МЕМОРАНДУМ
29-31 май 2015 г.

Ние, делегатите и гостите на Петия Национален конгрес на пациентските организации, проведен в
периода 29-31 май 2015 г., които представляват пациенти, български граждани и организации от всички
региони на България,
Отчитаме, че:


Здравеопазването е ключов приоритет за българските граждани. В същото време здравната
система не се ползва с доверие от тях;



Здравната система е хронично недофинансирана, следва остарели модели на управление и не е
насочена към удовлетвореността на пациента и подобряване на неговото здраве и качество на
живот;



България е на челните места по детска смъртност, ниска продължителност на живота и малко
години в пълноценно здраве, висока смъртност от редица социално-значими заболявания, които
могат да бъдат превантирани и лекувани. Всичко това влияе негативно на икономическата
стабилност и растеж на държавата.



Българската здравна система е сред най-скъпите в Европа, с най-висок процент на доплащане от
страна на пациентите. Разпределението на финансовата тежест между пациента и държавата е
несправедливо, тъй като съществува високо регламентирано и нерегламентирано заплащане и
доплащане за здравни услуги от страна на пациента.

Изразяваме категоричната си подкрепа за незабавна и спешна реформа, която да:


Е основана на нуждите и потребностите на пациента и в която той е равнопоставен партньор във
вземането на решения за услугите, които получава, с цел по-ефективно и резултатно лечение



Подобри ефективността на системата на здравеопазването на база на доказателства, получени
посредством допитвания до пациентите.



Гарантира солидарност, справедливост и равнопоставеност в системата на здравеопазването;



Подобри достъпа до качествени здравни грижи за всички български граждани, с цел подобряване
качеството на живот;



Осигури справедливо заплащане за медицинските специалисти и хората, полагащи грижи за
пациентите в България.

Настояваме:
Основният и допълнителният здравноосигурителни пакети да:


Намалят финансовата тежест върху пациента при ползване на здравни услуги;



Финансират реално извършени дейности и резултати в полза на пациента, а не на създадени
структури

За извънболнична помощ, която да:


Гарантира

равнопоставен

достъп

до

здравни,

дентални

и

фармацевтични

грижи

и

ваксинопрофилактика, включително в отдалечени и труднодостъпни райони на територията на
страната, чрез развиване на модерна технологична база и инфраструктура;


Интегрира медицински и социални услуги, да осигурява домашни и палиативни грижи,
продължителни терапии, рехабилитация на пациентите;



Изведе дейности извън обхвата на болничната медицинска помощ, когато това е възможно и
медицински целесъобразно, с цел облекчаване на пациентите, намаляване на разходите и
повишаване на ефективността на системата.

За система за болнична медицинска помощ, която да:


Гарантира комплексен и мултидисциплинарен подход при лечението на пациентите в България,
включително и в специализираните лечебни заведения (онкологични, психиатрични и други);



Е базирана на здравна карта, обезпечаваща с адекватен брой и структура на лечебните
заведения, които да са съобразени с конкретните потребности на пациентите във всеки район на
България;



Е ефективна както в постигането на медицински резултати в полза на пациентите, така и в
разходването на публичния финансов ресурс. В това число и чрез засилване на контрола,
намаляване на порочните практики и злоупотреби с наличните ресурси;



Стимулира качеството в лечебните заведения, базирано на международно утвърдени критерии и
акредитационни системи, в това число и чрез отчитане на удовлетвореността на пациентите;



Гарантира преструктуриране на неефективните лечебни заведения в структури от нов тип,
например: медико-социални центрове, центрове за домашни, палиативни и продължителни грижи,
както и центрове за рехабилитация.

За лекарствена политика, която да:


Отговаря на европейски стандарти и да въвежда задължителни алгоритми за лечение спрямо найвисоките медицински постижения;



Е основана на оценка на здравните технологии, в това число лекарствени продукти, медицински
изделия и други здравни технологии, отчитайки нуждите и потребностите на пациентите;



Улеснява осъществяването на по-голям брой клинични проучвания, като предоставя разбираема
информация за участие на пациентите, с цел съкращаване на административните срокове и
навременен достъп на българските граждани и медицински специалисти до най-съвременни
лекарствени средства;



Гарантира непрекъснатия достъп до лекарствени средства и фармацевтична грижа, в това число
и достъп до качествени генерични, иновативни и биоподобни лекарствени продукти за българските
пациенти.

За подобряване оценката на качество на здравната система чрез:


Създаване на критерии за качество, базирани на доказателства, които да бъдат водещи при
финансирането на лечебните заведения;



Въвеждане на механизми за бързо извънсъдебно решаване на конфликти и създаване на
възможност за обезщетяване в случай на настъпили увреждания и ятрогенни грешки;



Осигуряване на достъп до качествена и изчерпателна информация, предоставена по разбираем и
достъпен начин, в това число и на хора с увреден слух и/или зрение, с помощта на съвременни
технологии и посредници/здравни медиатори.

Настояваме незабавно да бъдат предприети всички законодателни и организационни мерки, с цел
подобряване на здравната система и повишаване удовлетвореността на пациентите!
Пациентите

и

пациентските

организации

ще

подкрепят

и

активно

ще

се

включат

в

осъществяването на всяка една от горезаявените реформи, като очакваме от Вас становище и срок
за изпълнението на всяка от гореизложените точки.
С уважение,
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