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УВОД
Настоящият сборник е част от мащабния етически проект "Разширяване на етическия дебат 

в българското общество"1, който цели разгръщане рамките на респекта в обществото чрез 
средствата на обхватни етически дискусии. Вече десет поредни години етиците от Българска 
академия на науките2 очертават зоните на морална болезненост и свързаните с тях социални 
практики в българското общество. Като се анализират етическите рискове в съвременната 
ситуация, се определят основните субекти в риск, за да бъдат те привлечени към осмисляне 
на етическите проблеми. Професионални общности, медиите, институциите на културата и 
изкуството, социалните институции, изследователи от различни научни области, държавни и 
обществени организации, представители на отговорни недържавни институции са участници 
в етическите дискусии със статута на съмишленици и партньори. 

Националните конференции по етика и свързаните с тях издания успешно демонстрират 
жизнеспособността на националната етическа мрежа. Медицински университет – София, 
Факултет по обществено здраве и Български лекарски съюз, със своята активност, етическа 
чувствителност, креативност и изследователски дух имат изключителни позиции и значение 
за изграждането и функционирането на националното етическо пространство. Бидейки много 
тясно обвързани с разтърсващите промени на био-медицинските и технологични реалности, 
те се оказват (в сравнение с останалите професионални общности) многократно по-адекватни 
на актуалната етическа ситуация, демонстрирайки готовност сами да изследват етическите 
рискове и да провокират диалог, да търсят възможности за овладяване им, да толерират соци-
алните позиции на етиката и да защитават статута на етика като експерт. 

За втори път за последните десет години те демонстрират активната си позиция на водещ 
партньор в обществения етически дебат. След огромния успех на Четвъртата национална 
конференция по етика през 2007 "Етиката в българското здравеопазване" и на свързаното 
с нея издание, радващо се на голям читателски интерес, през 2013 г. дискусията се разгърна 
с акцент върху "Европейските етични стандарти и българската медицина"3, необходимостта 
от осмисляне на пътищата за хармонизация на българската и европейската медицински 
пратики, анализ на формите и средствата за упражняването на контрол върху тяхното прак-
тическо приложение, пригодността и адекватността им в специфичната социално-икономи-
ческа ситуация у нас.

Настоящият сборник от статии отразява духа на дискусията и доразвива идеите на на-
ционалния етически форум. Представените изследвания са структурирани в седем раздела – 
"Здравеопазна система, ориентирана към резултат", Здравна икономика и здравна политика", 
"Фармакоикономика и лекарствена политика", "Универсалност в медицината и културни раз-
1 до сега са издадени: Етиката в България – вчера, днес и утре. Фабер, С. 2005; Моралът в българската политика. Фабер, 

С., 2005; Морал и социализация на децата и младежите в България. Фабер, С., 2006.; Етиката в българското здраве-
опазване. ИК "Симел", С. 2007; Моралът в българската журналистика. С., Фабер, 2009, Етиката в българската ико-
номика. ИК УНСС, С., 2010, Етиката в българската наука, ИК УНСС, С., 2011, Етиката в българската правна система. 
ИК УНСС, С., 2011.  Вж по-подробно за тази инициатива и PDF на всички издания, свързани с нея,  на сайта: http://
cvmissk.wordpress.com/ ) 

2 секция "Култура, ценности и морал" при Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, правоприемник на 
секция "Етика" при ИФИ, БАН.

3 на 25 и 26 октомври 2013 в зала "Сердика" на Шератон, София, се проведе Деветата национална конференция по 
етика с международно участие "Европейските етични стандарти и българската медицина". Форумът е под патронажа 
на чл.кор. проф.д-р Ваньо Митев, дм, дбн, Ректор на Медицински университет – София и Председател на Съвета на 
Ректорите на Висшите училища  в България.
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личия", "Проблемът за правата в българската здравеопазна система", "Медицинският професи-
онализъм в контекста на здравната реформа",  "Към Нова глобална биоетика".

Представени са академичният елит и изследователи както от  МУ– София, така и от ме-
дицинските университети в цялата страна – Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Плевен, Русе, 
Стара Загора и др., Национален център по заразни и паразитни болести, Медицински колеж 
МУ– София и др. Темата привлече вниманието на академичната общност – значимо е присъ-
ствието на уважавани учени и преподаватели (етици, философи, социолози, науковеди, иконо-
мисти, психолози, биолози, прависти и др.) от институтите на Българска академия на науките, 
Софийски университет "Св. Климент Охридски", УНСС, Технически университет – София,  
Нов български университет, НЦИОМ, Тракийски университет – Стара Загора, Русенски уни-
верситет "Ангел Кънчев" и др.

Своята позиция представят професионалисти както от държавни, така и от частни здравни 
заведения – МБАЛ–Кърджали, ДКЦ– Хасково, но и Токуда болница – София. В дискусията 
участват колеги от държавни институции и неправителствени организации – Министерство 
на здравепазването, Министерство на правосъдието, Изпълнителна агенция по лекарствата, 
Национален център по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, но и Дружество на 
психолозите в РБългария, Фондация "Здравни проблеми на малцинствата", "Национална мрежа 
на социалните медиатори", Комисии по професионална етика на БЛС и при БАПЗГ и др. 

Дискусията умело обединява медицинската теория с медицинската практика, научната кре-
ативност на академичната мисъл с тревогите, практическите питания и етически лутания на 
практикуващия лекар, на здравния работник, на медицинската сестра, на здравния медиатор. 
Постижение е и равноправният диалог на видни представители на академичната мисъл и 
здравната периодика с докторанти и студенти, които правят своя прощъпулник в настоящия 
сборник. Значимостта на доклaдваните научни резултати, професионализмът и етическата 
чувствителност при тяхната интерпретация и представяне издигат научното ниво на дебата и 
очертават нови насоки за неговото разгръщане.

И не на последно място – темата изисква излизане извън рамките на националната ситуация 
в медицинската теория и практика с оглед на европейските етични стандарти и критерии. В 
този смисъл участието на проф. Амнон Карми, Президент на Международната мрежа по био-
етика към ЮНЕСКО със седалище Хайфа, Израел и на проф. Роберт Букингам, Канада, на из-
явени специалисти от Белградския университет, Сърбия, на Университета в Щип, Македония 
и на Курския държавен медицински университет е добра атестация за изданието.

Инициативата е под патронажа на чл.кор. проф.д-р Ваньо Митев, дм, дбн, Ректор на 
Медицински университет – София и Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища 
в България.

От изключително значение е подрепата на президента на Р България Росен Плевнелиев, на 
Генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова, на Кмета на София Йорданка Фандъкова, 
на Министъра на образованието и науката проф.д-р Анелия Клисарова, Министъра на здраве-
опазването д-р Таня Андреева и на Председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров.

01.01.2014     Доц. д-р  Емилия Маринова 
Ръководител  Секция "Култура, ценности и морал" 

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ
Свидетели сме на едно знаменателно събитие. Знаменателно, тъй като съчетава традиции с 

иновации. 
Традиции – защото през 2007 г. проведохме Четвъртата национална конференция по етика: 

"Етиката в българското здравеопазване", която постави началото на ползотворно сътрудни-
чество между учените от Българска академия на науките, Медицински университет – София, 
Български лекарски съюз и практикуващите медицинската професия у нас.  

През изминалите години настъпиха промени в изискванията към медицинската практика, 
свързани с привеждането им в съответствие с Европейските етични стандарти. Новата ико-
номическа криза в света отваря и нови въпроси. Днес сме изправени пред необходимостта да 
потърсим отговор на тези въпроси.

Времето за задълбочен анализ и преосмисляне на отношението към здравето и здравеопаз-
ването, времето на новите решения, които трябва да бъдат проведени с усилията на всички 
институции – това време е дошло! 

А както е казал Виктор Юго: "В света няма нищо по-силно от идеята, чийто час е настъпил".
Целта на Националната конференция "Европейските етични стандарти и българската ме-

дицина", проведена на 25 и 26 октомври 2013 г. в Зала "Сердика"-Шератон, София, е акаде-
мичната общност и специалистите в различните области на медицината да представят своите 
мнения, предложения и визия за развитието на здравната реформа, за да могат те да бъдат чути 
и отразени в конкретната клинична и управленска дейност. 

Горд съм с положените отговорност и усилия на повече от 150 колеги от всички медицински 
университети и редица престижни висши училища в страната, които излагат своите резултати 
в настоящето издание. 

Вярвам, дискусиите да провокират добре обмислени цялостни промени на съществуващото 
законодателство и утвърдена практика, както и обосноваването на една по-дългосрочна визия 
за бъдещето на нашето здравеопазване. 

И в края на моите встъпителни думи, но не и последно по значение, искам да отбележа, че 
нашият Медицински университет, като водещ в Рейтинговата система на висшите училища и 
един от най-активните медицински университети в страната, има амбицията и готовността за 
пълноценно  сътрудничество с всички учени и институции, както в страната, така и в чужбина, за 
просперитета на българското общество.

На добър час на изданието!
                                               Чл. кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн 

Ректор на Медицински университет - София 
Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища в Р България
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НЕИЗКАЗАНОТО ЗА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА:  
НЕКА ДЕБАТЪТ ДА ЗАПОЧНЕ

Новата политическа рамка на Европейския регион на СЗО – "Здраве 2020" и на Европейския 
съюз, подкрепя разширяването на действията за здраве и благополучие отвъд правителството 
към ангажиране на обществеността и подчертава ролята на доброто здраве за осигуряване на 
икономическо и социално развитие. Подчертава се също така, че участието на всеки човек до-
принася за подобряване не само на личното здраве, но стимулира и ефективния диалог с ме-
дицинските професионалисти и създава механизми за нарастваща безопасност и повишаване 
съпричастността с превенцията на заболяванията и с интервенциите на здравното обслужване.

Идентифицирани са четири принципа, които имат голямо значение при поставянето на 
приоритети в здравеопазването:
•	  безпристрастно лечение на хората;
•	  приоритет на най-уязвимите групи от населението;
•	  възможно най-голяма полза за общественото здраве и
•	  промоция на социалната полезност.

Приложението на тези общи принципи изисква съгласие на правилата и процедурите за из-
веждане на приоритети в здравеопазването, с оглед те да станат легитимни. Ключови елементи 
на процедурите са:
•	  прозрачност;
•	  практическа приложимост и обоснованост;
•	  повторно разглеждане на решенията при нужда;

Считаме, че познаването на основните ценности, такива като свобода и справедливост, е 
необходимо за успеха на здравната реформа, особено в търсенето на етична, устойчива и все-
странна здравна реформа. С оглед да се предвидят рисковете, от съществено значение е регу-
лярно да се правят анализи на икономическата и социална ситуация и техните ефекти върху 
здравето и здравната система. В този процес ключово важно е включването на обществеността, 
особено като се има предвид, че имаме по-добре информирани граждани, които претендират 
за по-високо ниво на отговорност, по-голяма прозрачност и по-голяма гаранция за качество. 
Бихме искали да съдействаме тези въпроси да получат внимание и такъв характер на дебата, 
които са необходими за провеждане на разумна здравна политика.

Прегледът на състоянието на ценностите и етичните принципи в здравеопазването у нас за 
годините на Преход показва като че вратата се отваря, но никой не влиза вътре.

Ефективният дебат започва с обективни факти. Началото започва с внимателно пред-
ставяне на резултати и доказателства от научните изследвания. Особено полезен е интердисци-
плинарният подход, както и да бъдат чути всички разумни гласове с цел да се постигне ако не 
консенсус, то поне разбиране и респект. Ние се ръководим от този стандарт.

Потенциалната сила на дебата е да изясни как промените в ангажиментите на правител-
ството са повлияли фундаменталните ценности на здравната система у нас.

