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Доклад 

VIII-ят Национален конгрес на пациентските организации се проведе в периода 11-12 

октомври 2019 г. в Стара Загора, в Парк-хотел „Стара Загора“. В него взеха участие близо  90 

представители на пациентски организации от цяла България, представители на българските 

институции, асоциации в сферата на здравеопазването, както и редица здравни експерти и 

представители на фармацевтичната индустрия. 

Председателят на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев откри 

Конгреса и приветства всички участници в него. Той изтъкна важността на здравеопазването, 

призовавайки обществото да гледа на него като инвестиция за развитието на икономиката. Д-р 

Хасърджиев приветства зам.-кмета по Хуманитарни дейности на Стара Загора, Иванка Сотирова 

със следните думи: 

 

„Здравеопазването не е проблем на министъра на здравеопазването, а всеобщ проблем. 

Ролята на кметовете е една от най-важните в здравеопазването, затова трябва да се 

научим как да си помагаме взаимно.“ 

 

Иванка Сотирова благодари за 

поканата на това изключително 

интересно събитие и изтъкна 

важността на избора на кмет, тъй като 

точно от него зависят бъдещите 

подобрения и развитие в града. Има 

частни и общински структури в Стара 

Загора, които допринасят за 

развитието на общината. Някои 

дейности са инициатива на общината 

и подпомагат за доброто 

здравеопазване в Стара Загора на 

всички етапи и обхващат различни възрастови групи. Иванка Сотирова подчерта, че основният 

смисъл на форума е да има успех и да бъдат приложени успешно всички иновативни идеи, за да 

могат те да допринесат за бъдещото развитие на здравеопазването. 

Станимир Хасърджиев изрази своята благодарност и прочете поздравителните адреси по 

повод събитието, които бяха изпратени от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и 

Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание на Р България, под чийто патронаж 

бе проведен конгресът. Д-р Хасърджиев направи кратко изложение на програмата и 

предстоящите дебати, представяйки първите четирима лектори на събитието. 
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ДЕН 1 

I-ва сесия: Добри практики и тенденции в грижата за общността 

 

Събитието стартира с представяне на телемедицински нововъведения в полза на 

общността. Презентация на тема „Резултати от улеснения пациентски достъп до лекар“ бе 

представена от Ваня Чонева, Superdoc.bg.  

Ваня Чонева сподели, че организацията им черпи опит от чужбина, който на свой ред 

прилагат в България. Тя посочи, че проектът е започнат по лични причини през 2015 година и че 

е много важно всеки пациент да има достъп до актуална информация относно лекарите, 

работното им време и възможностите за записване. По този начин се спестяват усилия и ценно 

време, което го прави една добра практика. Много лични лекари са се включили в инициативата, 

точно заради тези улеснения и резултатите вече са налице. Най-полезното приложение на 

Superdoc.bg е употребата му в отдалечените райони на страната – ако някой пациент няма достъп 

до лекар е възможно да си запази онлайн консултация. Бе изтъкната и ползата за здравната 

система, а именно: регулиране на търсене и предлагане при по-натоварените практики; 25% от 

всички прегледи в платформата са платени от пациента или фонд, водейки до увеличено 

самоучастие; увеличаване на профилактиката при общопрактикуващите лекари от млади хора и 

намаляване на самодиагностицирането; предоставяне на добра възможност за изява и на млади 

лекари.  

Следващата презентация, представена от г-н Йосиф Дишлиев от Healee, бе отново 

свързана с темата за телемедицинските нововъведения в полза на пациента: „От 

фрагментирана телемедицина към дигитално подобрена грижа за пациента“. 

Йосиф Дишлиев сподели, че Superdoc.bg и Healee Platform се обединяват за максималното 

улеснение на пациентите и за една по-добра телемедицина. Проблемът, посочи той, е че 

телемедицината придобива популярност, но е също така и силно фрагментирана, т.е. достъпна е 

само за малка част от лекарите, има епизодичен контакт с пациента и е по време на случаен етап 

от лечението на пациента. Това води до минимална и често никаква приемственост на здравната 

грижа. Целта на Healee е всеки пациент да може да се свърже с всеки лекар и телемедицината 

да стане неделима част от лечението на пациентите. За да може от фрагментирана телемедицина 

да се стигне до дигитално подобрена грижа за пациента, телемедицината трябва да се превърне 

в част от цялостната грижа за пациентите и да бъде прилагана не само в отдалечени райони на 

страната, но и в цяла България. Платформата подпомага пациентите да споделят данни с 

лекарите си по лесен и достъпен начин. Тя предоставя богата база данни, която е важен и 

неизменен елемент за комуникацията и лечението на пациентите, предлагаща и обратна връзка 

с лекуващите лекари. Целият процес води до по-продуктивни лекари и по-добра грижа за 

пациентите. 
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Бяха зададени въпроси и към двамата лектори относно броя на регистрирани лекари в 

платформите им. Ваня Чонева, отговори, че Superdoc.bg имат над 1300 регистрирани  лекари, а  

Healee малко над 300. Йосиф Дишлиев изтъкна, 

че са постигнати много положителни резултати в 

различни райони на страната. След дискусия по 

темата, бяха уточнени следните важни точки: за 

Superdoc.bg, лекарите заплащат за услугата, а 

пациентите не заплащат нищо; Healee се заплаща 

от пациента, но има и случаи, когато лекарят 

заплаща за консултацията. 

Въпросът за защита на информацията и 

личните данни също беше повдигнат.  Дишлиев 

поясни, че системата е силно защитена и се 

използват криптирани данни. Уточнено беше, че 

на всеки един пациент, при поискване, могат да 

бъдат изтрити личните му данни от системата или 

да бъдат прегледани само от един определен 

лекар. 

Отговорено беше и на запитването: „Как в 

тези платформи се решават споровете между 

лекар и пациент?“ Записи на разговорите се пазят 

и при възникнал спор се прослушват. В тези 

случаи Healee се намесва като медиатор и 

разрешава спора. Важно е да се отбележи, че 

понякога лекарите отказват онлайн консултация с пациенти, поради естеството на проблема и 

деликатността на разговора.  

 

„Онлайн прегледът никога няма да може да замени физическия преглед.“  

 

Хирургията и ортопедията бяха дадени като пример за това твърдение от Йосиф Дишлиев, но 

онлайн прегледът би бил много полезен като консултация за второ мнение по дадени въпроси. 

Всяка област в здравеопазването има различно приложение и всяко приложение на Healee от 

даден специалист е различно.  

 

Следващата презентация на тема „Ролята на новите технологии в проследяване 

лечението на пациента“ беше представена от Мирослав Иванов от Тракия Софтинженеринг. 

