и да реши дали отговаря на критериите и изпълнява всеки 
стандарт. Използването на листа за самооценка става едновременно с пълния текст на стандартите. 

Критерий/индикатори      отговаря            частично                           не                    
отговаря                       отговаря

Група стандарти 5.
Спазване на права на пациентите

медицински грижи без дискриминация   
поверителност на информацията   
конфиденциалност на записите   
право на отказ от лечение   
право за търсене на допълнително мнение   
право на прехвърляне   
разглеждане на оплаквания/мнения   
искане на съгласие за предоставяне на информация на трети страни   
искане на съгласие за използване  на информация за научни цели   

САМООЦЕНКА НА 
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ


	Структурата включва стандартите, критериите и индикаторите за устройството, материалните ресурси, оборудването, персонала, професионалната компетентност и др. в общата медицинска практика.��Процесът – стандартите, критериите и индикаторите за клиничните и неклинични дейности при болните и здравите (консултации, изследвания, лечение, лекарствени средства, промотивни  и профилактични дейности, скрининг, диспансеризация и др.).��Резултатите – стандартите за междинните и крайни ефекти върху здравното състояние и удовлетвореността на пациентите и общността от дейността на общата медицинска практика.
	Slide Number 37
	Slide Number 38