Дори и да не е приоритет здравеопазването, просперитетът на нашата национална ико-
номика зависи от здравето на работната сила и ефективността на здравната система.
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Необходим е анализ и дебат за това има ли управлението роля за промените в здравеопаз-
ването през последното десетилетие. Кой оформя приоритетите при тази непрекъсната смяна 
на министрите в здравеопазването? Дали тези приоритети са правителствени, или полити-
чески, или клинични, или такива на административния апарат? Кой спечели и кой загуби от 
промените у нас от 2000 година до сега?

Какво е новото, ако има ново, в Националната здравна стратегия 2014-2020?
Защо се отложи дебатът около социално-либералния модел за развитие на здравеопаз-

ването предложен от нас през 2004 година? Ключов елемент в този модел е модернизиране на 
българското здравеопазване чрез изграждане на втори стълб на здравноосигурителния модел, 
при който вноската от работодателя остава в НЗОК, а вноската от работещия се внася в сво-
бодно избрана от него застрахователна компания.

Предимствата на този модел са следните:
Създаване и защита правото на избор.
Създаване реална конкуренция, при която качеството на услугите и достъпа се подо-

бряват, а цените остават приемливи.
Застрахователните компании се превръщат в партньор на държавата и допълнителен из-

точник на финансиране на здравеопазването.
Разкриват се възможности от застрахователните компании за допълнителни доходи на 

медицинското съсловие (лекари, медицински сестри, акушерки) чрез граждански договори, 
втори трудов договор и др. п. Това ще мотивира медицинското съсловие да остане и да търси 
кариерно развитие в България.

Разкриват се възможности за ефективно публично-частно партньорство чрез преструк-
туриране на здравната мрежа (болници, ДКЦ, медицински центрове).

Отговорността за българското здравеопазване се преразпределя между партньорите.
Днес, вече в началото на 2014 г. социалната динамика изисква по-радикални решения като 

пълна демонополизация на НЗОК и преразпределение на финансовия ресурс между определен 
брой конкуриращи се структури. Подобна стъпка ще разшири и задълбочи току що посочените 
предимства на социално-либералния модел и в същото време в най-пълна степен ще съдейства 
за модернизация на нашето здравеопазване чрез неговата децентрализация, демонополити-
зация и демократизация. Така ще отговорим и на въпроса: повече държава или повече пазар в 
здравеопазването? И повече държава – при контрола, и повече пазар – при услугата.

Анализът на политическите приоритети ще ни даде реалните задачи, които управленските 
органи считат като ключови за сегашната ситуация. Нямаме време за отлагане на срещата с 
действителността, защото това издава управленска немощ.

Когато анализираме средствата за внедряване на промените в здравеопазната практика, 
т.е. действащото законодателство и другите средства за регулиране – различните мерки и про-
цедури, особено внимание заслужават отговорите на въпроса как те работят.

Бих искал да поставя проблема за наличието на несигурна законодателна среда. Отговор 
чака въпросът какво е налагало през годините честата и частична промяна на основните закони 
в здравеопазването? И как са се отразявали тези промени върху ефективността на здравео-
пазната практика?
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Например:
•	 Законът за здравното осигуряване, приет през 1998 г., претърпява 80 изменения и 

допълнения до м.ноември 2011 г., т.е. за 13 години претърпява повече от 6 промени 
годишно;

•	 Законът за лечебните заведения, приет през 1999 г., претърпява 36 изменения и допълнения 
до 17.07.2012 г., т.е. за 13 години претърпява повече от 2.7 промени годишно;

•	 Законът за здравето, приет през 2004 г., претърпява 30 изменения и допълнения до м. май 
2012 г., т.е. за 8 години претърпява повече от 3.7 промени годишно.
Не е направен анализ дали е внедрена промяната така, както е планирана и какви са реалните 

ефекти от реформите. През годините на организационна и управленска промяна в здравеопаз-
ването се представят непрекъснато все нови разработени стратегии и планове за действие, в 
същото време ситуационния анализ при всяка стратегия показва по-лоши данни за основните 
измерители на здравния статус на населението. Данните показват, че здравния статус прогре-
сивно се влошава, докато достъпът на гражданите до здравно обслужване намалява и кризата 
на медицински професионалисти се засилва.

Възниква въпросът: защо не могат да се приложат на практика тези стратегии и концепции? 
Вероятно, защото докато е сравнително лесно разбираемо за всички ни какво трябва да се 
промени, то е много по-трудно да се създаде култура и ентусиазъм, необходими за осигуря-
ването на самата промяна, особено когато се работи срещу организационни бариери, когато 
при правенето на политика липсва експертност, дългосрочност и широко гражданско участие.

Когато говорим за реформи в здравеопазването, иронично, креативните идеи за реформа са 
изтласкани встрани, модерните концепции и подходи не се прилагат. А успехът изисква обща 
цел, политически инструменти, законодателство, организационни и човешки ресурси, фи-
нансова стабилност и мерки, които подкрепят внедряването на промяната.

Да вземем, например, един такъв дискусионен въпрос като конкуренцията в здравеопаз-
ването.

Привържениците на пазарните механизми в здравеопазването могат да предложат като 
пример лекарствената политика. Там конкуренцията се счита за ефективен механизъм, но се-
риозно подпомогната от редица улеснения, и най-вече, че производителите ще намалят цените 
на лекарствата, въпреки голямото различие, което се вижда в цените в различните страни. 
Разбира се, трябва да се има предвид, че контролът на цените на лекарствата, една медицинска 
търговска стока, е много далеч от въпроса за контрол на цените на застрахователните ком-
пании в цялата здравна система.

Интерес представлява тенденцията за все по-голямо сходство през идните години и чув-
ствително намаляване на различията между системите на здравеопазване в Европейските 
страни и в САЩ. Независимо от съществуващите различия помежду им те се сблъскват с едни 
и същи проблеми, породени от непрекъснатото увеличаване на разходите за здраве. Основната 
разлика помежду им е, че системата на САЩ е силно приватизирана и с изразена конкуренция, 
докато европейските системи оперират в силна зависимост или са силно управлявани от пра-
вителствата си. Промяната, която се наблюдава се изразява в това, че европейските здравни 
системи все повече се отварят към пазарни идеи и практики, докато САЩ все по-стабилно бива 
тласкана към по-силна правителствена роля.
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С други думи, и днес убедително звучи идеята, че "Неконтролираната конкуренция, както 
и нерегулираната свобода, не е истински свободна". Обществото ни може да избира как и 
колко да инвестира в здравеопазването независимо от конкуриращи се искания за ресурси. 
Разработването на пакет от мерки за регулиране на конкуренцията в здравеопазването в името 
на обществения интерес, основани на научни принципи и стандарти, формулирани от ек-
сперти, свързва идеята на медицинския прогрес с интересите на медицинските специалисти.

За медицината професионализмът и кодексите по етика се явяват принципният отговор 
на необходимостта от регулиране на конкуренцията в здравеопазването. Исторически прин-
ципите на медицинския професионализъм са неоспорими – интегритет, професионализъм, 
грижа и респект, високи стандарти и компетентност. Необходимо е професията да поеме 
своите задължения.

Особено важна задача днес е изграждането и приложението на различни методологии за 
оценка на въздействието на здравните приоритети върху ефективността на здравеопазната 
дейност. Идеята за създаване на платформа за дискусии и споделяне на опит за най-добрите 
практики с оценка на здравните ползи, оценка на здравните технологии, оценка на здравните 
потребности и инструментите за тяхното задоволяване, намира все повече привърженици.

Ние сме в процес на възстановяване, което ще въвлече съживяване на българските цен-
ности. Поощряването на идеята за общество на отговорността, равните възможности и спра-
ведливостта в здравеопазването ще изисква признаване, че правителството има роля в този 
процес. Да се направи такава голяма промяна изисква време. Основната идея на този процес е 
да се повишат възможностите за определяне и внедряване на приоритети, основани на съгласие 
за безпристрастност и справедливост в здравеопазването.

Нацията ни се нуждае от дебат за здравната реформа, но такъв, който отива отвъд органи-
зационните и мениджърски схеми. Те са важни, но не повече от някои по-дълбоки въпроси – за 
здравето, прогреса, технологиите и медицинския професионализъм. Необходима ни е концеп-
туална яснота и увеличаване ползата от нашите действия.

Деветата национална конференция по етика (с междунродно участие) "Европейските 
етични стандарти и българската медицина" е добро начало за сериозна дискусия за контрола 
на разходите и технологиите, за това как нашето разбиране за здравето се променя от меди-
цинския прогрес и културата на медицината и обществото, как трябва да оценяваме прогреса 
като основна ценност в модерното здравеопазване, кои технологични иновации са наистина 
добри за нас и какво ние правим, когато възникне конфликт между индивидуално и социално 
добро при използване на скъпо струващи технологии. 

Тази дискусия има същото основание за внимание, колкото и проблема за многото здравно 
неосигурени българи. Ще бъде по-трудно да се проведе, но тя е дори по-необходима. Защото 
такава дискусия рефлектира научното виждане за бъдещето в смисъл на постижимо по-добро 
здраве на нацията. За да разберем къде сме, към какво се стремим и колко далеч сме от пости-
гането на целта. 

                          Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн
Декан на Факултета по обществено здраве, МУ - София

Национален консултант по обществено здраве и  здравен мениджмънт 
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ЛЕКАРСКАТА ПРОФЕСИЯ Е ВЪРХОВИЯТ ИЗРАЗ НА ИЗЯВЕНИТЕ 
ЕТИЧНИ НОРМИ В ОБЩЕСТВОТО

Европейските етични стандарти са общочовешки. Независимо дали са в Германия, във 
Франция или в България – те трябва да са общовалидни, защото се отнасят до всеки гражданин, 
касаят всеки лекар. Трябва да се говори за тях и е хубаво тези стандарти наистина да бъдат 
унифицирани. 

Знаете, че ролята на Българския лекарски съюз при изработване на Кодекса за професи-
онална етика и при контрола и прилагането на етичните норми в медицината, е водеща. Не 
мисля, че има някакви съществени разлики между българските лекари и колегите им от другите 
европейски страни. По-скоро си имаме някои характерни особености, които са, както за про-
фесията, така и за цялата българска нация. Например,  това че все още много наши колеги се из-
живяват като велики лечители и все още не разбират, че медицината може да бъде само екипна 
професия, т. е. без помощта и знанията на колегата до теб, да разчиташ само на себе си и на 
собствените си качества, понякога е твърде недостатъчно. Това е нещо, върху което трябва да 
се работи. Да запомним, че това е професия, която най-добре, най-сигурно и най-безопасно за 
пациента се осъществява в екип. А когато се работи в екип, трябва да има и изградени етични 
отношения както между отделните колеги, така и към пациента, и към здравното заведение. 

Нашата професия е върховият израз на онези етични норми, които изявено определят от-
ношенията вътре в обществото. Моралните опори на лекарските взаимоотношения се коренят 
в самата професия. Да си лекар е призвание. Трябва това огънче да го имаш в себе си, да знаеш, 
че животът ти ще мине в помощ на другите и в полза на другите и че трябва да си всеотдаен. Ако 
нямаш това призвание, по-добре да не се захващаш с тази професия. Второто е изключителната 
отговорност, която отново прави професията несравнима. Никой друг, какъвто и специалист 
да е, не работи толкова пряко и директно със здравето и живота на човек. Така че наистина про-
фесията ни е специална и е несравнима с никоя друга. И това не е високомерие. Това е свързано 
с отговорностите и с изключителната натовареност. Затова казвам - уникална е тази професия! 