За да има ясна визия относно състоянието на пациента, неговото състояние трябва да 

бъде проследено от началото до края. АПТУСО е революционен прогрес за системите и 
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приложенията в сферата на здравните технологии. Иванов изтъкна някои от преодолимите 

затруднения за прилагането му в България: 

1. Слаба информираност и скептицизъм към технологиите; 

2. Излезли от употреба и трудно крепящи се платформи и системи; 

3. Индивидуалност и нулев интегритет; 

4. Процесна неяснота; 

5. Неглижиране на здравната превенция. 

Тракия Софтинженеринг и АПТУСО се опитват да преодолеят тези затруднения като залагат на:  

глобално заложено know-how; иновативни и лесни за употреба модерни технологии; цялостна 

платформа, а не индивидуален частен случай; разбиране на всеки един детайл; активен фокус 

върху превенцията и други. Мирослав Иванов прикани участниците: 

 

„Моля да ми покажете, в този момент, резултатите от последните Ви медицински 

изследвания!“ 

 

 

Никой от участниците на събитието не беше 

способен да предостави информация за 

последните си медицински изследвания и/ 

или резултати. АПТУСО подпомага именно 

за това – да предостави на всеки пациент, 

по всяко време актуална информация за 

здравословното му състояние от начало до 

край: рецепти, резултати, лечение, лекари 

и т.н. Електронното медицинско досие е в 

центъра на целия процес при пациентите. 

Изключително важно е следенето на 

здравословното състояние на пациента в 

продължение на години – медицинска история, настоящо лечение и проследяване на 

следболничното лечение. С електронните досиета визията е ясна и лесно достъпна. Бе уточнено, 

че проектът АПТУСО е стартирал преди 2 и половина години и продължава да се развива със 

съдействието на болница Тракия. 

 

Презентацията „Consento – партньор на пациентите в сферата на общинското 

здравеопазване“, представена от д-р Бранимир Радуилов от Consento, бе следващата в 

програмата. 

Презентацията започна с представяне на Български клъстер за дигитални решения и 

иновации в здравеопазването и неговите членове. Фокусът постепенно премина към 



 

 

6 

 

Европейския здравен потребителски индекс за 2018 (Euro 

Health Consumer Index 2018). Присъстват 25 фактора за 

създаване на индекса, като общо държавите в индекс са 

35. Интересно е да се спомене, че България е на 31-во 

място в класацията, държави като Албания и Сърбия са на 

по-предни места, а Холандия е една от страните „лидери“. 

Пояснен беше фактът, че Сърбия е заемала 28-мо място 

преди години, а през 2018 е на 18-то място. Прогресът се 

дължи на дигитализацията на здравеопазването в 

страната. България се придвижва нагоре по стълбата на 

успеха и това само по себе си е прогрес.  

Във втората част на презентацията си, д-р Радуилов 

обясни тежката процедура и пътя, по който минава всеки 

един пациент. 

Консенто спомага за решаване на три от най-сериозните 

проблеми в здравеопазването: 

1. Дава възможност на пациента да 

бъде активен участник в процесите по 

грижата за неговото здраве; 

2. Улеснява и регламентира 

комуникацията между пациента и 

медицинските организации и лекарите; 

3. Осигурява достъп на всички 

заинтересовани страни до медицинските 

и административните данни в реално 

време. 

 

Д-р Бранимир Радуилов отговори и на въпрос, зададен от един от участниците на форума, 

който по време на презентацията влезе в платформата на Consento: „Влязох и видях, че има 

снимки на лекарите, но не и съвет кой точно да избера.  Каква информация се предоставя за 

лекарите в платформата?“ Радуилов обясни, че всички лекари изпращат детайлна 

информация и автобиография, за да бъдат включени в платформата и тази информация е 

достъпна за всички. Също така сайтът разполага и с помощни материали за ползване на услугата, 

както и с актуален телефон за връзка.  
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II-ра сесия: Как се постига по-ефективно общинско здравеопазване. Ролята на 

програмите за домашна/ патронажна грижа 

 

След кратка пауза, събитието продължи с д-р Надежда Тодоровска, зам.-ген. директор на 

БЧК, Ръководител направление и директор „Социално-здравна политика“, и презентацията ѝ на 

тема „Интегрираните здравно-социални услуги в общността – възможности и 

предизвикателства“. 

Д-р Тодоровска заяви: „Предизвикателствата на здравеопазването в България водят до 

изчерпване на ресурсите.“ Част от предизвикателствата, посочени от нея, бяха: 

1. Трайната тенденция на застаряване на 

населението и нарастващата потребност от 

здравни грижи и социални услуги; 

2. Тенденцията към увеличаване на хроничните 

незаразни болести, които причиняват смърт и 

намалена работоспособност; 

3. Висок дял на болничните грижи, както и на 

разходите за тях – 66% от разходите в здравната 

система в България; 

4. Неравномерното покритие от здравни грижи в 

различните региони на страната, което води до 

затруднен достъп на населението до 

здравеопазване; 

5. Намаляване на броя на потенциалните 

болногледачи поради намаляване на броя на 

трудоспособното население и засилените 

миграционни процеси; 

6. Най-високият дял на публичните разходи за 

здравеопазване е в сегмента за възрастни хора 

над 65-годишна възраст. 

За да бъдат преодолени тези и други предизвикателства са необходими реформи; и то не една, 

а няколко, за да може да се подобри сегашната ситуация. 

Първият център „Домашни грижи“ е създаден през 2003 г. Д-р Надежда Тодоровска 

сподели, че отначало е имало изразен негативизъм от страна на личните лекари с оправданието, 

че центърът „Домашни грижи“ е с цел да отнеме функциите им. Но с времето това твърдение е 

било опровергано и се установило, че това са две отделни звена, които са в полза на пациента и 

следователно не се застъпват и не изземват взаимно функциите си. 

Проектът „Домашни грижи“ е в резултат от обмяната на добри практики на 

международно ниво. Постоянната съвместна работа с други държави като Беларус, Армения и 

други на европейско ниво се е отразила единствено по положителен начин върху проекта. Има 
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голямо поле за бъдещо развитие и интегриране на проекта и то включва развиването му в 

различни области на България и в отдалечени райони, като Видин, Монтана и други. Други 

бъдещи планове включват надграждане на дейностите на Центрове „Домашни грижи“ с услугата 

телеасистенция/ телекеър с цел дистанционен мониторинг на здравния и социален статус на 

хора с хронични заболявания и увреждания. И всички тези планове са съпроводени с активна 

работа с всички заинтересовани страни на национално и местно ниво за изграждане на устойчив 

модел за финансиране на този тип услуги в бъдеще. 

На дискусия след края на презентацията бе споменато и законодателството. Правата на 

медицинските лица също остават на дневен ред и са важна тема, тъй като има доста ограничения 

в действията и правомощията, които имат медицинските сестри и за които не е нужно лекарско 

одобрение. 

Следващата презентация отново беше свързана с темата за домашните грижи: 

„Програмите за социално-здравни грижи в дома на пациентите, които доближават 

общините до гражданите“ и беше представена от г-жа Росица Димитрова, директор на 

дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, община Велико Търново. 

