
Какво е общинско 
здравеопазване, къде се 

прилага успешно и какви са 
бъдещите ползи и развитие?



Предимства на общинските здравни центрове

Общинските здравни центрове спомагат за увеличаване на
достъпа до основна първична помощ чрез намаляване на бариерите
като разходи, липса на застраховка и разстояние за техните
пациенти. По този начин здравните центрове осигуряват
значителни ползи за страната и нейната здравна система.

В центровете работят множество здравни специалисти и предлагат
услуги като:

• Високоефективна и финансово достъпна грижа, като по този начин
се осигурява финансово облекчение на здравната система на
страната.

• Увеличен достъп до навременна първична помощ, която играе
важна роля за намаляването на посещенията в спешните отделения
и болничен престой.

• Предоставяне на широк спектър от услуги за първична и
превантивна грижа, включително скрининг, диагностика и следене
на хронични заболявания като диабет, астма, сърдечни и
белодробни заболявания, депресия, рак , ХИВ/СПИН.

• Намаляват смъртността и здравните неравенства.

• Предлагат многобройни улесняващи услуги като транспорт,
превод и здравно образование, за да се гарантира, че техните
пациенти получават необходимите грижи.



Германия

Законът за укрепване на здравеопазването от
2015 г. дава възможност на общините да създават
здравни центрове и позволява на болниците в
райони с недостатъчно обслужване да предоставят
извънболнична помощ.

! В много федерални щати обществената здравна
служба е прехвърлена на общинско ниво!

Местните здравни власти и отделите за
обществено здравеопазване споделят редица
отговорности, включително:

q• здравеопазване

q• превенция, социални грижи и здравно 
образование

q• качествено здравно управление и комуникация



Насърчаване на интеграцията на системата за предоставяне и координация на
грижите – усилия за подобряване на координацията на грижите; например здравните
каси предлагат договори за интегрирана грижа и програми за справяне при пациенти с
хронични заболявания, за да се подобри грижата за хронично болните пациенти и да се
подобри координацията между всички страни в амбулаторния сектор.

Състоянието на електронните здравни записи в страната – от 2015 г. електронните
медицински чип карти се използват в цялата страна от всички здравноосигурени; те
притежават информация за името, адреса, датата на раждане и здравния фонд на
човека, както и подробности за застрахователното покритие и състоянието на лицето.

Основни иновации и реформи, въведени в страната – От 2012 г. немската система за
здравеопазване преминава през период на активна реформа в няколко области. Закона
от 2017 г., разшири достъпа до услуги за дългосрочни грижи, които преди това бяха
предоставени само на хора със значително ограничени функции. Новият акт има за цел
да предостави услугите справедливо, чрез разширяване на допустимостта на хора с
физически, психически и психологически увреждания.

Германия



Дания

Законът в Дания възлага отговорност на
регионите и общините за предоставяне на здравни
услуги. Общините са отговорни за финансирането
и предоставянето на домашни грижи, домашни
медицински сестри, здравни посетители, някои
стоматологични услуги, училищни здравни услуги,
домашна помощ и дългосрочно лечение при
злоупотреба с наркотици и алкохол.

Общините са отговорни и за превенция и
рехабилитация при нуждаещите се пациенти;
регионите са отговорни за специализирана
рехабилитация.

! Общините играят важна роля в превенцията,
промотиране на здравеопазването и
дългосрочните грижи.



Насърчаване на интеграцията на системата за предоставяне и координация на
грижите – Настоящите задължителни здравни споразумения между общините и
регионите за координация на грижите засягат редица теми, свързани с: приемането и
изписването от болници, рехабилитация, профилактика, психиатрична помощ и системи
за подкрепа на информационните технологии (ИТ).

Състоянието на електронните здравни записи в страната – Информационните
технологии (ИТ) се използват на всички нива на здравната система като част от
национална стратегия, подкрепена от Националната агенция по здравни технологии.
Всеки регион използва собствена електронна система за регистриране на пациенти.
Датските общопрактикуващи лекари бяха класирани на първо място при оценка на
цялостното прилагане на електронните здравни досиета през 2014 г.

Основни иновации и реформи, въведени в страната – Планът за реорганизация на
структурата на централното управление в здравеопазванео беше приет през есента на
2015 г. Реорганизацията създаде четири агенции, занимаващи се със здравето,
лекарствата, безопасността на пациентите и ИТ сектора, за да замени предишната
Агенция по здравеопазване и лекарства.



Швеция
Отговорността за финансирането и
организирането на дългосрочни грижи за
възрастни хора и за подкрепата на хората с
увреждания е на общините, но окръжните съвети
са отговорни за рутинните здравни грижи за тези
пациенти.

Законът за социалните услуги уточнява, че
възрастните имат право да получават обществени
услуги и помощ, например помощни средства за
домашна помощ, домашни услуги и доставки на
храна.

Законът за здравните и медицински услуги и
Законът за социалните услуги уреждат начина, по
който окръжните съвети и общините управляват
палиативни грижи.

Организацията и качеството на палиативни грижи
варират значително както между общините в
Швеция, така и в градовете.



Насърчаване на интеграцията на системата за предоставяне и координация на
грижите – Разделението на отговорностите между окръжните съвети (за медицинско
лечение) и общините (за медицински сестри и рехабилитация) изисква координация.
През 2005 г. беше въведено „правилото 0–7–90–90“, за да се подобри и гарантира
равенство в цялата страна, а именно: незабавен контакт (нулево забавяне) със здравната
система; преглед на общопрактикуващ лекар в рамките на 7 дни; преглед на специалист
в рамките на 90 дни; и чакане не повече от 90 дни за лечение след диагностициране.

Състоянието на електронните здравни записи в страната – Както качеството на
системите за информационни технологии (ИТ), така и тяхното ниво на използване са
високи в болниците и в първичната медицинска помощ, въпреки че типът на
използваните системи варира според обстановката и от общинския съвет. Почти всички
рецепти в Швеция са електронни.

Основни иновации и реформи въведени в страната – През 2016 г. правителството
формулира визия за Швеция като световен лидер в областта на електронното
здравеопазване до 2025 г. Стратегията включва: 1) координация и комуникация между
заинтересованите страни в здравеопазването; 2) разработване на общи концепции в
областта; 3) прилагане на стандарти за обмен на здравна информация; и 4) създаване на
национални списъци с лекарства, които подпомагат здравните специалисти в усилията
им за подобряване на безопасността на пациентите.



Успехът на общинското здравеопазване

За да бъде успешно общинското здравеопазване, то трябва да покрива следните
критерии:

1. Трябва да бъде адекватно финансирано и ефективно интегрирано с официалната
система на здравеопазване;

2. Общностите трябва да бъдат ангажирани от началото до края, така че общинските
програми за здравеопазване да се приемат и използват;

3. Националните правителства трябва да инвестират в общинските здравни
програми и да координират партньорите за насърчаване на синергията;

4. Академията трябва да провежда оперативни изследвания, за да установи как да
мащабира успешно общинското здравеопазване и да осигури интеграция с първичната
здравна система, за да разработи необходимите и устойчиви модели, които да работят в
различни условия.



Целите за устойчиво развитие на ООН

За най-ефективно използване трябва
да бъдат избрани предложения в
здравеопазването, които да демонстрират
въздействие в редица области на развитие.

Общинското здравеопазване е една такава
интервенция - тя влияе положително върху
половината от Глобалните Цели за
Устойчиво Развитие на ООН, 2020.