За съжаление, болестите на прехода като стремеж към бързо израстване и бързо забога-
тяване, влияят отрицателно на етичните взаимоотношения между лекарите и пациентите. 
Не са малко случаите, когато колеги се нападат публично. Има го и в другите страни, но у нас 
твърде често тези нападки стигат до откровена грубост, дори цинизъм. И това е крайно не-
етично. Тази практика трябва да се прекрати, защото ако ние помежду си не се уважаваме, няма 
как да изискваме да ни уважава обществото. 

В днешно време Хипократовата клетва не е достатъчна като етична норма. Тя е по-скоро 
символ на професията. Тя е нещо, което лекарят трябва да почувства, но тя е и за пред обще-
ството, за да знае какво представлява неговият лечител. Но пак казвам – тя е по-скоро символ 
и никаква клетва не помага, ако този, който е станал лекар, няма чувството в себе си за смисъла 
на професията. Защото тя е и изкуство, творчество, реакция на дадена ситуация… Тя служи на 
живота, здравето и работоспособността на отделния човек и целия народ и изисква от лекаря 
човечност и отговорност. Много, много качества трябва да има човек, за да стане лекар. И не 
че самият аз принадлежа към това съсловие, но за мен това е върховата професия в човешкото 
общество. Никоя друга не съчетава толкова неща в себе си. 

Горд съм, че българският лекар е доказал своите качества.. Той е всеотдаен лечител, високо 
интелигентен, високо образован, стреми се към новостите и бързо ги усвоява. Факт е, че 
нашите лекари не само се търсят, но и са предпочитани в редица страни. Всичко това показва, 
че българският лекар е европеец – както като професия, така и като отношение. 

Д-р Цветан Райчинов, Председател Български Лекарски Съюз
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ЗДРАВЕОПАЗНА СИСТЕМА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ РЕЗУЛТАТ 

ЗДРАВНАТА  РЕФОРМА  КАТО  СОЦИАЛНО-ЕТИЧЕН  И УПРАВЛЕНСКИ  
АБСУРД

Веселин Борисов1

Въведение
Радикалната организационна промяна в българското здравеопазване, започнала през 

2000 г., наричана "здравна реформа", крие сериозни противоречия и проблеми в своята 
първоначална концепция, в нормативните актове и в нововъведените управленски техно-
логии. След тринадесет години от започването на тази "реформа" вече е ясно, че нейните 
негативни ефекти не са прост о слабости на реализацията, а са израз на цяла серия 
разнообразни абсурди – концептуални, здравно-политически, стратегически, нормативни, 
управленски, етични и терминологични.  

С тези непреодолени абсурди може да се обясни състоянието на тежко дестабилизиране и 
рисково неравновесие на здравната система (...).

В настоящия доклад се дискутират и анализират само абсурдите от етично и управленско 
естество, които са взаимно свързани. 

Смисловото съдържание на термина 
абсурд е доста широко, но независимо от 
това, има свой лингвистично-семантичен 
фокус. На латински  absurdus означава 
нестроен, нелеп, безмислица, бъркотия, 
а също и противоречащ на здравия 
смисъл (на английски nonsence). Изразът 
от латински  ad absurdum в буквален 
превод означава "идващ от глух", т.е. нещо 
неестествено и недопустимо, ситуация, 
в която човек търси яснота, а света остава 
безмълвен, глух и неразбираем. 

Неосъществените оптимистични очаквания
Многобройните абсурди в здравната система ясно личат при едно по-обстойно наблю-

дение и конкретен задълбочен анализ на процесите в нашето здравеопазване през последните 
13 години (след началото на "здравната реформа"). Но за съжаление трябва да отбележим, че у 
нас до настоящия момент липсва  именно подобен цялостен и задълбочен анализ на промяната 
в здравната система, настъпила след 2000 г. Има редица случайни публикации и критични ре-
плики в интернет пространството, но те засягат само частни моментни проблеми и не засягат 
същността, логиката и генералната здравно-социално-икономическа ефективност на 
"здравната реформа", а за нейните етични проблеми изобщо не става дума. 

В този контекст като известно изключение може да се счита монографията на А. Димова, 
Мир. Попов и М. Рохова "Здравната реформа в България – необходимост, развитие, ре-
1 проф. дмн, Факултет по обществено здраве-София
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зултати, перспективи" (2007). В сравнително ранния период на промяната в здравеопазването 
това е най-значимата обобщаваща монография, в чието съдържание е включен кратък раздел 
"Морално дестабилизиране на здравната система". 

Авторите подчертават, че има морален дисбаланс на здравната система, проявен в "дефор-
мации в ценностните системи, градацията на ценностите, професионалния морал, поведенче-
ските стереотипи". Главните фактори за това са "забавеното протичане на реформата, концеп-
туалната неяснота, ограничените цели и колебливите резултати, допуснатите грешни стъпки и 
неоправданите очаквания".

В монографията се посочват няколко основни елемента на моралното дестабилизиране на 
здравната система (...):
•	 Дистанциране между гражданите и здравната система – изчерпано доверие на 

гражданите в реформата, пасивни и инкапсулирани в себе си здравни институции;
•	 Вътрешни противоречия и отчуждаване на лекарското съсловие – незадоволени 

нереалистични очаквания на лекарите, диспропорции във възнагражденията и т.н.;
•	 Корупция, злоупотреби и нерегламентирани плащания – поради две причини: а/ 

липсващ съсловен, граждански и административен контрол и б/ неосведоменост на 
гражданите

•	 Запазване на неравенствата – в достъпност до медицинска помощ (изобщо и в частност 
до такава с високо качество).
Редица други публикации върху отделни проблеми показват силното обществено и от-

части професионално разочарование от процесите, определени като "здравна реформа" – за-
труднен достъп до лечебни заведения, слаба организация на медицинския труд, граничеща с 
хаос, особено в извънболничната помощ.

Пресилена ли е диагнозата "Абсурд"?
За да се осъзнае и преодолее тежкото п о р а ж е н и е , което т.нар. здравна реформа нанесе на 

общественото здраве, е необходимо не само да виждат и описват отделните многобройни сим-
птоми на това поражение, а да се установи и представи с ясен синтетичен термин диагнозата 
му. Досега най-често използваните термини за критично характеризиране на промените в 
здравеопазването са хаос, неравновесие, противоречия и проблеми, а напоследък става попу-
лярен терминът турбулентност. Нито един от тях обаче не съдържа обобщен познавателен и 
ценностно-етичен аспект (измерение), чрез който да се анализира и да се оцени цялостната 
дълбока същност на дефектната здравна реформа като социален феномен, процес и резултат.

Всеки от посочените четири термина отразява обективно съществуващи естествени яв-
ления, които може да са приемливи или неприемливи за нас, но все пак съществуват естествено 
в природата и живота и често могат да бъдат предпоставка за развитие (преодоляване на хаос, 
решаване на проблеми и противоречия и т.н.).

Но в този контекст организационната промяна на нашето здравеопазване, наречена здравна 
реформа, съдържа цяла серия неестествени и недопустими явления и процеси, които не 
просто затрудняват, не просто застрашават отделни елементи на здравеопазването, а са несъ-
вместими с неговата природа, с неговата фундаментална вековна философия, с неговата си-
стемна същност и с неговите автентични хуманни цели (здравеопазването при всички времена 
е било остров на хуманността). 
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Терминът, респ. понятието, което с и н т е т и ч н о  може да отрази недопустимите и несъ-
вместимите реалности е абсурд.

Абсурдът отразява не просто проблем, противоречие, грешка или недостатък на някакво 
явление, той е пълна несъвместимост и отрицание на това явление. Ако някой ви каже, че 
като емблема пред входа на една банка е най-добре да поставите статуя на Асклепий (бог на 
здравето) или на Хипократ (баща на медицината), вие с право ще извикате "Абсурд"... Ще из-
викате ли отново "Абсурд", ако някой ви предложи да поставите на входа на една болница или 
ДКЦ статуя на Хермес (бог-покровител на търговците) или на Меркурий (бог-покровител на 
търговците и крадците)?

Медийните дискусии, кръглите маси, стратегиите, семинарите, писанията, мненията, не-
доволствата, препоръките за "оптимизиране", за продължаване и "надграждане" на реформата, 
фалшивите намерения за "корекция" на здравната реформа – всичко това е един безкраен ома-
гьосан кръг вече 13 години. Предлагам да сложим точка на този порочен кръг с една дума 
– абсурд. Това означава отрицание по същество на тази "реформа" и призив за " р е ф о р м а  н а 
р е ф о р м а т а " ,  което е тема за друг форум, за следващи дискусии и решения. 

Безбройните препоръки за "оптимизиране", за подобряване на взаимодействия и т.н. са 
безпомощни пред наличието на абсурд. Абсурдът не подлежи на "оптимизиране" (това би оз-
начавало да го укрепим), а на премахване. Не може да се "надгражда" върху абсурд – това е из-
ключително опасно, защото абсурдите ще нараснат.

Пример за подобен псевдооптимизиращ подход са редица незадълбочени анализи на 
наши и на чужди експерти, в частност последният доклад на Световната банка за състоянието 
на здравеопазването, 2013 г. (4). 

Този доклад е типичен за стандартните текстове на чуждестранни експерти, които без да 
познават и да проникват в дълбочина в реалностите на българското здравеопазване, пишат пом-
позни самонадеяни доклади. В посочения доклад на Световна банка се прави общоизвестната 
констатация, че "българите са сред най-малко доволните европейци по отношение на своята 
здравна система". 

И без да се изяснят фундаменталните причини за това недоволство по нататък в доклада се 
представят общоизвестни "оптимизиращи" препоръки, например:  
•	 "Успешната реформа изисква визия и лидери,.. което означава съобразяване и балансиране 

на интересите (чии интереси? – ВБ);
•	 Болнично преструктуриране, което да консолидира медицинското обслужване;
•	 Да се увеличи квалификацията на работещите в първичната помощ;
•	 Включване на силни механизми, които "гарантират качество" и т.н.

Цитираните по-горе редове са по-скоро  докладови щампи и не говорят нищо специфично 
за българското здравеопазване, не предлагат нищо конкретно. Препоръките са омекотени ре-
дакции на фундаментално сбъркана система, те не излизат извън рамките на установеното 
статукво. Изобщо не се говори за принципно нова промяна, чрез която българите да пре-
станат да бъдат "най-малко доволните европейци по отношение на своята здравна система" (4).

За да тръгнем към обективно реанимиране и обновление на здравната система първата 
ни стъпка трябва да бъде признанието, откровението, че здравната реформа в този й вид е 
абсурд. Днес вече не е достатъчно да бъдем само добри експерти, но и откровени експерти, на-
зоваващи нещата със собствените им имена. 
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Социалноетичен абсурд
Радикалната промяна в такъв значим и болезнен социален сектор като здравеопазването бе 

осъществена без необходимия публичен дебат, чрез механизма на необмислен и зле подготвен 
социален експеримент от ултрареволюционен тип. С фалшивия призив за "демократизиране" и 
"либерализиране" на здравеопазването бяха пожертвани интересите на обществото, на обще-
ственото здраве. 

Главният социално-етичен абсурд е подмяната на целите на здравеопазването със сред-
ствата му (1). 

Създадени са условия за кардинална деструктивна промяна в ценностната система и в стила 
на лекарското мислене, което приоритетно се фокусира към финансовите средства за меди-
цинската дейност, а в същото време целта "здраве на пациента" е поставена в рискова второсте-
пенна позиция.

Професионално-етичните аспекти и критерии на медицинската дейност са извън внима-
нието на официалните анализи, отчетните документи, докладите за акредитация на лечебните 
заведения и т.н. Особено тревожно е че професионално-етичните аспекти за фактически 
извън вниманието на съсловната организация на българските лекари (БЛС – Български ле-
карски съюз). Оказва се, че на практика не съществува ефективно саморегулиране и етичен 
самоконтрол в БЛС, по-скоро има имитация на тези функции. 