Във връзка с предходната презентация на д-р Тодоровска за модела на „Домашни грижи“, 

г-жа Димитрова поясни, че община Велико Търново не е включена в проекта на БЧК, но е 

отворена за подобно партньорство. В момента Община Велико Търново работи по няколко 

проекта, свързани с грижата в домашна среда: 

1. Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико 

Търново“, стартирал през юни 2019 година, е с цел подобряване на достъпа до мобилни 

здравни и социални услуги за жителите на малки, отдалечени и труднодостъпни населени 

места на Община Велико Търново, чрез създадения Център за патронажна грижа. Предвижда 

се по проекта да бъдат предоставени мобилно-интегрирани, здравно-социални услуги и 

психологическо консултиране на 157 лица от Община Велико Търново, които ще получават 

здравни и/ или социални услуги до 2 часа на ден. 

2. През 2016 година, Община Велико Търново стартира изпълнението на проект „Подкрепа за 

независим живот“. При реализиране на дейностите по проекта са предоставяни интегрирани 

социално-здравни услуги и психологическо консултиране на общо 108 лица от целевата 

група, включително и 17 деца с трайно намалена възможност за социална адаптация. 

3. От 2014 година, след приключване на дейностите, реализирани по проект „За по-добър 

живот“, към Домашен социален патронаж Велико Търново, функционира Звено за услуги в 

домашна среда, което към настоящия момент предоставя интегрирани социално-здравни 

услуги на над 54 лица. От 2014 година до момента почасови услуги са предоставяни на над 

170 лица. Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Велико 

Търново се финансира изцяло със средства, осигурени от бюджета на община Велико 

Търново и е постоянен ангажимент на общината и ще продължава да функционира като 

такъв. 
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Други програми, реализирани в областта на здравеопазването и финансирани със средства от 

бюджета на община Велико Търново включват: Общинска програма за асистирана репродукция; 

Програма „Здрави деца в здрави семейства“; Оздравителна програма за ограничаване на 

наднорменото тегло и затлъстяването, гръбначните изкривявания и неправилните стойки сред 

децата и учениците; Оздравителна програма за ограничаване на усложненията, като хипертония 

и затлъстяване, и други.  

Г-жа Димитрова изрази личното си мнение и притеснение по въпроса, а именно 

недостигът на кадри. Активно се търсят медицински специалисти и въпреки повишеното 

възнаграждение има сериозна липса. Във Велико Търново липсата е осезаема, почти всички 

сестри са в пенсионна или предпенсионна възраст, но проблемът е национален. Всички 

кандидати, които са се отзовали за позициите, свързани с проектите са били по-възрастни хора 

(предимно 60+ годишни) и са признали, че няма да могат да се справят със задачите, поради 

естеството на работата, включително: бърза реакция, нови технологии, отдалечени места и 

самите манипулации. Правят опити да въвлекат студенти по медицина, които да продължат да 

работят по програмата и да се ангажират с проекта, но активното търсене на кадри в областта 

продължава. По отношение за намирането на кадри, г-жа Димитрова заяви: 

 

 

 

 

 „Не съм оптимист, но не съм и песимист“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-та сесия: Обучителен модул: Колаборацията – ключ към по-доброто здраве 

на общността 

 

След кратка почивка, председателят на НПО, д-р Станимир Хасърджиев продължи 

конференцията с „Представяне на чужди работещи модели на общинско здравеопазване“.  

Презентацията започна с препратка към предишния говорител, г-жа Росица Димитрова, 

споделяйки, че не трябва да има магистри, които да са до пациентите, за да извършат проста/ 

рутинна процедура като взимане на кръв. В чужбина има персонал, който се грижи за това и са 
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обучени за тази цел. Д-р Хасърджиев отбеляза, че не трябва да се обучават много хора, а просто 

да се наблегне на общинските домове и домашната помощ. Уточни също, че: 

 

„Болницата на бъдещето е вкъщи!“ 

 

Всички би следвало да се стремим нашата болница да е именно там – вкъщи. Никой не иска да е 

без близките си; дори и пациенти със сериозни заболявания, трябва да се стремят да останат и 

лекуват възможно най-дълго у дома. Затова домашните грижи трябва да са лесно достъпни за 

всички и да се предлагат във всеки дом. Д-р Хасърджиев отбеляза, че сме застаряващо общество, 

технологиите се развиват и затова трябва да се стараем да сме независими. Всички пациенти 

трябва да прилагат препоръките на лекарите у дома. Общината има важна роля в 

здравеопазването, тъй като малките населени места имат различни нужди от тези на хората в 

големите градове и подходът на кметовете трябва да е съобразен с изискванията на хората. 

Кметовете трябва да създават услуги, от които 

общността има нужда и я прави независима, а не 

зависима. По този начин зависимостта ще бъде 

намалена и болните няма да са в тежест на 

семействата си и на здравната система. 

Примери на работещо общинско 

здравеопазване бяха дадени от Германия, Дания, 

Швеция. В Германия, в много федерални щати, 

обществената здравна служба е прехвърлена на 

общинско ниво. Местните здравни власти и отделите 

за обществено здравеопазване споделят редица 

отговорности, включително: здраве-опазване; 

превенция, социални грижи и здравно образование; 

качествено здравно управление и комуникация. В 

Дания, общините от своя страна, играят важна роля в 

превенцията, промотиране на здравеопазването, 

дългосрочните грижи и рехабилитация при 

нуждаещите се пациенти. В Швеция отговорността за 

финансирането и организирането на дългосрочни 

грижи за възрастни хора и за подкрепата на хората с увреждания е на общините, а окръжните 

съвети са отговорни за рутинните здравни грижи за тези пациенти. Д-р Хасърджиев прикани 

всички общини и кметове за действие в тази насока, за да може в бъдеще да има едно по-добро 

общинско здравеопазване. 

Сесията продължи с презентация по темата за „Насърчаване на донорството и 

трансплантациите – хуманният акт „Дари живот““, представен от д-р Сибила Маринова, 
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Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов“. 

Един от главните проблеми в България, който възпрепятства донорството е, липсата на 

бързо разпознаване на симптомите на мозъчна смърт и когато пациент в такова състояние е 

попаднал в неподготвено отделение, се изпуска шансът да стане донор. За да се реализира 

донорска ситуация са необходими организация (регионална и национална), компетентен 

координатор с необходимите личностни качества и обучени екипи в съответната болница 

донорска база. Пример бе даден с Хърватия, където донорите са 35 на милион, а в България тази 

цифра е в пъти по-малка. 

