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Традиционни лечителски методи Болниците през Средните векове



Днес ...



Постиженията на съвременната медицина през
последните 100 години са наистина
впечатляващи...



Подобрени възможности за диагностика и лечение....

• Иновации в диагностиката;

• Не-инвазивни интервенции;

• Иновации във фармацията (лекарства, медицински
изделия и др.);

• Ефективни програми за промоция на здравето и
стратегии за превенция на заболявания.
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Но в последните години, здравните системи
достигнаха до повратна точка в развитието си ....



Защо?

• Промяна в болестността и заболеваемостта;

• По-добро образование;

• Подобрен достъп до информация, стоки и и услуги,
който модифицира очакванията от здравната система;

• Удовлетворението на пациентите, тяхната безопасност
и отношение към здравните грижи са от съществено
значение;

• Поставянето на пациента в центъра на
здравеопазването е въпрос от глобално значение.
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Здравната статистика не е само числа ...

• Непрекъснатото подобряване
и контрол на системата
изисква въвеждането на
ключови индикатори;

• Много често, когато работим
оставаме фокусирани
единствено върху числата;

• НО  ....
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Е
ПОВЕЧЕ ОТ ЧИСЛА....
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Другото измерение на здравеопазването

• Зад всяко число се
крие човешка съдба –
конкретни хора и
техните семейства,
чиито живот е повлиян
от заболяването;

• Ако здравните системи
трябва да са адекватни
и ефективни, всички
ние трябва да сме
способни да виждаме
отвъд числата и да
достигаме до хората, за
които в крайна сметка
тези системи
първоначално са
създадени!
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Тревожните тенденции в системата на здравеопазването

• Прекалено е доминирано от технологиите и
новостите;

• Липса на екипния принцип в лечението –
триадата лекар-фармацевт-пациент;

• Пазарно ориентирано;

• Слабости в подготовката на медицинските
специалисти – концентриране върху органи и
системи, по-малко внимание се отделя на
психологични и етични аспекти, културни
различия, умения за комуникация.

• Проблеми с продължаващото и следдипломно
обучение.
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Тревожните тенденции в системата на здравеопазването
(прод.)

• Пропуски в първичната здравна грижа и
осигуряване на непрекъснатост на процеса;

• Липса на адекватни финансови стимули;

• Ниска степен на отчетност към обществото;

• Акцент върху осигуряването на достъпа до
определени услуги и наличието им, но и върху
качеството;

• Ограничени възможности за намеса на
обществото и пациентските организации във
важни процеси.
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По-широк поглед върху
системата;

Пациентите в центъра на
системата на здравеопазване;

Участието на пациентите и
обществото във важни процеси,

като реимбурсиране
на лекарства и др.
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Основни елементи от пациент-ориентирана система на
здравеопазване

• Индивиди, семейства и общества –
ИНФОРМИРАНИ И ОВЛАСТЕНИ.

• Медицински специалисти –
КОМПЕТЕНТНИ И ОТГОВОРНИ,
РАБОТЕЩИ В ЕКИП.

• Организации в областта – ЕФЕКТИВНИ И
СПРАВЕДЛИВИ.

• Системи на здравеопазване –
ПОДКРЕПЯЩИ И ЧОВЕЧНИ.
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Примери

• Франция;

• Великобритания;

• Шотландия;

• ЕМА.
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Добра практика за осигуряване на участието на
пациентите

• Нормативно изискване за ангажирането на пациенти
и граждани във всички сфери на публичното
здравеопазване;

• Прозрачни правила, които позволяват на
пациентите да проследяват решенията;

• Информиране на пациентите за възможностите и
формите на тяхното участие (вкл. онлайн участие);

• Активна комуникация с пациентските организации;

• Специфично обучение за представителите на
пациентите в съотв. работни групи/институции и др.
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Участие на пациентите в здравната система? Защо?

• През 2000 г. Съветът на Европа приема че
“участието на пациентите и гражданите е
неразделна част от системите на
здравеопазване…” – Recommendation No R (2000), 5 of
the Council of Europe, 24 February 2000.



4 критерия за участие на пациентите и гражданите

Законодателство Финансиране на
лекарства

Законодателство

Легитимност

Финансиране на
лекарства

Прозрачност



Фармакоикономика и оценка
на здравните технологии –
участието на пациентите
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Баланс

• Решенията, които се
вземат в системата на
здравеопазване трябва да
бъдат балансирани и да
подобряват системата;

• Баланс между ценности,
нужди, очаквания,
предпочитания, капацитет
…
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Германия: Institute for Quality and Efficiency in Health Care
(IQWiG)

• Независим научен институт, който
изследва ползите и вредите от прилагани
в практиката лекарствени продукти и др.
медицински интервенции.