Така наречените етични комисии на БЛС имат пасивно отношение към етичните въпроси 
на медицината, граничещо с бездействие. Дейността на тези комисии е инертна, бюрократи-
зирана, без своевременна реакция на редица проблемни случаи по медицинското обслужване, 
вълнуващи обществеността. БЛС нерядко демонстрира противопоставяне с медии и обще-
ственост, пораждащо неоправдано взаимно недоверие и неоснователно снижаващо авторитета 
и престижа на българския лекар. 

Като краен резултат на тези и други абсурди бе застрашена социалната справедливост и ре-
алната достъпност на здравното обслужване с неизбежна негативно отражение върху показа-
телите на общественото здраве. Общоизвестно е, че България е европейски рекордьор по редица 
влошени здравни показатели (3). 

Една нагледна илюстрация за бягството от и противопоставянето на обществения интерес 
от страна на здравните реформатори е самото наименование на "рамковия" нормативен акт 
Закон за здравето, както и промяната в самото наименование на здравното ведомство (от МНЗ 
в МЗ). В противовес със здравата национална традиция (датираща още от капиталистическа 
България след Освобождението) от наименованието на Закона за общественото здраве бе 
премахната ключовата дума "обществено", а от наименованието на Министерството на на-
родното здраве бе премахната също така ключовата дума "народно".  

Това не бяха формални актове, те символизираха дълбока, коренна логична и съдържа-
телно-функционална промяна в целите и мисията на здравната система. Ще припомним 
историческия факт, че далеч преди социалистическия период на България, още преди 1944 г. 
в капиталистическа България наименованията на основните здравни закони бяха Закон за 
народното здраво (1903 г.) и Закон за опазване на общественото здраве (1929 г.), а наименова-
нието на здравното ведомство бе Главна дирекция на наро д нот о  здраве към Министерството 
на вътрешните работи и народното здраве – МВРНЗ (до 1944 г.), а по-късно е Министерство 
на народното здраве и социалните грижи (МНЗСГ). 
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В този контекст нашите съвременни реформатори (намиращи се в плен на примитивни иде-
ологеми) или са имали боязън от прилагателните "народно" и "обществено" или не са осъзнавали  
кардиналната значимост на тези термини за мисията на всяка една здравна система. За илю-
страция и сравнение ще цитирам наименованията на здравните министерства в някои страни: 
Швеция – Министерство на здравето и общественото благополучие,  Италия – Министерство 
на социалната политика и здравето, Гърция – Министерство на здравето и обществената со-
лидарност.

В социално-етичен аспект би могла да се напише цяла монография за ж е р т в о п р и н о ш е -
н и я т а  на здравната реформа, реализирани по светкавичен административен, революционно-
недемократичен начин, с изключителна лекота и с непоклатима самоувереност. Ето няколко 
примера за тези жертвоприношения:
•	 подмяна на социалното ядро (нон-профит мисията) на здравеопазването с неприсъщ за 

него търговско-пазарен принцип от най-неприемлив догматичен вариант;   
•	 фактическо ликвидиране на профилактичния принцип като водещ приоритетен принцип 

в дейността на здравеопазването (осакатяване на санитарния контрол чрез премахване на 
стабилни профилактични структури като отделите по хигиена на труда, на храненето, на 
детската и юношеска възраст и др.);

•	 ликвидиране на регионалния принцип на функциониране на лечебната мрежа, респективно 
нивата и приемствеността  на здравното обслужване; 

•	 ликвидиране на интегритета и координацията на болничната и извънболничната медицинска 
помощ;

•	 ликвидиране на ефективни лечебни и профилактични структури и дейности в здравната 
система (поликлиники, детски и женски консултации, домашен сестрински патронаж, 
организационно-методична помощ, хигиена на труда, хигиена на храненето, хигиена на 
детската и юношеска възраст, периодични системни масови профилактични прегледи и 
др.);

•	 Ликвидиране на системата на детското и майчиното здравеопазване. Не съществува вече 
педиатрична система в извънболничния сектор, който е ядро на тази система. От водеща 
медицинска специалност педиатрията в болничния сектор бе доведена до периферна 
позиция и фактическо вегетиране (с последвала слаба мотивация за избор на тази 
специалност от младите лекари). 
Този последен тип жертвоприношение (ликвидиране на детското и майчино здравео-

пазване) е особено недопустим и непростим в страна като България с рекордна, непозната в 
историята демографска катастрофа. Ето го един най-очебиещите и фатални социално-етични 
и национално-етични абсурди на здравната реформа.

Обект на много парламентарни и медийни дискусии е т.нар. потребителска такса при 
ОПЛ (личния лекар). Тези дискусии са безплодни и абсурдни, защото самият предмет на  дис-
кусиите – потребителската такса - е един ц я л о с т е н  абсурд (политически, солиално-етичен, 
управленски и медико-професионален абсурд).

Въвеждането на непознатата преди това в историята ни потребителска такса за меди-
цинска помощ е един от най-синтетичните изяви на абсурдността на здравната реформа 
след 2000 г. Неприемлив е неестествен е не размерът на потребителската такса, а самото и 
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съществуване като феномен в нашето ново здравеопазване – феномен, какъвто няма в никой 
друг сектор на обществения живот. 

Според здравните реформатори "ползата" от потребителската такса е, че тя "ще ограничи 
ненужните (?) посещения" при ОПЛ (личния лекар), което е фалшива, абсурдна обосновка. 
Буди учудване тази ограничителна функция на потребителската такса. Кой търговец (а ОПЛ е 
регистриран като едноличен търговец!) би имал за цел да ограничава броя на своите клиенти?

Потребителската такса не решава никакъв проблем на медицинската помощ, тя крие в себе 
си само морални и организационни рискове. От една страна тя е обида и етична гавра с ле-
карския авторитет и призвание, а от друга е повод за конфликти и злоупотреби, снижаващи 
доверието в лекаря. 
Управленски абсурд

Главният управленски абсурд е възникналата дестабилизация и фрагментация на здравната 
система, довеждащи я до статуса на несистема. Това е резултат преди всичко от въвеждането 
като базов нормативен акт в здравеопазването на един неспецифичен закон (Търговски закон), 
създаван за други сектори и по друга логика, далечна от специфичната логика на медицинската 
дейност. 

Законът за лечебните заведения (1999 г.) на практика се оказа само една п ъ т е у к а з а т е л н а  
т а б е л к а  към Търговския закон.

Заплаха тегне над фундаменталните цели на медицината. Пазарно-технологичното мислене 
(средството) става доминиращо и измества хуманно-етичната мотивация (целта) в периферията 
на съзнанието на здравните политици, на здравните мениджъри и на медицинския персонал (10). 

Видоизмени се мисленето на здравните мениджъри и на лекарите в посока на ключовата 
дума "печалба". Дори в докладите за акредитация на болниците е включен като приоритетен 
критерий терминът "печалба", а са игнорирани редица други особено важни и специфични 
медицински критерии. Пример с Александровска болница.

От цялата нон-профит (социална) сфера в държавата – образование, социално дело, 
култура, полиция и др.) - само  здравният сектор си позволи да въведе в търговски структури. 
В храма на Хипократ комфортно се настаниха търговците и промениха не само механизмите 
на финансиране и управление, но деформираха и свободното професионално м и с л е н е  и п о -
в е д е н и е  на лекаря. На изпитание бе поставено лекарското призвание като професионално-
етична ценност. И за съжаление това волно или неволно бе стимулирано от бездействащия 
Български лекарски съюз. 

Един от най-очевидните механизми на деструктивните организационни феномени в ме-
дицинската помощ са клиничните пътеки като механизъм за финансиране. Прилагани догма-
тично и спекулативно, те породиха цяла серия организационни проблеми  чрез фалшива или 
фиктивна документация. Клиничните пътеки доведоха до тежки диспропорции в регионален и 
в професионален аспект, провокираха редица конфликтни ситуации между представителите на 
различните медицински специалности..

Организационен абсурд е и т.нар. свободен избор на екип за болнична помощ. Зад фор-
малния мотив за демократизиране на здравно обслужване, този подход, без да решава про-
блемите по същество, създаде предпоставки за злоупотреби, конфликти и морално напрежение 
в медицинските колективи.
Предпоставки за двата типа абсурди 

Посочените два типа абсурди не само възникват преди 13 години, но продължават да се 
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усложняват, утежняват и все повече се утвърждават в общественото съзнание като нещо непре-
одолимо... И това е най-тревожното!

Множеството предпоставки за тези абсурди могат да се обобщят в следните четири водещи 
предпоставки
1. Дефектна концепция и нормативна база на "здравната реформа", довеждаща до огромна 

пропаст между здравната политика и социалната политика на държавата; 
2. Липса на добре обосновани,  трайни и социално приемливи национални здравни 

приоритети, гарантиращи  справедливост на здравното обслужване и устойчиво развитие 
на здравеопазването. 

3. От началото на здравната реформа до днес всички кардинални и социално неприемливи 
промени в здравното обслужване се реализират чрез грубо бюрократично 
администриране без широк конструктивен публичен и експертен дебат. 

4. Водещият експертен потенциал в областта на здравната политика и стратегическия 
мениджмънт е поставен в  постоянна дистанция от замисъла и осъществяването на 
здравно-политическите концепции и стратегии.
Посочените по-горе два базови абсурда на "здравната реформа" силно нарушават равно-

весието на здравната система като цяло и създават условия за перманентна дестабилизация, 
фрагментираност, диспропорции и турбулентност в организацията и мениджмънта на 
здравеопазната дейност.
Заключение

Спонтанната социална авантюра, наречена здравна реформа има за резултат огромна со-
циална несполука, която е вече очебиещ уникален исторически факт за нашата най-нова 
история.

Здравната реформа възникна като мит и се реализира като болезнен социален експеримент 
от революционен тип, посрещнат с търпеливи очаквания от обществото и след това отречен с 
гласно или мълчаливо неудовлетворение. 

В концепцията и реализацията на здравната реформа има не само рутинни пропуски и сла-
бости, който биха могли успешно да се коригират, но и недопустими фундаментални грешки и 
несъответствия, равни на абсурди. 

По принцип феноменът абсурд не подлежи на корекция или усъвършенствуване. 
Единственото средство за него е премахването му от живата реалност. Това изисква: първо, 
признание, че досегашната злополучна здравна реформа е абсурд и второ, решителни стъпки 
от принципно радикално естество,.

Ето защо единствената алтернатива за спасяване на българската нация от абсурдите на 
здравната реформа е "промяна на промяната", т.е. "реформа на реформата". Това от своя страна 
означава генерално преосмисляне и преоценка на концепцията и  цялостната дефектна норма-
тивна база на здравеопазването, последвано от нейната подмяна с нова нормативна база, адек-
ватна европейските тенденции и на обективните здравни потребности на българската нация в 
нейната цялост. 

За подобни радикални действия в името на общественото здраве естествено е нужна ка-
тегорична политическа воля за принципно нова национална здравна доктрина в дългос-
рочни рамки, основана на ясен обществен консенсус. 

Гарантирането на национална здравна сигурност ще бъде неотменим исторически дълг 
и етично предизвикателство пред всички настоящи и бъдещи политически лидери на България. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

SWOT-анализ на здравната реформа в България след 2000 г.

Силни страни: свободен избор на лекар (същевременно и риск), повишено заплащане на 
лекаря (същевременно и риск - диспропорции).