Проблем също оказва и недобрата информираност на обществото. Затова се провежда 

кампания, чиято цел е да информира учениците от различни училища във Велико Търново, която 

впоследствие прераства в национална кампания и обучава и запознава учениците с 

възможността за донорство. „Нужна е малко информация по темата и какво точно 

представлява мозъчната смърт – и тогава вече срещаме разбиране у хората“, сподели  д-р 

Маринова. Всеки има възможност да помогне за спасяването на човешки живот. Важно е да се 

отбележи, че кампанията дава резултати и статистиката сочи следното: 

 2016 – 4 реализирани донорски ситуации;  

 2017 – 10 реализирани донорски ситуации при 12 доказани случаи на мозъчна смърт, 

1 отказ, 1 медицинско противопоказание;  

 2018 – 2 реализирани донорски ситуации, 10 доказани случаи на мозъчна смърт, 8 

случая с медицински противопоказания, и 

 2019 до този момент – 5 реализирани донорски ситуации при 5 доказани случаи на 

мозъчна смърт. 

 

До този момент в България не е имало такава 

единна организация и обучение по темата. Д-р 

Маринова заяви, че след успешно преминаване 

на испанско обучение, са сертифицирани като 

обучители по темата за донорството и 

трансплантацията. Нужни са организация и 

обучение на национално ниво и чрез кампанията 

„Дари живот“ те продължават да споделят опита 

си в областта. Това са все наложителни въпроси, 

които имат нужда от решение веднага, а не в 

бъдеще, защото много хора са в списъка на 

чакащите за трансплантация. С едно „да“ могат 

да бъдат спасени до 7 човешки живота! 

По време на дискусията, от участниците беше повдигнат и въпросът за ролята на 

пациентските организации и по какъв начин те биха могли да спомогнат за процеса. Д-р Сибила 
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Маринова поясни, че ролята на пациентските организации е изключително важна за 

разпространение на знанието и информация по темата, стигайки по този начин до по-обширна 

аудитория.  

 

Пояснение относно процедурата за 

трансплантация бе предоставено от г-н Росен 

Иванов, изпълнителен директор на 

Изпълнителна агенция “Медицински 

надзор”. Той добави, че приживе, ако човек 

е изразил съгласие, близките му е много по-

вероятно да се съгласят той да стане донор, 

при случай на мозъчна смърт. Затова е от 

голяма важност да се извършва обучение на 

студентите по медицина относно 

донорството и трансплантацията. По този 

начин темата ще бъде на дневен ред и хората ще могат спокойно да обсъждат донорството със 

семействата и близките си; тогава темата няма да е толкова тежка и непозната за всички нас. 

„Трябва да преборим общественото незнание и да го превърнем в знание.“ Г-н Иванов каза и 

няколко думи по повод Европейския ден на донорството, който се отбелязва на 12 октомври. 

В презентацията си на тема: „ИАМН – какво направихме и какво предстои” г- н Росен 

Иванов направи кратко представяне на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и нейните 

функции. ИАМН осъществява контрол върху дейността на лечебните заведения, на 

медицинските дейности и на качеството на медицинската помощ и осъществява функцията на 

компетентен орган по управление, координация и контрол на трансплантацията в България. 

Някои от проектите, в които ИАМН са участвали: 

 “GAPP” - Улесняване на оторизирането на процеса на приготвяне на кръв и тъкани и 

клетки, чиято цел е подпомагане на държавите членки на ЕС за прилагане на добри 

практики за оторизиране на процеса на приготвяне на кръв и тъкани и клетки; 

 “EURO-GTP-II” – Добри практики за доказване на безопасността и качеството чрез 

последващи действия от страна на реципиента, в резултат на който е създадено 

ръководството „Генерални добри практики за демонстриране на безопасност и 

качество чрез проследяване на реципиент – генерални изисквания“, което включва 

част за тъкани и част за асистирана репродукция. 

 “VISTART” – Бдителност и инспекция за безопасност при трансфузия, асистирана 

репродукция и трансплантация, с цел насърчаване и улесняване на хармонизирането 

на системите за инспекция и увеличаване на сътрудничеството между държавите 

членки и доверието в програмите за инспекция и мониторинг. 

След презентацията на Росен Иванов бяха повдигнати редица въпроси от участниците. 

Един от тях беше относно разпространението на работещ модел в по-малките градове и 
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населени места. Г-н Иванов уточни, че всяка болница има своите правила и единственото, което 

може да се направи, е това да стане по административен ред и то в рамките на националната 

програма, която предстои да излезе. Там са определени 6 координатора, които да подпомагат 

отдалечените райони на страната. Координатори, от които се очаква да асистират на своите 

колеги от по-малките градове и общини. Координаторите следят за контрола, който в момента 

липсва, а той е ключов за „хващането“ на подходящите донори на време. Трябва да има 

професионален подбор, а не просто назначени координатори, които не са наясно какво точно 

трябва да се прави. След обиколка на всички донорски центрове, за да се запознае с 

координаторите и техните проблеми, Иванов е останал с впечатление, че в някои има чисто 

личностен проблем и в центъра на този проблем са координаторите в болниците. 

Друг въпрос от участник касаеше финансовия аспект, а именно – Колко струва 

трансплантация на черен дроб в чужбина и в България? До 70 000 лв. се заплаща самата 

операция в България (цифрата е приблизително същата и за Турция). Но сумата е винаги строго 

индивидуална и зависи от много обстоятелства, включително и от допълнителните и 

съпътстващи процедури, които се заплащат допълнително. 

На края на дискусията Росен Иванов твърдо заяви, че трябва да се разреши кръстосаното 

донорство в България (даде пример с бъбречните трансплантации). Това предложение е внесено 

през юли тази година и сега се очаква одобрение и по-нататъшно развитие по въпроса. 

Последната презентация за деня беше за „Новият здравноосигурителен модел – какво 

ще се промени за пациентите“, представена от Виктор Паскалев и Андрей Дамянов, заместник-

председатели на Национална пациентска организация.  

Участниците в новата система бяха определени и разделени на: Здравни фондове, които 

подлежат на регулация съгласно общия режим на европейското законодателство; и НЗОК и 

частни фондове, които от своя страна ще отговарят на всички изисквания за платежоспособност 

и финансова устойчивост. Здравната система беше представена като двустълбов модел: 

 

І стълб, Задължителното здравно застраховане, което включва:  

 „Основен здравен пакет“, гарантиращ качествена и обхватна здравна грижа за всеки 

гражданин; 

 Пълна конкуренция между НЗОК и застрахователите; 

 Финансирано чрез задължителни  здравни вноски от 8%; и 

 Запазване на солидарността чрез изравнителния механизъм. 

 

ІІ стълб, Доброволно здравно застраховане, което включва: 

 Основано на доброволен избор на гражданите за ползване на услугата; и 

 Доброволните здравни застраховки  могат да надграждат качествено и количествено  

основния здравен пакет. 
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В презентацията си Паскалев и Дамянов 

представиха идейна схема, която се позовава на 

основни принципи и условия. Предложената 

схема предлага опростяване на финансирането и 

взаимоотношенията между страните в 

здравната система, което елиминира рисковете 

от фалити на здравни фондове (застрахователи) 

и затруднения в заплащанията при 

скъпоструващи лечения. Предложението 

гарантира отговорността на държавата в 

осигуряването и контрола на здравето на 

българските граждани. След натрупване на опит 

и достатъчно достоверни емпирични данни може да се търси възможност за децентрализация с 

цел по-голяма ефективност при финансовите взаимоотношения в здравната система. 