• Доклади за продукти/интервенции и
здравна информация.

• Независим научен институт, който
изследва ползите и вредите от прилагани
в практиката лекарствени продукти и др.
медицински интервенции.

• Доклади за продукти/интервенции и
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Patient and citizen participation in health care systems, Good practice in selected
countries, Dusseldorf, 2011, project 27233



Франция: Haute Authorite de Sante (HAS)

• Осигурява на на властите информация,
необходима за вземане на решения относно
реимбурсацията на лекарствени продукти и
услуги;

• Представителите на пациентите имат същите
права и задължения както всички останали
заинтересовани страни, вкл. право на глас;
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Статут на представителите на пациентите в НAS

• Статут на експерти (вкл. заплащане на
пътните разходи и командировъчни);

• Предлагат се обучителни курсове;

• Комуникация: всеки представител има лице
за контакти от HAS;

• Протоколите от всички работни заседания,
вкл. списък на присъстващите са
публикувани в интернет.
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Великобритания: National Institute for Health and Clinical
Excellence (NICE)

• Представителите на пациентите са ангажирани в
консултативните комитети (advisory committees),
комитите за разработване на препоръки и указания и
Гражданския съвет (Citizens’ Council);

• Patient and Public Involvement Programme (PPIP);

• Активно участие на пациентите във вземането на
решения;

• NICE документира степента, в която пациентите
повлияват крайното становище;

• Непрекъсната подкрепа от PPIP.
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Patient involvement in HTA in Europe, проучване

• Проучването е проведено в периода 23.12.2010
г.- 11.02.2011 г. сред 50 HTA агенции в Европа;

• 40 от 50 агенции попълват въпросниците;

• Участници в проучването: Австрия, Белгия,
Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция,
Ирландия, Италия, Холандия, Испания, Швеция,
Великобритания, Чехия, Естония, Унгария,
Латвия, Литва, Малта, Полша, Словения,
Хърватско, Норвегия.
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Резултати

• От 40 отговорили агенции, едва половината (22) не
са осигурили участието на пациентите в процеса на
оценка на здравните технологии;

• По-големият процент агенции, осигурили участие на
пациентите са от EU-15;

• Една агенция сътрудничи с 1-10 пациентски
организации;

• 14 агенции са включили пациентите по собствена
инициатива, а едва 4 – по настояване на пациентите,
политически интерес – едва при 3 агенции;

• От 40 отговорили агенции, едва половината (22) не
са осигурили участието на пациентите в процеса на
оценка на здравните технологии;

• По-големият процент агенции, осигурили участие на
пациентите са от EU-15;

• Една агенция сътрудничи с 1-10 пациентски
организации;

• 14 агенции са включили пациентите по собствена
инициатива, а едва 4 – по настояване на пациентите,
политически интерес – едва при 3 агенции;



Резултати – минимални изискуеми компетенции от
представителите на пациентските организации

• Основи на оценка на здравните технологии;

• Основни концепции на медицината, основана на
доказателства (evidence-based medicine);

• Основни разбирания по методологията на оценка на
здравните технологии;

• Познания, позволяващи интерпретирането на
резултатите от клиничните изпитвания;

• Задълбочени познания относно конкретните
заболявания – най-малко релевантно според
агенциите.
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Резултати – ефект на включването на пациентите върху
работата на HTA-агенциите

• По-добра точност в измерването на нуждите и
предпочитанията на пациентите;

• По-добро разбиране на страна от агенциите на
влиянието на технологиите върху реалния
живот на пациентите (нежелани лекарствени
реакции, възможност за заплащане, пречки в
прилагането на определени терапии);

• По-добро разбиране на аспекти от качеството на
живот.
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Заключение

• Участието на пациентите в процесите на оценка
на здравните технологии е все още в детската
си възраст, независимо от постиженията в
някои държави;

• За успешното включване са необходими не
само финансови средства, но и обучение,
разработването на методики, както и
определяне на етапите от оценката на
здравните технологии, в които пациентите може
да вземат участие (към момента пациентите
участват в последния етап).
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“Един грам практика струва повече от цял
тон с проповеди”.

Из 10-те принципа на Махатма Ганди за промяна на
света



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

за контакти: assena_stoimenova@mail.bg
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