Слаби страни: - дефектно реформено законодателство, което не ре-
гламентира ясен статус, структура и отговорности на здравната система;  - 
фрагментиране и дестабилизиране на системата до степен на несистема;  
- механично пренесен търговски нормативен акт в управлението на ле-
чебните заведения; - неефективна обща медицинска практика; - комерсиали-
зация в отношенията "лекар пациент" и в професионалната мотивация на лекаря;  
- понижена отговорност за пациента; - силна обществена неудовлетвореност; - пренебрегнати 
публични дискусии; - ликвидиране на извънболничната педиатрия като система; - липса на 
етичен контрол: граждански и от съсловната организация на лекарите (БЛС); - нараснало не-
равенство в здравно обслужване; - некомпетентно управление на здравните ресурси (без про-
фесионален здравен мениджмънт).

Възможности: либерализиране на здравната система (същевременно и риск), развитие на 
частен здравен сектор (същевременно и риск, поради нелоялна конкуренция).

Заплахи и рискове: диктат на пазарните средства над хуманните цели на здравеопазването, 
нарастващи морални рискове, разширяване на нелоялната конкуренция, нарастващи диспро-
порции (регионални, професионални, финансови), влошаване здравето на подрастващите 
(поради липса на извънболнична педиатрична помощ), нарастващ бюрократизъм и докумен-
тални злоупотреби, нерационално изразходване на ресурси, нарастващо обществено недо-
верие в здравната система и в лекарите.
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КОРУПЦИЯТА – СПЕЦИФИЧНОТО ЛИЦЕ НА СИВАТА ИКОНОМИКА В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Емилия Ченгелова1,  Албена Накова2,  Галина Колева3 

1. Емпирична база за оценките на корупцията в бранш Здравеопазване
Какви са същността, проявленията, обхватът и разпространението, като и причините 

за съществуването на сив сектор в икономиката ни, каква е чувствителността към сивите 
практики, степента на включеност в различни сиви практики, съществува ли браншова зави-
симост в разпространението на сивата икономика, какви са подходите и пътищата за нейното 
ограничаване и превенция – това са поредица от въпроси, на които се търси отговор чрез серия 
от социологически изследвания, осъществени в рамките на проект "Ограничаване и превенция 
на неформалната икономика" BG 051 РО001-2.1.05 по ОП "Развитие на човешките ресурси", 
изпълняван от Асоциацията на индустриалния капитал в България и КНСБ през периода 2009 
– 2013 г. Като цяло, всички реализирани в рамките на проекта изследвания са насочени към ем-
пиричното установяване и изследване на представите, мненията и оценките на различни групи 
от обществото за основните качествени и количествени параметри на сивата икономика. 

В настоящия доклад представите за сивата икономика се изследват и анализират през 
погледа на работодателите от бранш Здравеопазване – представени са резултатите от про-
ведено в рамките на проекта браншово изследване в здравеопазването. Изследването е осъще-
ствено по модела на типологичната извадка, разработена за 11 пилотни бранша, наблюдавани 
по проекта, като във всеки бранш са изследвани по 50 единици (фирми).

Данните от проведеното браншово изследване най-общо показват, че в представите на 
изследваните работодатели  (директори или управители на държавни и частни лечебни заве-
дения) специфичната "запазена марка" на сивата икономика в здравеопазването се оказват 
корупционните практики (даването или получаването на подкупи).

"Специфичната "запазена марка" на проявите на сивата икономика в системата на здравео-
пазването са често срещаните корупционни практики, свързани с нерегламентирано заплащане 
на лекарства и/или консумативи в болничната помощ, нерегламентирано заплащане на предо-
ставени медицински услуги, нерегламентирано заплащане на извършена медицинска експертиза 
на работоспособността, нерегламентирани плащания за издаване на разрешителни и лицензи от 
структурите на Министерство на здравето - Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), 
Изпълнителната агенция по трансплантации (ИАТ), регионалните центрове по здравеопазване 
(РЦЗ) и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). 
Корупцията в болниците се осъществява и чрез назначаването на "свои хора"  в бордовете на 
директорите, които се появяват само, за да си получат заплатите, надвишаващи понякога в 
пъти тези на лекарите от същите здравни заведения" (работодател от бранш Здравеопазване).

В потвърждение на факта, че корупционните практики са най-често срещащите се прояви 
на сивата икономика в бранша на Здравеопазването са и най-честите асоциации, които буди у 
работодателите от бранш Здравеопазване споменаването на думите "сива икономика". 

1 доцент в ИИОЗ, БАН, д.с.н.
2 доцент в ИИОЗ, БАН, д-р по философия
3 гл. асистент в ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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Те са представени в Таблица 1. 

Таблица 1.
Асоциации за сивата икономика: (в %)
Плащане "на ръка" (пари в пликче) 76.0
Неплащане на пълен размер данъци върху печалбата 59.5
Неплащане на пълния размер на осигуровките 49.2
Нефактуриране на продажбите 27.0
Неспазване на данъчните разпоредби 26.2
Нелоялна конкуренция 21.5
Контрабанден внос 18.2
Неплащане на ДДС 13.6
Закъснели плащания 4.5

Както се вижда, за преобладаващата част от работодателите от бранш Здравеопазване 
(76.0%) сивата икономика в бранша се асоциира на първо място с плащането "на ръка" 
("пари в пликче"), което навява асоциации именно за корупция.

На второ място, интервюираните работодатели свързват сивата икономика в здравеопаз-
ването с неплащането на пълен размер данъци върху печалбата (59.5%). Сравнително висок 
е и относителният дял на онези работодатели (49.2%), които асоциират сивата икономика с не-
плащане на пълния размер на осигуровките. 

Между една четвърт и една пета от работодателите от бранш Здравеопазване асоциират 
сивата икономика и с нефактурирането на продажбите, неспазването на данъчните раз-
поредби и нелоялната конкуренция.

Изследваните лица сравнително рядко свързват сивата икономика със закъснелите пла-
щания, неплащането на ДДС и контрабандният внос,  т.е. това са представи за проявле-
нията на сивата икономика, които не са типични за работодателите от бранш Здравеопазване. 

Идентифицирането на най-честите асоциации за сивата икономика от страна на работода-
телите от бранш Здравеопазване показва, че този тип икономика е сложно социално-икономи-
ческо явление с противоречива природа, което поражда у изследваните лица различно тълку-
вание, обуславящо в последствие разнопластовото отношение към нея и противоречивите 
оценки на последствията, до които тя води.

2. Оценки за нивата на сивия сектор в бранш Здравеопазване
Важна задача на проведеното браншово изследване в здравеопазването беше да установи 

какви са представите на работодателите от този бранш за относителния дял на сивата ико-
номика в него. Хипотезата, от която се изхождаше, беше, че има браншове, които генерират 
много сиви практики, за разлика от други, в които сивият сектор е по-слабо разпространен. 

Според болшинството интервюирани лица здравеопазването е сектор, в който практику-
ваните неформални дейности имат сравнително нисък относителен дял. Според 36% от ин-
тервюираните работодатели сивата икономика в бранша заема до 10%, а според други  36% тя 
варира между 11 – 25%.  Едва 4% от работодателите смятат, че сивият сектор има висок дял в 
здравеопазването - между 51 – 75%.
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Фигура 1. Дял на сивия сектор в здравеопазването 
според работодателите от бранша
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3. Типичните сиви практики в бранш Здравеопазване
Проведеното браншово изследване в здравеопазването открои няколко основни области, в 

които се проявяват в най-голяма степен типичните за бранша сиви практики.
Към първата област, която е с най-широк обсег на разпространение според работода-

телите от бранша (32% от интервюираните лица са посочили, че "често" и "много често" се 
срещат подобни практики), се отнасят така наречените неформални плащания, изразяващи 
се в даване на подкупи, малки суми или подаръци от пациенти за по-бързо и качествено извъ-
ршване на медицински услуги, плащане на пари на ръка на медицински лица и т.н.

"В здравеопазването най-лесният начин да се избегне листата на чакащите в едно лечебно за-
ведение или необходимостта от осигуряване на качествени грижи е чрез даване на парични суми. 
В административните структури в здравеопазването има корупция при получаване на направ-
ление за постъпване в болница от лекар-специалист, при извършване на операции" (работодател 
от бранш Здравеопазване). 

Корупцията в бранша се изразява според интервюираните работодатели в нерегламенти-
раното заплащане за:
•	 Избор на лекар/екип;
•	 Операции;
•	 Следоперативни грижи;
•	 Издаване на документи с невярно съдържание;
•	 Прием за лечение;
•	 Купуване на медикаменти, консумативи и др.;
•	 Дарения под различни форми;
•	 Настаняване във ВИП стая;
•	 Снабдяване с направления за диагностика и лечение.

Към втората област се отнасят предимно сиви практики, свързани с нарушаването 
на трудовото законодателство. Според интервюираните работодатели, сравнително често 
фирмите в бранша прибягват до извършването на нерегламентирани дейности като: удължено 
работно време без заплащане; работа на трудов договор за една сума плюс устни договорки за 
по-голямо заплащане; нередовно изплащане на трудовите възнаграждения, социално и здравно 
осигуряване върху по-ниски суми от реално получаваните.
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Третата област очертава някои измерения на сивата икономика в здравеопазването, 
свързани с укриването на печалби, данъци, мита. Интервюираните работодатели споделят, 
че в повечето случаи фирмите в бранша не отчитат реално показателите си за финансовата 
и стопанска дейност. Голяма част от тях са склонни да обявяват по-ниски обороти, по-ниски 
печалби, да не издават финансови документи за част от сделките, да прибягват към кешови 
разплащащия с цел укриване на обороти и т.н. На Фигура 2 са визуализирани графично 
представите на работодателите от бранш Здравеопазване за най-честите проявления на сивата 
икономика в бранша:

Фиг. 2. Типични сиви практики в бранш Здравеопазване
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Работодателите от бранш Здравеопазване обаче отбелязват, че когато става дума за сива 
икономика в здравеопазването, има значение формата на собственост – частна или държавна. 
Те подчертават, че в зависимост от това както проявите, така и измеренията на сивата ико-
номика в бранша са различни. Работодателите са на мнение, че частният сектор в здравеопаз-
ването, независимо дали става дума за индивидуална или за организирана медицинска дейност,  
в много по-голяма степен благоприятства прибягването до сиви практики.

"В частните структури е възможно укриване на реални доходи чрез неиздаване на платежни 
документи, свързани с доставка и продажба на лекарства, апаратура, консумативи, извършване 
на услуги и вследствие на това неплащане на данъци върху укритите доходи. Другият момент е 
укриването на трудови възнаграждения и неплащане на дължимите данъци и осигуровки върху тях. 
В същото време държавните лечебни заведения подлежат на постоянен институционален контрол 
и като разпоредители на бюджетни средства са задължени да спазват законовата рамка, което 
прави дейността им по-прозрачна" (работодател от бранш Здравеопазване).

4. Факторна обусловеност на сивата икономика в здравеопазването 
Като цяло основната част от интервюираните работодатели от бранш Здравеопазване са на 

мнение, че държавата е основен генератор на сива икономика в бранша.  През последните 
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години бяха извършени множество промени в Закона за здравното осигуряване,  написани бяха 
редица национални здравни стратегии и програми, коренно бе изменена системата на финан-
сиране на сектора. Независимо от това, резултатите от изследването показват, че според пред-
ставителите на бранш Здравеопазване най-важните фактори, които са причина за наличието на 
сиви практики в бранша, това са: цялостната държавна политика (64% от отговорите), честите 
промени в законодателството (52% от отговорите), съществуващите традиции за заоби-
каляне на законите (52% от отговорите), несъвършеното законодателство (48%), стремежът 
към бързо забогатяване на тези, които са на власт (48%), пасивността на държавата (44%). 
Не малка роля играят също така неефективността на съдебната система (40%), неефектив-
ността на разследващите органи (40%), ниските заплати на служителите в обществения 
сектор (40%), забавените плащания (40%), корупцията сред чиновниците (36%). 