 

ДЕН 2 

Сателитно събитие на БАПЕМЕД 

 

Денят стартира със сателитното събитие на БАПЕМЕД на тема „Насърчаване на 

гражданското участие и повишаване на обществената осведоменост относно 

възможностите за участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на 

политики и законодателство“, както и представяне на резултати по проект „Бяла книга за 

персонализирана медицина“ на БАПЕМЕД, по Оперативна програма „Добро управление 2014-

2020“.  

Презентацията на Гергана Кьосовска-Пещенска стартира с дефиниране на термина 

персонализирана медицина: „Правилните превенция и лечение за точния пациент в 

подходящото време.“ Беше пояснено, че персонализираната медицина се отнася до по-

широката концепция за грижата, ориентирана към пациента, която взима предвид, че в своята 

цялост здравните системи трябва да отговарят по-добре на нуждите на пациента. Медицината 

може да бъде характеризирана като: 

 Предиктивна (Predictive) – известни са много рискови фактори, предразполагащи към 

различни заболявания и генетичното тестване за тези рискови фактори става все по-

често срещано. 

 Превантивна (Preventive) – скринингът за ранни признаци на заболяванията 

позволява предприемането на действия за навременна превенция. 
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 Персонализирана (Personalised) – проследяването и 

поддържането на добро здравословно състояние е 

съобразено с индивидуалните нужди и рискови фактори. 

 Проактивна (Participatory) – пациентите имат активна 

роля в събирането на данни, свързани със здравословното 

им състояние чрез различни устройства. 

Бяха споменати и някои от предимствата на 

персонализираната медицина. Тя води до увеличаване на 

ефективността и безопасността чрез избор на оптимален 

терапевтичен подход. От друга страна води до намаляване 

на страничните ефекти и подобряване на качеството на 

живот, броя на хоспитализациите и избягване на 

ненужните инвазивни процедури. Тези подходи, от своя 

страна, водят до повишаване на придържането на 

пациента към терапията. При персонализираната 

медицина фокусът е изместен от реакция към превенция. 

Целият гореописан процес води до намаляване на 

излишните разходи за неефикасно лечение и повишаване на ефективността на здравната 

система чрез избягване на приложението на терапии при потенциални „non-responders“ 

(намаляване на лечението на база „проба-грешка“), скъсяване и оптимизиране на терапевтичния 

подход.  

 

„Когато става дума за медицина, един размер не приляга на всички!“ 

 

Последва презентация по темата на Анета Пиперкова от БАПЕМЕД. Тя сподели, че 

бъдещето на предоставянето на здравни грижи се обсъжда по целия свят, за да се определи как 

страните могат да разработят нови стратегии за осигуряване на икономически ефективни 

здравни грижи. Примери на добри практики бяха представени от Англия, Шотландия, Германия, 

Франция и Финландия. Важно е да се уточни, че всички международни инициативи споделят 

общи характеристики, които включват:  

 Изричен ангажимент на правителството, конкретен бюджет и рамка за финансиране; 

 Насърчаване на научните изследвания и иновациите; 

 Прецизната медицина, разглеждана като нова парадигма, съответна промяна в начина на 

осигуряване на здравеопазването; 

 Превенция, диагностика и лечение на заболявания; 

 Гарантиране на устойчивостта на системите за здравеопазване; 

 Мрежа от публично-частни сътрудничества; 
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 Усилия за хармонизиране на политиките, въвеждане на стандарти за качество, 

разпространяване на най-добрите практики по отношение на етичните условия и 

осигуряване на достъп до споделена информация; 

 Фокус върху етичните и социалните последици; 

 Необходимост от пациентска и обществена ангажираност; 

 Създаване на мрежа от платформи или центрове за геномна медицина; 

 Интегриране на клиничната информация, чрез разработване на оперативно съвместими 

електронни здравни записи; 

 Съхранение, управление и използване на голям обем генерирани данни;  

 Съвместно разработване на лекарства и биомаркери и анализ на големи данни (Big Data). 

 

Бяха представени глобалните и европейски инфраструктури и инициативи, действащи в 

областта на иновациите и персонализираната медицина. Някои от ключовите имена включваха: 

BBMRI-ERIC, 1+ Million Genomes Initiative, EATRIS – ERIC, IMI и Здравни данни HIMSS. 

Акцентът на следващата презентация, представена от Гергана Кьосовска-Пещенска, беше 

поставен върху „Персонализираната медицина в България“. Тя уточни, че ключовите фигури за 

една успешна персонализирана медицина в България са: пациентите и пациентските 

организации, представителите на академичната общност, медицинските и диагностични 

специалисти, фармацевтичната и биотехнологична индустрия както и други свързани 

институции. 

Персонализираната медицина е насочена пряко към пациента и индивидуалните му 

особености. За да бъдат извлечени ползите от този иновативен подход и за да се постигне 

оптимален ефект, гражданите и съответно всеки пациент трябва да заема мястото си и да има 

активна позиция при поставянето на диагноза, взимането на решението за терапевтичен подход, 

лечението и оценката на ефекта от него и качеството на живот и за спазването на етичните 

принципи, като цяло.  

Бяха изтъкнати положителните аспекти на Персонализираната медицина в България:  

 Водеща роля на академията и медицинските специалисти в изграждане на процеса на 

диагностика и лечение; 

 Наличие на квалифицирани и опитни експерти; 

 Повишаване на активността на пациента и участието му в процеса на взимане на решение 

за собствения му живот и здраве; 

 Техническа обезпеченост (наличие на съвременна апаратура); 

 Контрол на качеството за лабораториите, извършващи диагностични тестове; 

 Висок дял на реимбурсираните от НЗОК иновативни терапии;  

 Наличие на действащи неправителствени организации за персонализирана/ прецизна 

медицина. 

Въпреки положителните страни, Персонализираната медицина в България има и своите 

негативи: 
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 Липса на регламент и адекватна регулаторна рамка; 

 Липса на проследимост на процеса; 

 Липса на достатъчна информираност в здравната 

система; 

 Липса на референтни структури в сферата на 

персонализираната медицина; 

 Липса на адекватни публични статистически анализи 

за медико-икономическия ефект от прилагането на 

персонализираната медицина в България; 

 Диагностика и терапия и тяхната фрагментираност 

като процес;  

 Недостатъчно високо квалифицирани специалисти в 

сферата на медицинската генетика и молекулярната 

патология; 

 Оскъдно количество научни проекти в сферата на 

персонализираната медицина;  

 Профилактика, превенция и ранна диагностика на 

заболяванията, които все още на заден план. 

Гергана Кьосовска-Пещенска също изтъкна, че в актуализирания вариант на 

Националната здравна стратегия (2020), концепцията за персонализирана медицина не е пряко 

заложена. 

Следващата презентация в програмата на БАПЕМЕД беше на г- жа Горица Раклеова, 

относно проведената от тях Анкета за проучване и оценка на познанието за гражданското 

общество и персонализираната медицина в България. Целта на анкетното проучване е да 

предостави актуална и обективна информация за нивото на информираност сред представители 

на различни обществени групи, относно механизмите за гражданско участие при формиране и 

изпълнение на политики в здравеопазването; и да извлече максимално количество информация 

за нагласите, опита и знанията по темата за 

персонализираната медицина. Г-жа Раклеова 

сподели, че проучването е проведено през 

месец март 2019 година чрез анонимна 

електронна анкета и е било разпространено 

до повече от 1500 представители на 

администрации на държавни институции, 

държавни органи, неправителствени 

организации, бизнес сектора и гражданите. 

Процентното разпределение на участниците 

и техния сектор са визуализирани на 

графиката:  
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След детайлно представяне на получените резултати от анкетата, Горица Раклеова заяви, че е 

необходимо непрекъснато да се прави оценка относно това доколко една инициатива или 

кампания на управлението е била успешна или неуспешна, на всяко едно ниво: местно, 

регионално и национално. 

 

Презентацията на Анета Пиперкова „Пациентските Адвокати/ Застъпници – 

„проводници“ за граждански инициативи и ролята им в съвременната персонализирана 

медицина“ акцентира върху важната и ключова роля на пациентския адвокат/ застъпник. Ролята 

на един застъпник или пациентски адвокат е да: 

 Подобрява опита на пациента и семейството при взаимодействието им със системата на 

здравеопазването; 

 Ангажира пациентите и техните семейства в 

техния план за здравни грижи;  
 Намалява медицинските грешки – чрез 

обучение и овластяване на пациентите и 

техните семейства да участват в личните им 

здравни планове; 

 Помага на потребителите и семействата да 

получат правото на глас за собственото им  

здравеопазване; 

 Участва в решения за контрол на нарастващите 

разходи за здравеопазване; 

 Работи за намаляване на фрустрацията и 

възстановяване на доверието на 

потребителите в системата на 

здравеопазването; 

 Изучава и прилага иновации в моделите за 

координация на грижите; 

 Участва в обща информационна и обучителна 

програма за професионалисти от различни 

дисциплини, потребители, работодатели и други заинтересовани страни. 

Г-жа Пиперкова уточни, че защитниците на пациентите разчитат на устойчиви и ефективни 

взаимоотношения, за да гарантират, че могат да посрещнат всички логистични и здравни нужди 

на пациентите. Компетентните организации на пациентите и застъпниците в персонализираната 

медицина са предпоставка за една ефективна комуникация между доставчиците на здравни 

услуги и потребителите. 

От БАПЕМЕД заявиха, че насърчаването на разработването и прилагането на 

персонализирани подходи за медицина е много важно за бъдещата здравна политика, 
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позволяваща използването на най-подходящото лечение за всеки индивид, намаляване на 

разходите и предотвратяване на странични ефекти. По-голяма ефективност при предоставянето 

на здравни услуги може да бъде постигната чрез прилагане на персонализирани подходи, което 

води до по-ниски разходи за лечение, което е в интерес на гражданите и ефективното развитие 

на сектора на здравеопазването. Необходими са спешни мерки за подобряване качеството на 

здравеопазването и ефективно прилагане на най-съвременните медицински постижения в 

клиничната практика, развитие на транслационната и персонализираната медицина. Областите, 

в които е нужно въвеждане на промяна и конкретен план за действие с цел разширяване на 

познанията и разбирането за концепцията на персонализираната медицина и утвърждаването ѝ 

в практиката, бяха определени от БАПЕМЕД като следните: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За осъществяване на описаните препоръки е нужно прякото и активно участие на всички 

ключови фигури, свързани с персонализираната медицина, като медицински специалисти, 

учени, фармацевтична и биотехнологична индустрия, бизнес, институции и не на последно място 

– пациентите. В основата на препоръките за всяка една от основните области е пациентът с 

неговите нужди и интереси, и те поставят пациента в центъра на здравната грижа. За да се 

гарантира тази трансформация и да се привлекат нужните ресурси, е необходимо да се разшири 

тази инициатива, като обхване по-широк кръг заинтересовани лица и се приложи във всички 

сфери. 

„Преминаването към персонализирана медицина вече е в ход.“ 
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След кратка почивка, последва презентацията на Марчела Колева от МБАЛ „Сердика“-

София, на тема „Потенциалът на прецизната онкология за подобряване на резултатите за 

пациента“. 

Прецизната медицина е подходът към грижите за пациентите, който позволява на 

лекарите да избират лечения, които ще помогнат на пациентите въз основа на генетично 

разбиране за тяхното заболяване. Пример беше даден с раковите заболявания – никой рак не 

прилича на друг от същия тип при различните пациенти. Доскоро, при диагностицирането на рак, 

обикновено се препоръчваше едно и също лечение на пациентите, които имат същия тип и 

стадий. Въпреки външните прилики на раковото заболяване, различните хора могат да реагират 

по различен начин и лекарите не знаеха защо. Геномиката играе много важна роля в това. Гените, 

които се проявяват при дадени хора, нямат нищо общо с тези при други пациенти. След 

десетилетия изследвания, сега учените разбират, че туморите на пациентите имат генетични 

промени, които причиняват появата на рак и стимулират неговото разпространение. 

Г-жа Колева поясни, че всички ракови заболявания са резултат от генни промени, които 

им позволяват да възникнат, да се разпространяват в други тъкани и да метастазират. Но кои 

генни промени са най-ключови? Това са драйвър или мутациите познати като „водачи“. Тези 

мутации дават предимство за растежа на раковата клетка. В днешно време те се изследват все 

по-често, което води до промяна в начина на мислене относно рака. Важно уточнение бе, че не 

всички генни изменения, открити в ракови клетки имат еднакво въздействие върху „живота“ на 

рака. Колева още уточни, че туморът е зависим от наличието и функцията на определени 

„драйвър“ гени и тяхното увреждане повлиява отрицателно развитието на тумора.  

Презентацията продължи с тумор-

агностична теория, която е една от най-

иновативната в тази сфера и води до 

персонализиране на медицината, по-добро 

лечение и постигане на по-добри резултати при 

пациентите. Все пак тумор-агностичният 

подход засега трябва да се приема 

предпазливо с отчитане на хистологията на 

тумора. Трябва да се има предвид, че този 

подход може да не е подходящ за всеки 

биомаркер, необходими са още данни.  