Кризата като общо утежняващо условие за правене на бизнес е посочена като фактор, 
който според работодателите от бранша в най-слаба степен оказва влияние върху обхвата и 
разпространението на сивата икономика в здравеопазването.

Фигура 3. Фактори, влияещи върху разпространението на сивия сектор в бранша
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5. Оценки за основните вреди, причинени от сивата икономика в здравеопазването
Сивите практики в бранш Здравеопазване оказват значителни, при това многопо-

сочни вреди върху изрядните работодатели от този бранш, както и върху бранша като цяло. 
Негативите, които интервюираните работодатели от бранша по тяхно мнение понасят от рабо-
тещите в сенчестия сектор на бранш Здравеопазване, са представени в Таблица 2.

Таблица 2.

Видове щети %
Нелоялна конкуренция 33
Подбиване на цени/дъмпинг 29
Загуба на работа и финансови средства 16
По-ниска печалба 4
Укриване на сделки/доходи 4
Отлив на пациенти 8
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Междуфирмена задлъжнялост 4
Подронване на авторитета на бранша 25
Влошен имидж 25

Най-общо казано, "цената", която работодателите са принудени да плащат според самите 
тях, за да работят в този бранш днес и сега е свързана с работа в условията на нелоялна кон-
куренция, подронен авторитет и влошен имидж на бранша. Преобладаваща част от интер-
вюираните работодатели смятат, че сивите фирми в техния бранш в най-голяма степен причи-
няват на останалите "участници" следните вреди:
•	 Загуба на високо квалифициран персонал и затруднено наемане на нов;
•	 Принудителна работа с по-ниска печалба;
•	 Работа при по-високи разходи за труд;
•	 Загуба на пазари/клиенти;
•	 По-слаба конкурентоспособност.

6. Отношението към сивата икономика: между икономическата рационалност и 
социално приемливото корпоративно поведение

Какво е отношението на работодателите от бранш Здравеопазване към различните прояви 
на сивата икономика? Присъствието на някои лечебни заведения от бранша в сивия сектор 
доброволен избор ли е или е резултат на икономическа необходимост?  

Интервюираните работодатели от бранша демонстрират висока степен на единодушие и 
категорично заявяват негативното си отношение и неприемането на сивата икономика 
като начин за правене на бизнес. Нетолерантност и отхвърляне на сивата икономика про-
личава в отговорите на въпроса: "Вие лично до каква степен приемате или отхвърляте сивата  
икономика като начин за упражняване на труд в България?". 92% от интервюираните работо-
датели категорично и по никакъв начин не приемат сивите практики; отношението към 
сивия сектор на оставащите 8% от работодателите е "по-скоро не приемам".

Влизайки в детайли, откриваме наличието на ясно артикулирани негативни нагласи по от-
ношение на конкретни елементи на сивата икономика - Таблица 3.

Таблица 3. 

С кои от следните твърдения за сивата икономика като 
начин за правене на бизнес в България сте съгласни? (в %)

Да Не

Това е най-бързият начин да се работи с печалба 72 20
Рискът от наказуемост е много малък и си заслужава да се поеме 44 52
Законите не се прилагат еднакво строго спрямо всички 92 -
При криза сивата икономика спасява застрашените от фалит 
фирми

52 32

Сивата икономика ощетява изрядните работодатели 92 4
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Сивата икономика стимулира нечестните и некоректните 
работодатели

84 4

Сивата икономика удря по джоба на всички ни 88 4

Както се вижда от изнесените данни, според 92% от работодателите сивата икономика 
ощетява изрядните работодатели; според 88% от тях сивата икономика удря по джоба на 
всички ни; за 84% от интервюираните лица сивата икономика стимулира нечестните и не-
коректните работодатели; а повече от половината от работодателите (52%) не са съгласни 
с твърдението, че рискът от наказуемост при участието в сиви практики е много малък и 
си заслужава да се поеме.

В същото време обаче 72% от работодателите от бранша продължават да смятат, че работата 
в сивия сектор е най-бързият начин да се работи с печалба; а според 52% от тях при криза 
сивата икономика спасява застрашените от фалит фирми.

Двоякото отношение към сивата икономика – от една страна нетолерантност и отхвърляне, 
но от друга страна, изхождайки от икономическата рационалност, готовност за включване в 
определени сиви практики – проличава и при оценката на последствията от полагането на труд 
в сивия сектор – Таблица 4.

Таблица 4. 

Последствия от полагането на труд в сивия сектор 
(в %)

Да Не

По този начин по-лесно се намира работа 48 44
Това е шанс за по-високи месечни доходи 76 16
Семейството разчита на мен и нямам избор 32 56
Това е работа при унизителни за работника условия 80 12
Впоследствие се обричам на по-ниска пенсия 100 -

Показател за високата степен на осъзнаване на негативните последствия от сивата ико-
номика е фактът, че 100% от интервюираните лица са с ясното съзнание, че сивата икономика 
като начин на упражняване на труд би довела впоследствие до обричане на по-ниска 
пенсия; а за 80% от тях сивата икономика означава работа при унизителни за медицин-
ските специалисти условия.

Независимо от това 76% от интервюираните лица са готови да се включат в сиви практики, 
тъй като признават, че работата в сивия сектор е шанс за получаване на по-високи месечни 
доходи, а според 48% от тях тя е също така и по-лесен начин за трудова реализация - на-
миране на работа.

Ако трябва да обобщим, работодателите от бранш Здравеопазване като цяло са негативно 
настроени към проявите на сивата икономика. Независимо от тяхното силно критично отно-
шение обаче очевидно е, че сивите практики продължават да са неизменна част от трудовото 
им ежедневие, поради съществуващата все още готовност за включване в определени сиви 
практики, породена от икономическа рационалност при избора на трудово поведение.
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7.  Представи на работодателите от бранш Здравеопазване за мерките за ограни-
чаване и превенция на сивата икономика в бранша

Една от целите на проведеното браншово изследване бе да бъдат установени представите и 
мненията на работодателите за мерките, които следва да бъдат предприети за ограничаване на 
сивата икономика в бранша.  

По данни от изследването осъществяването на редица законодателни промени би довело до 
значимо ограничаване на обхвата на сивите практики в бранша. Преобладаваща част от рабо-
тодателите (87.5%) поставят на първо място в това отношение осъществяването на по-строг 
и ефикасен контрол срещу нелоялната конкуренция и контрабандата. Не по-маловажно 
според тях за нормалното функциониране на бранша е също така намаляването на адми-
нистративните прегради и бюрокрацията – на това мнение са 79.2% от работодателите в 
бранша.  Борбата със сивите практики би била по-успешна, ако се повиши държавната под-
крепа за българските продукти смятат 76% от изследваните лица. Предприемането на ини-
циативи, свързани с изменения в областта на трудовото законодателство, в това число нама-
ляване на корпоративния данък и вноските по дължимите социални осигуровки за на-
етите лица, са оценени от работодателите като промени, които също така биха способствали 
за съществено ограничаване на сивите практики в бранша.

Фигура 4. Промени, които биха довели до подобряване на състоянието на фирмите в 
сектора според работодателите ( в %)

В заключение
Проведеното браншово изследване в здравеопазването категорично сочи, че в този бранш 

са на лице сериозни предизвикателства пред установяването, ограничаването и превенцията 
на сивата икономика, изграждането на обществени нагласи за нетолериране и обществена 
нетърпимост към нея. За разлика от други браншове и икономически дейности, в бранш 
Здравеопазване корупцията се оказва типичното, изключително широко разпространено и 
трудно за преборване сиво лице.
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ЕФЕКТИВНОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ В СФЕРАТА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Стойко Паунов1

"Политическият проблем на човечеството е да съчетае три неща: икономическа 
ефективност, социална справедливост и индивидуална свобода" 

Джон Мейнард Кейнс 
Проблемите за достъпа, разпределението и потреблението на здравните услуги, като 

социално – икономическо благо е непосредствено свързан с проблемите на ефективността 
и справедливостта. Те се определят от господстващите и съществуващите  в обществото 
социално-икономически отношения. За всяко едно общество и за всяка една икономика 
неравенството на доходите функционално води до неравенство в достъпа до благата. Получава 
се икономическото разслоение, което формира адекватна социална несправедливост. Възможни 
са различни форми на ефективно разпределение. Те могат да се осъществят на база форми на 
собственост, както и на пазарни принципи и механизми т.е икономически критерии, в това 
число и на паретовият принцип. От икономическа гледна точка тези подходи са ефективни, 
възниква въпроса – дали от социална гледна точка те са справедливи? 

I. Справедливостта в здравеопазването
В съвременната икономическа теория и реалност могат да се откроят четири подхода към 

понятието социална справедливост:
1.  Класически  или  пазарен  подход – При него равенството и социалната справедливост 

се разбират като равенство на възможностите, а не като равенство към резултатите 
т.е. справедливостта се установява на пазара и от пазара. Пазарното разпределение на 
доходите се формира от собствеността върху факторите на производството. На практика 
пазарното разпределение на доходите се осъществява чрез механизмите на търсенето и 
предлагането.

2.  Егалитарен (уравнителен) подход – От фр. Egalite – равенство. Според този подход 
трябва да има равно разпределение на доходите т.е. членовете на обществото да имат не 
само равни възможности, но и еднакво отношение и към резултатите. Справедливостта се 
заключава в равното разпределение на благата между всички членове на обществото. 

3.   Утилитарен подход – този подход се базира на принципите и възгледите на английския 
икономист Иеремия Бентам /1748 – 1832/. Основоположник на "теорията на щастието" т.е. 
на утилитаризма Бентам изследва правната и политическа система и счита, че чрез корекция 
на недостатъците може да се достигне до идеала – "най-голямо щастие за най-голямата част 
от населението". Утилитаризма определя, че общественото благосъстояние  е съвкупност от 
функциите на индивидуалните полезности на всички членове на обществото. Ето защо по 
мнението на утилитаристите справедливо е онова разпределение на благата, което може да 
осъществи максималната сумарна полезност на всички членове на обществото. 

4.  Роулсиански подход – свързан е с изследванията на съвременния американски философ – 
Джон Роулз /1921 – 2002г/. Представлява разновидност на елигатиаризма. Предполага в 
съвременното общество да се обръща по-голямо внимание на икономическото равенство. За 
справедлива се счита такава диференциация на доходите, която да преодолее икономическото 
неравенство, особено сред по-бедните и най-малко обезпечени слоеве на обществото. 

1 доцент в МУ–Пловдив, ди
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Според  Роулз от това ще спечели обществото като цяло. Осъществяването на справедливо 
разпределение ще доведе до повишаване на благосъстоянието на всички членове на 
обществото. 
Справедливостта е  една сложна категория изразяваща и отнасяща се до необходимото 

нравствено, социално и икономическо достойнство на всеки човек. В този смисъл тя има 
нравствени, социални и икономически аспекти и измерения. Справедливостта е вид, форма 
и израз на определени отношения на равенство.  Произхожда от латинското justis – от just – 
право. Разбира се правото е едно, неговата реализация – съвсем друго нещо. Справедливостта 
е равенство в различните му форми и направления от социално-икономическия живот на 
обществото. В своят обобщен вид справедливостта е нравствено етична оценка в съответствие 
с определени критерии и ценности, но преди всичко е равно отношение към интересите на 
страните, равенство на интересите. Според Сенека "Равенството в правата не се състои в това, 
че всички хора да се възползват от тях, а в това, че са предоставени на всеки" т.е. в случай на 
необходимост те да могат да се възползват. По принцип всеки има право до достъп до здравни 
услуги и в случай на необходимост да се възползва от тях (Може би единствената потребителна 
стойност, която човек не желае да ползва са здравните услуги, но обективните обстоятелства 
налагат тяхното потребление). В здравеопазването справедливостта и равенството се разбират 
в качеството си на презункция, която е конституционно регламентирана. За здравеопазването 
утилитаризма се превръща в егалитарна концепция на социалната справедливост. Въпреки че 
в настоящия момент е налице значително неравенство по отношение на достъпа до здравна 
помощ за различните категории от населението. Регламентирането на достъпа и реализацията 
на този достъп в редица случаи води до социално неравенство и социална несправедливост. 