Прецизната медицина, или 

осигуряването на правилното лечение за правилния пациент в правилното време, се стреми да 

подобри резултатите на пациентите, като базира решенията за лечение върху уникален профил 

на тяхното заболяване. Индивидуалната медицина води до едно различно и подобрено мислене 

относно онкологичните заболявания. 
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Видео конференция/ видео мост между Видин, Пловдив и Стара Загора 

 

Видео конференцията бе на тема „Бъдещето на общинското здравеопазване“ и 

включваше дебат с кандидат-кметове от различни градове и дискусия с пациентите. Видео 

конференцията и съпътстващият я дебат продължиха около час и половина. 

Дебатът се излъчваше от Стара Загора и бе модериран от д-р Станимир Хасърджиев, 

председател на Национална пациентска организация. В дебата участваха потвърдилите 

кандидати за кметове и експерти: 

 

 Иванка Сотирова – зам.-кмет по Хуманитарни дейности на Стара Загора; 

 д-р Цветан Ценков – кардиолог и интернист; основател на медицински център 

„Биомед“, от Видин;  

 д-р Атанас Баташки – гръден хирург към УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив; и  

 Николай Радев – директор на Английската гимназия в Пловдив. 

 

Д-р Станимир Хасърджиев покани и приветства всички участници в дебата. Също така 

изрази и разочарованието си от факта, че не всички поканени се отзоваха на поканата на НПО, 

поради различни причини. Но това дава само предпоставка дебатът за общинското 

здравеопазване да бъде повторно повдигнат и продължен. 

 

Видео дебатът беше започнат от д-р Цветан Ценков, който постави въпроса докога 

пациентските организации ще търпят парите на пациентите да бъдат неправилно усвоявани и 

харчени за лекарства? Той поясни, че вместо да се увеличават, парите за здравеопазване 

намаляват и вследствие на това много болници в по-малките населените места затварят. 
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Председателят на „Българска асоциация по хемофилия“ Виктор Паскалев веднага даде 

отговор: „До кога ще търпим ние ли? Докога ще търпи лекарският съюз?“ В отговора си 

Паскалев поясни, че пациентските организации не участват в подписването на рамкови договори 

и поради тази причина нямат вина. Той прикани тези, които взимат решенията, да се консултират 

повече с пациентските организации и по този начин да поставят този въпрос съвместно с тях. 

 

Думата взе Иванка Сотирова, която заяви, че е изключително важно да се погрижим за 

превантивното здраве. В Стара Загора стартира инициативата „Здравей Здраве“, която е именно 

в тази насока. Общините разполагат с малък бюджет и не могат да се справят сами с всички 

изисквания на пациентите. Затова всички общини трябва да се ориентират и да влагат ресурси 

там, където е най-необходимо за гражданите. Сотирова посочи и някои от инициативите и 

програми за подпомагане на доброто здравеопазване, които се развиват в Стара Загора, а те са: 

скрининг в детските градини, патронажна грижа, грижа за хора с диабет, справяне със 

затлъстяване в ранна детска възраст, предоставяйки столова за диетично хранене и други.  

  

Като медиатор на дебата, д-р Хасърджиев се обърна към представителите от Пловдив. 

Той ги попита за тяхното мнение по въпроса и каква точно е ролята на общините, тъй като 

нуждите в различните градове и общини са различни. 

 

Д-р Атанас Баташки уточни, че в Пловдив общините нехаят и поради тази причина са били 

закрити множество от обществените болници, които са били докарани до фалит.  

 

Д-р Станимир Хасърджиев отправи отново въпрос към Пловдив, констатирайки, че 

Пловдив е голям град, който има медицински университет, множество многопрофилни болници, 

държавни, частни и университетски болници. Тези общински звена са необходими и в цял свят 

се инвестира в тях, но трябва ли да ги наричаме болници? Трябва ли тези звена да се конкурират 

с другите болници или могат да изпълняват своята обществена функция и да отговарят на 

нуждите на хората? Хората имат нужда от информация и профилактика; не е ли удачно да 

помислим в насока за нов, съвременен и по-добър модел? 

 

Г-н Николай Радев отговори, че въпреки добрите специалисти в Пловдив, закриването на 

болниците в града е голямо предизвикателство за тях в момента и много пациенти остават без 

адекватна грижа. Законово, прилагането на нов модел би било трудно, тъй като общинските 

болници вече имат звена, които наподобяват социалните модели на подпомагане. Радев уточни, 

че социалната функция на общинските болници е много важна и затова държат те да бъдат 

запазени. Важно допълнение бе направено относно пациентите – не всички пациенти от 

общинските болници могат да посещават държавните или частни болници в района. Начинът, по 
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който функционира здравеопазването в България, не позволява на новите и иновативни модели 

да просъществуват. 

Д-р Хасърджиев се обърна и към Видин за мнение по въпроса. Видин и районът имат най-

наложителна нужда от болници, защото това е област, в която безработицата е най-висока и 

обезлюдяването най-голямо. Повече от ясно е, че държавата трябва да се намеси и да задели 

бюджет, но какви са услугите, от които пациентите имат нужда? 

 

Д-р Цветан Ценков изрази съгласието си с колегите си от Стара Загора и Пловдив и 

важността на засегнатите теми. Обърна внимание на проблема с парите, които се разпределят 

за здравеопазване, а именно – тяхното неправилно разпределение. Във Видин парите за 

здравеопазване са в пъти по-малко от тези, разпределени в другите градове на страната. Д-р 

Ценков прикани Министерството на здравеопазването и министъра да отговорят какво ще се 

случи с тези над 30 болници, които са закрити или са пред закриване и техните пациенти. 

Общината може да помогне в тази насока като подобри комуникацията между нуждите на 

населението, НЗОК и политиците. Той поясни, че трябва да се настоява за промени в закона. Има 

прекрасен немски модел, който може да служи като добра практика за България. Там, където 

населението е застаряващо, какъвто е случаят и във Видин, не е нужно да се държи отворено 

родилно отделение. Болницата/ отделението може да бъде преструктурирано и да се пренасочи 

фокусът върху хората с хронични заболявания, които имат нужда от грижи и подкрепа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Хасърджиев изрази съгласието си и продължи с уточняващ въпрос – дали хората, 

които правят политиката в България, знаят и имат идея от какво имаме нужда и искаме ние като 

граждани? 
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Г-жа Иванка Сотирова направи пояснение към д-р Цветан Ценков относно родилното 

отделение в Стара Загора, което ще бъде предоставено за други цели, за да може да се осигури 

по-добър достъп на пациентите до доболнична помощ. Тя уточни, че винаги когато има такива 

необходимости, общината трябва да търси решение. Сотирова изрази своето съгласие, че 

средствата, които се разпределят на национално ниво не са справедливо разпределени и не 

съответстват на необходимостите. Това е най-осезаемо в малките населени места. Проблемите 

са много, но важна роля за разрешаването им имат гражданите. 

 

Д-р Станимир Хасърджиев изрази желанието си да даде думата на хората, които идват от 

различни градове на страната. Той ги попита как те си представят общинското здравеопазване и 

какви са услугите, които една община може да разработва съвместно с тях? 

 

Представител на Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели“ от 

Габрово взе думата. Тя разказа, че общинската болница в града работи добре и по нейни данни 

няма дългове. Изрази мнение, че тази ситуация може да се дължи на директора и доброто 

управление на болницата. Всички отделения в здравното заведение функционират и са били 

ремонтирани. Участника във форума не скри, че е против откриването на нови болници в града. 

В Габрово има социален патронаж, домашни грижи, дневни центрове за възрастни и хора със 

специални нужди, което прави откриването на нова болница напълно ненужно, а общинската 

болница е напълно достатъчна. 

 

В ролята си на модератор, д-р Хасърджиев, се обърна към Пловдив и се поинтересува 

дали там има такива услуги? 

 

Д-р Баташки, потвърди, че имат социален патронаж. Но изтъкна проблема, че има липса 

на общински диагностично-консултативни центрове (ДКЦ) и медицински центрове. Отбеляза, че 

всички медицински центрове в района са частни, което не е много подходящо за гражданите. 

Наблегна, че най-важна за пациентите е превенцията, за да могат да се намалят разходите за 

лечение и лекарства. 

 

Д-р Станимир Хасърджиев, отправи въпрос към д-р Баташки и го попита как точно се 

прави превенция на онкозаболяванията? И каква е ролята на болниците, медицинските и 

общинските центрове за това? 

 

Д-р Баташки веднага отговори, че една много добра идея е във всички общински 

предприятия да се изготвят програми за социално-значимите заболявания и да се въведе график 

с профилактични прегледи със съответните рискови групи. Тези профилактики следва да се 

извършват в общинските болници. Превенцията в България е занемарена и е нужно да ѝ се 

обърне внимание и да се вложат средства. 
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Микрофонът бе даден на Елисавета Котова, председател на „Национална асоциация на 

децата с диабет”, която зададе конкретни въпроси на кандидат-кметовете: „Какво смятате да 

направите в училищата и детските градини, защото има проблем с медицинското обслужване на 

деца с хронични заболявания? В XXI век не е редно родителите да излизат от работа, за да може 

да обслужат нуждите на своето дете. Факт е, че медицинските лица в учебните заведения 

отказват да поемат ангажимент към децата?“. Виктор Паскалев и д-р Хасърджиев направиха 

допълнения към въпроса на Котова, а именно какви са плановете на кметовете за работа с 

различните групи хора с инфекциозни заболявания? Тъй като има рискови групи в обществото и 

когато се появи епидемия, тя засяга всички и профилактиката е всеобща отговорност. 

 

Г-жа Иванка Сотирова отговори, че в Стара Загора се опитват да установят всички 

неимунизирани чрез различни ресурси. Уточни, че всички хора трябва да са ангажирани 

граждански, за да може да се преборим с този проблем. Сотирова започна с кратко пояснение, 

че когато хората се консултират с нея, те не искат да работят в ясла или детска градина, а в 

училище, въпреки че заплатите са еднакви. Една от причините са детските заболявания и 

тенденцията в последните години, която сочи, че броят на децата със СОП в детските заведения 

се е увеличил. Поясни, че въпреки увеличените ресурси, има проблем с намирането на 

допълнителен персонал и учители, които да работят с деца със специални образователни 

потребности. Работи се по методики за въвеждането на диетично хранене в детските и учебни 

заведения. За да могат да отговорят на нуждите на децата с диабет, се провежда обучение на 

персонала всяка есен, но не всички искат да се заемат с тази задача. Сотирова наблегна, че тук 

идва ролята на родителите, които трябва да сигнализират в общините, за да може да се упражни 

контрол над тези заведения, които отказват такава грижа.  

 

Д-р Атанас Баташки се съгласи с всичко казано от останалите участници. Сподели, че има 

иновации при диабета като електрически помпи с дозатори, които са много добри варианти, но 

са по-скъпи варианти и затова не се прилагат.  

 

Д-р Хасърджиев продължи дебата, споделяйки, че чуждите модели показват, че хората 

нямат нужда от болница, а от здраве. И това здраве може да се предостави не от болница, а 

домашни грижи, нови технологии, телемедицински услуги и др.  

 

Д-р Цветан Ценков от Видин уточни, че най-важно е храненето на децата, защото 

некачествената храна води до нездравословно развитие. Трябва да се обърне внимание и на 

имунизационните календари. В България всеки има достъп до медицински технологии и 

иновации в рамките на броени дни и трябва да се възползваме като пациенти.  
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Д-р Станимир Хасърджиев отправи предизвикателство към д-р Цветан Ценков относно 

развитието на технологиите във Видин и региона. Предложи след изборите да им предостави 

технология, която да ги свързва директно със столична болница, без нужда хората да пътуват, за 

да имат достъп до най-добрите специалисти от водеща столична болница и телемедицината да 

стане факт и във Видин. Д-р Ценков благодари и изрази желанието си да участва в такава 

инициатива.  

 

Финалният въпрос и към тримата участници в дебата бе: „Вие като кмет кои три въпроса/ 

проблема ще решите във Вашата община? Как ще подобрите качеството на медицинската помощ 

като цяло?“ 

 

Д-р Цветан Ценков бе първи и уточни, че даже и в момента работят над подобрения. Канят 

водещи специалисти (от Видин), които да помагат на своите съграждани в преките им 

медицински дейности и профилактиката. Но най-важното за момента е болницата във Видин да 

оцелее. Изрази желанието си за бъдещо партньорство с НПО, за да може да се работи за едно 

по-добро бъдеще за всички. 

 

Д-р Атанас Баташки отговори, че пациентът е в основата на здравеопазването. В Пловдив 

има нужда от млади специализанти в общинските болници, тъй като това ще реши проблема с 

кадрите. Профилактиката трябва да е 

приоритет на цялото държавно 

управление, защото средствата, които 

се инвестират в профилактика ще се 

върнат десетократно в спестени пари 

след години и ще имаме едно по-

здраво общество. В Пловдив, 

общината трябва да изгради поне още 

един старчески дом и/ или няколко 

хосписа – това е наложителен въпрос 

в момента.  

 

Иванка Сотирова от Стара 

Загора поясни, че всички сме наясно как е организирано здравеопазването в развитите 

европейски страни и даде пример с Швейцария. Там няма болница във всяко населено място, 

там всички болници са строго профилирани, което е един добър модел за България. Стара Загора 

има приоритети за подобряване на доболничната помощ, създаване на методи за здравословно 

хранене на подрастващите и създаване на медицински центрове в отдалечените райони, за да 

може нуждаещите се да имат достъп до здравеопазване.  
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Д-р Станимир Хасърджиев прикани участниците за съвместно разработване на концепция 

за общинското здравеопазване, която да е осъвременена и да отговаря на нуждите на хората.  
 

Само заедно можем да намерим работещи решения! 

 

ОСМИЯТ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА ПАЦИЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ПРОВЕДЕ  