Анализът на социалната справедливост в здравеопазването  изисква да се посочи връзката 
между държавното и частно здравеопазване, между пазарната парадигма и държавната 
намеса. Пазарната парадигма осигурява икономическата ефективност чрез механизмите на 
конкуренцията, които в сферата на здравеопазването имат своя специфика. В настоящият 
момент частните здравни заведения в България увеличават много бързо своят относителен 
дял и също получават финансиране от НЗОК (само в София частните здравни заведения са 
вече над 90). Основният движещ мотив при тях са икономическите резултати т.е. приоритет 
има комерсиализацията. В редица случаи се подхожда избирателно към  заболяванията, които 
се лекуват, а "тежката медицина" обикновено се насочва към държавните здравни заведения. 
Предполага се, че привличайки най-добрите медицински специалисти частният медицински 
сектор осигурява високо качество на здравните услуги, но достъпът на пациентите до този 
сектор се определя и от тяхната платежоспособност, което поставя гражданите в определена 
неравнопоставеност и неравенство. Налице е неравнопоставеност и по териториален признак, 
тъй като не е еднакъв достъпът до здравна помощ на населението в градовете и селата.

Равенството при потреблението на здравни услуги е съставен компонент на справедливостта. 
Въпросът е какви критерии да се избират. Справедливостта от гледна точка на тези, които имат 
здравни осигуровки и тези, които нямат здравни осигуровки. В случая това може да се определи 
като справедливо равенство или справедливо неравенство, тъй като вторите не би следвало 
да получат здравна помощ. За тези, които не заплащат здравните си вноски е справедливо 
да имат неравен достъп до здравна помощ или да не получават такава. От гледна точка на 
конституцията всеки трябва да има равен достъп и безплатно здравеопазване т.е. да имаме 
еднакъв подход към всички, което нарушава принципите на икономическата справедливост 
и ограничава реализацията на солидарния модел на здравеопазването. Здравно осигурените 
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фактически финансират не осигурените. От икономическа гледна точка това е несправедливо, 
а от социална, имайки в предвид социалната полезност на здравните услуги в персонален и 
обществен план, е справедливо. Значителният брой от населението, които не  плащат здравно 
осигурителни вноски затруднява държавата, която трябва да поеме този дефицит. На практика 
държавата реализира този дефицит посредством разпределителните и преразпределителните 
регулации чрез държавния бюджет и НЗОК. Държавата е принудена да поеме задълженията на 
болниците като търговски дружества или по-точно като квази търговски дружества. Техните 
задължения са над 380 милиона лева, от които 70 милиона лева са просрочени. Ако се спазят 
изискванията на търговския закон, болничните заведения трябва да се обявят в несъстоятелност 
и да обявят фалит. Това не би могло да се случи, тъй като те са защитени от закона за здравето и 
държавата поема този дефицит на финансов ресурс. В този контекст икономическите аспекти 
на здравеопазването изискват адекватен анализ и внимание. 
II. Ефективност в здравеопазването

Здравните услуги се предлагат не като продукт, а като дейности насочени към опазване, 
възстановяване и поддържане здравето на човека. Точно затова здравните услуги са особени и 
специфични потребителни стойности, които не са в овеществен вид и форма. Докато класиче-
ският тип стоки могат да съществуват отделно и независимо от техния производител, то създа-
ването и предоставянето на здравни услуги е едновременен и неделим акт. Здравният труд оказва 
специфичен вид и род услуги, не като вещ и материалност, а като дейност. Ето защо здравните 
услуги и здравният труд са идентични понятия.  Тези здравни услуги, тези дейности са пряко и 
непосредствено свързани с възпроизводството на здраве. И тъй като носител на това здраве е чо-
векът, здравните услуги (дейности) са насочени към възпроизводството на здраве, към възпроиз-
водството на способността и възможността на работната сила към трудова дейност и създаването 
на блага т.е. към човешкия фактор. В този смисъл здравните услуги могат да се разглеждат като 
социални потребителни стойности, имащи ясно очертана социална насоченост. В тази връзка 
възникват определени социални отношения, отнасящи се до  формиране на едно добро здравно 
равнище на населението, при максимално възможно равнище на качеството. Във втори план 
здравните услуги могат да се разглеждат като икономически потребителни стойности, свързани с 
възпроизводството на човешкия капитал  и със съответни и адекватни икономически отношения. 

Възможностите за ефективно функциониране на здравеопазването се детерминират от сте-
пента и равнището на развитие на икономиката. Само  една ефективна икономика е в състояние 
да отдели необходимия финансов ресурс за оптималното финансиране на здравеопазването. 
Оптималното и ефективно функциониране на здравеопазването ще повиши т.нар. външни  
ефекти и ще създаде условия и предпоставки за увеличаване обема на националния доход. 

Ефикасността в здравеопазването следва да се разбира като отношение на ценността и по-
лезността на резултатите и степента на реализация на поставените цели в лицето на един по-
добър здравен статус, т.е отношение на фактически достигнатите резултати към очакваните 
сумарни ценности,  полезности и желани цели.

Ефективността в здравеопазването може да бъде систематизирана като: 
1.  икономическа ефективност– вътрешна за отрасъла здравеопазване т.е. вътрешно-отраслева 

икономическа ефективност;
2.  медицинска (социална) вътрешно-отраслева ефективност;
3.  социален ефект и ефективност от здравеопазните дейности, проявяващи се извън 

здравеопазната система, отнасящи се до здравното равнище на населението и общото 
благосъстояние на нацията. Здравното благоденствие на населението е съвкупност 
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от здравното благоденствие на всеки член на обществото. Същевременно здравното 
благоденствие на населението е неотменен съставен компонент от общото благосъстояние 
на нацията

4.  икономическа ефективност, проявяваща се и реализираща се извън здравеопазната 
система. Основа на тази външна икономическа ефективност е: първо -  социалният ефект 
от поддържаното и възстановено здраве на човешкия фактор; второ – ефективност от 
здравеопазните дейности по отношение на другите отрасли в икономиката. Оказва се, че 
здравеопазната система е "на върха на веригата" по отношение на развитието на множество 
отрасли от икономиката – фармацевтично производство, производство на медицинска 
апаратура и консумативи и пр.
Икономическата ефективност се определя от строго икономически принципи и критерии, 

които се реализират в съответни икономически резултати и измерения. Както определя Лестър 
Търоу, "Пазарната система поставя печалбата пред хората". Обратно социалната система на 
здравеопазването би трябвало да постави хората пред печалбата. В единия случай имаме строго 
икономически критерии, във втория – социални критерии и насоченост.  Икономическото и 
социалното са дихотомични части на една цялост и същевременно различие в рамките на едно 
единство. 

Икономическите и социалните страни на здравеопазната система трябва да са в своята 
оптимална рационалност и ефективност. В тази насока трябва да бъде насочена срочно не-
обходимата и законово регламентирана здравната реформа  като съвкупност от политически, 
икономически и социални действия, които имат за цел да отстранят допуснати грешки и про-
пуски чрез преобразуване и качествени промени.  Необходимостта от качествени промени и 
проблемите за качеството засягат всяка една сфера, всяка една дейност. В материалното про-
изводство качествените характеристики са по-достъпни и разбираеми. Тяхното измерване се 
осъществява сравнително по-лесно, тъй като продуктът на труда има свои видими количествени 
и качествени характеристики. При здравните услуги трудът се представя като дейност, а резул-
татът има вероятностен характер.  Процесът на създаване и предоставяне на здравни услуги е 
свързан със сложни и деликатни отношения. Качеството на здравните услуги се определя от 
качеството на високо интелектуалната и компетентна дейност на медицинския персонал. Тук 
се включват и качествените характеристики, отнасящи се до условията и средата на създаване 
и потребление на здравни услуги, както и вниманието и отношението (емпатията) към болния. 
Преодоляването на страданията на болния е основна грижа на лекаря.  (Египетското словосъ-
четание за лекар е СУ-НУ в буквален превод означава – "Този за тези, които страдат"). 

Основна съставляваща на ефективността в здравеопазването и нейна непосредствена ха-
рактеристика се свързва с качеството на медицинската помощ. Качеството е обективна опре-
деленост на полезността и в този смисъл качеството е един от критериите за ефективността. 
Качеството в здравеопазването е функционална и резултативна величина, друг израз, пока-
зател, критерии и форма на ефективността на здравеопазните дейности. От социална гледна 
точка ефективно е онова управление в здравеопазването, което е ориентирано към реализа-
цията на качествена медицинска помощ. 

Сложният характер на качеството в сферата на здравеопазването, освен увеличаването на 
финансовия ресурс, насочен към тази сфера, изисква и преосмисляне на системата на управ-
ление, което да реализира рационално и оптимално тези изисквания за качество.
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III. Социалната адекватност на здравеопазването
Адекватността на здравеопазната система може да се определи като състояние на пълно 

съответствие и достатъчност при осигуряване на свободен достъп до здравеопазната система 
и предоставяне на качествени здравни услуги на всеки член на обществото. На практика 
обаче това не винаги е така, тъй като  социално-икономическото и политическото развитие 
на обществото, в това число  и  здравеопазната система, са  "оцветени" с онези белези и 
характеристики, присъщи на социалната аномия. В етимологически смисъл  думата аномия 
произхожда от древногръцкото понятие anomos – отрицателната частица "а" - не и "nomos" – 
закон, в буквален смисъл, означава –  отклонение, нарушаване на законите неуправляем. В прак-
тиката се използва и понятието социална аномия. Въведено е  в научния оборот от френския 
социолог Емил Дюркем. Той я определя като такова състояние на обществото, когато преди-
шните ценности и норми се подлагат на съмнение или се отхвърлят, тъй като те  показват опре-
делени "дефекти» и не могат да изпълняват ефективно своите функции  като регулатори на 
обществените отношения. Тяхната замяна изисква да се осъществят адекватни реформи т.е. 
да се приемат нови критерии, правила и механизми, които тепърва се зараждат и развиват, но 
все още не са се наложили и утвърдили. При това състояние на нещата в момента действат 
и със своите правомощия и старите, и новите изисквания, канони и правила. По този начин 
обществото се намира в състояние на една социално-икономическа неопределеност и неефек-
тивност. Това се отнася за всички негови структурни компоненти и социални институции. С 
особен афинитет това касае и системата на здравеопазването.

Възникването и проявлението на аномията в здравеопазването е в резултат на противоре-
чията между двете социално-икономически явления и категории – потребности и интереси на 
съотношението между здравните потребности и възможностите за тяхното удовлетворяване. 
По принцип и като правило потребностите от здравни услуги  изпреварват възможностите на 
държавата да се отделят достатъчно средства за тяхното задоволяване. Ограничеността на ре-
сурсите изисква постоянен мониторинг, добър мениджмънт и ефективен контрол върху тяхното 
разпределение, насочване и изразходване. За целта са необходими управленчески решения в 
посока на компромиси и съвместяване, подчинени на определени стратегически цели и задачи. 
За тяхната реализация се формира съответната тактическа насоченост. Понятието реформа е 
от лат. Reformo – преобразуване, промяна на определени обществени отношения и процеси, 
към по-добра форма или благоприятно състояние. Ефективната реформа в здравеопазването 
означава промяна и то промяна към нещо по-добро и ефективно. Тази ефективност обаче 
има за свое начало икономическата обезпеченост от ресурси. Само  по този начин здравната 
система може да бъде адекватна на своята високо хуманна същност и насоченост. 

Едно от направленията за реформиране на здравеопазването е осъществяване на преход 
от здравеопазна система ориентирана към предлагането на здравни услуги, към здравеопазна 
система ориентирана към търсенето на здравни услуги т.е. насоченост към здравните 
потребности на населението и очакванията на пациентите за едно общодостъпно и качествено 
здравеопазване. В това се състои същността на пациентно-ориентираният подход и модел на 
здравеопазната система. 

В процеса на развитието обективно възникват определени противоречия, които трябва да 
се разглеждат в своята противоположност и единство. 

Анализът на противоречията в двойките явления и категории се отнася до анализа на 
възникващите отношения при тяхното взаимодействие в процеса на функциониране на ико-
номиката. При това винаги следва да се отчита, че тези отношения са взаимносвързани и об-
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уславящи се. Симбиозата между тези на пръв поглед взаимноизключващи се категории и фе-
номени е необходимо да се разглеждат като логическа и обективна форма на познание и основа 
за  социално-икономическото развитие. При това е необходимо разглеждането на двойките 
явления и категории в тяхното  противоречие и единство. Тези диалектически противоречия 
са източник на всяко едно развитие. Ето защо анализа на противоположните страни, техните 
свойства и характеристики, техните взаимоотношения, тяхната дихотомия следва да се раз-
глежда в тяхната динамика и подвижно равновесие. 

Понятието дихотомия  е от гръцки произход и се използва, когато противопоставяме и ана-
лизираме две понятия. Има множество значения – разделяне на две, раздвоеност на подчинени 
елементи, съпоставяне, противопоставяне. Използва се при разглеждането и анализа на двойки 
понятия като: държавен сектор – частен сектор; търсене – предлагане; икономически подход – 
социален подход; социална справедливост – икономическа справедливост; пазар – квази пазар; 
равенство – неравенство; държавно регулиране на доходите – пазарно регулиране на доходите 
и пр. 

В съвременният етап на социално-икономическо развитие на обществото дилемата – 
пазарно разпределение на доходите, управляемо от държавата, или държавно разпределение 
на доходите, управляемо от пазара, има особена актуалност. Въпросите се свеждат до 
икономическия подход и социалния подход при функциониране на здравеопазната система. 
Тази дихотомия, тази двойственост поставя алтернативността до равнището на държавна 
намеса в икономиката. Прекалената държавна намеса, с оглед реализацията на една по-
висока социална справедливост, ограничава икономическата свобода и пазарните принципи 
и механизми при нейното функциониране. Нарушават се принципите на автономността и 
ефективността на икономическата система. Обратно – ограничаването на институционалната 
роля на държавата и даване превес на либералните принципи (laissez faire - laissez passez) ще 
създаде по-добра конкурентна среда и по-висока икономическа активност и ефективност. При 
такъв строго икономически подход ще се нарушат изискванията на социалната справедливост, 
ще се наруши социалното равновесие в обществото. Ето защо е необходим баланс между 
икономическия и социалния подход в развитието на икономиката, а държавната намеса в 
икономиката следва да бъде дозирана.

Държавното регулиране е системна и комплексно структурирана съвкупност от лостове 
и механизми за реализиране на законодателно установената политическа воля на държавата. 
Държавната намеса и регулиране е целеви подход за ефективна организация при функциони-
рането на съвременната пазарна икономика и нейното  управление. Пазарът като господстващ 
механизъм поражда определена социална диференциация. Ето защо възниква обективна по-
требност от държавно регулиране, което да преодолее някои от недостатъците на пазарния 
механизъм. За целта е необходимо рационално съчетаване на "невидимата ръка на пазара" 
(Адам Смит) с "видимата ръка" и въздействие и намеса от страна на държавата. Намесата на 
"Държавата е нужна в икономиката не повече, отколкото  е необходимо" (А. Смит). Само по 
този начин може да се осъществи ефективно управление и по-добра резултативност. Държавата 
може да се оприличи като рефер, който да следи правилата и да се намесва в икономиката само 
тогава, когато те се нарушат. Държавата е като диригент, който синхронизира дейността на 
стопанските субекти, изпълняващи пазарната симфония. 

Съчетанието и хармонията между пазарни и не пазарни принципи, норми и правила е опре-
делящо условие за достигане на една добра икономическа и социална ефективност. При това 
винаги следва да се отчита, че принципите на социалната ефективност, социалният подход в 
икономиката не само, че не ерозира нейната автономност и икономическа ефективност, но 
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има обратен мултипликационен ефект върху функционирането и развитието на икономиката. 
Типичен пример в това отношение е влиянието на държавата върху ефективното  функцио-
ниране и развитие на здравеопазването. Държавата със своите регулативни и разпределителни 
механизми може да стимулира или ограничи развитието на здравеопазването (реформирането 
на здравеопазването, осъществяването на здравна реформа е приоритетност на държавата и 
определящ компонент от нейната социално-икономическа политика).

Високата социална насоченост и  адекватност на здравеопазването позволяват да се фор-
мират качествените страни и характеристики на човешкия фактор. Само при една добра здравна 
кондиция човешкият фактор е в състояние да произвежда новосъздадени стойности т.е. наци-
онален доход. Ето защо е необходим баланс и хармония на интересите между държавата, здра-
веопазната система и гражданите като потребители на здравни услуги. 

Изследванията на социалните явления са насочени към откриване на ефективни и ефикасни 
начини, форми и средства, чрез които се задоволяват социалните потребности на обществото, 
без които е невъзможно да се осъществи ускорено икономическо развитие на обществото.
Заключение

В съвременния глобален свят пред всяка икономическа система стои дилемата и изборът 
– дали да се предпочете пазарно разпределение на доходите, коригирано от  държавата или 
държавно разпределение на доходите, коригирано от пазара. И двата подхода имат своите пре-
димства и недостатъци. Превесът на социалната справедливост обаче винаги се съпровожда 
от снижение на икономическата ефективност. Неравенството в доходите обезпечава иконо-
мическа ефективност, но се съпровожда от нарушена социална справедливост. Така, че когато 
трябва да се направи съответният избор, трябва да се избере  кой да е определящият критерий. 
Винаги следва да се има в предвид какви ще са резултатите и как ще се реализират поставените 
цели. При всички случаи изборът е свързан с необходимостта от  социална рационалност и 
оптимален баланс между пазарните механизми и социалната несправедливост на пазара и 
държавната намеса и регулиране от страна на държавата. 

Икономическата ефективност е категория, присъща преди всичко на пазара. Тя трябва да 
удовлетворява изискванията на пазарните механизми и пазарната икономика. Ако икономи-
ческата политика в тази насока осигурява социална справедливост, то тя е ефективна и от со-
циална, и от икономическа гледна точка. Този оптимален баланс се достига трудно тъй като 
икономическата ефективност и социалната справедливост са в реципрочна зависимост. В 
икономиката пазарните механизми водят до определено неравенство на стопанските субекти, 
които поставени в условията на определена конкурентна среда достигат до една по-голяма 
икономическа ефективност. В социалната сфера по-голяма справедливост означава по-силно 
изразена социална ефективност, а социалната солидарност осигурява по-малко неравенство и 
съответно по-голямо равенство и повече социална справедливост. 

Справедливостта в здравеопазването следва да се разглежда като израз и форма на 
социална солидарност и социална равнопоставеност по отношение на възможността за достъп 
до здравна помощ и равнище на потребление на здравните услуги.
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ГЕНЕТИЧНИТЕ ПОДХОДИ ЗА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО 
КАТО ЕТИЧЕН ПРОБЛЕМ

Димитър Масларов1, Любина Тодорова2,  
Славина Сурчева3,  Мила Власковска4

Всеки голям биоетичен проблем има едновременно повече или по-малко изразени профе-
сионални, нравствени и религиозна аспекти, които определят приоритетите за неговото раз-
решаване.

Дадено изследване, респ. експеримент трябва да отговаря на следните изисквания:
•	 Академични - да увеличава научните знания
•	 Технологични - да усъвършенства използваните методи или техники
•	 Практически - да скринира нови лекарства или да създава нови методи за лечение
•	 Икономически - да оценява отношението ефикасност – безопасност при иновации 
•	 Професионални - при геномно ориентирани въздействия върху нисши или по-висши 

организми или производство и употреба на генно-модифицирани растения или животни
•	 Правни - при евтаназия или терапевтично клониране 
•	 Нравствени - при трансплантиране на органи или стволови клетки
•	 Религиозни - при аборт или репродуктивно клониране

Развитието на биоетичния проблем в исторически план има следните основни крайъгълни 
камъни:

Древна Гърция КЛЕТВА НА ХИПОКРАТ (460 – 377 ВС)

Великобритания
CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1876г 
PROTECTION OF ANIMALS ACT, 1911г 
ANIMALS (SCIENTIFIC PROCEDURES) ACT, 1986г

Световна Здравна 
Организация

WORLD MEDICAL ASSOCIATION 
DECLARATION OF HELSINKI, 1964г 

U S A

THE ANIMAL WELFARE ACT, 1966г допълнен в 1990г
NIH GUIDE FOR THE CARE AND USE OF LABORATORY ANIMALS, 
1988г 
NRC GUIDE FOR USE OF LABORATORY ANIMALS IN  BIOMEDICAL 
AND BEHAVIORAL  RESEARCH, 1988г

Декларацията от Хелзинки на Световната Медицинска Асоциация е актуалният документ, 
който третира етичните принципи при извършването на медицински изследвания върху хора 
(9). В хронологичен план този документ също претърпява развитие (9):
•	 Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964, and amended by 

the:
•	 29th WMA General Assembly, Tokyo, Japan, October 1975
•	 35th WMA General Assembly, Venice, Italy, October 1983

1 доц. д-р , МУ-София, МК "Й. Филаретова", Клиника по нервни болести, Първа МБАЛ – София, ЕАД
2 д-р, Изпълнителна Агенция за Лекарствата, София
3 проф. д-р, МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология при Медицински факултет
4 чл. кор. проф. д-р, МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология при Медицински факултет
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•	 41st WMA General Assembly, Hong Kong, September 1989
•	 48th WMA General Assembly, Somerset West, Republic of South Africa, October 1996
•	 52nd WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland, October 2000  
•	 53th WMA General Assembly, Washington 2002 (Note of Clarification on paragraph 29 added)
•	 55th WMA General Assembly, Tokyo 2004 (Note of Clarification on Paragraph 30 added)
•	 59th WMA General Assembly, Seoul, October 2008
•	 WMA Declaration of Helsinki Working Group, Публичен дебат, 15 April – 15 June 2013

Персонализираната медицина (ПМ) е научен подход, който предполага индивидуализиране 
на лечението и здравните грижи с решения и практики, съобразени с всеки отделен пациент чрез 
използването на генетична или друга информация. Този медицински модел се основава на наблю-
дението, че пациенти с еднаква диагноза реагират на едно и също лечение по различен начин. 
Едно и също лекарство може да бъде много ефективно за един пациент и да не води до желани 
резултати при друг пациент със същата диагноза. С други думи, традиционно практикуваната 
медицина не е толкова ефективна, колкото може да се очаква при немалък брой пациенти, които 
получават лечение, което явно не е подходящо за тях или лечение, което може дори да причини 
неблагоприятни последици при някои случаи. ПМ има потенциала да повиши ефикасността и 
безопасността на лечението. Това е подход, който се основава на все по-прецизното разбиране 
на различията между пациентите, на молекулярната основа на болестите и на това как действат 
лекарствата (10, 10, 12).

Лекарите в последните години обръщат поглед със сериозни очаквания към ПМ, с 
надеждата, че бързото развитие на технологиите, информацията и компютърните науки ще 
доведат до революция в предсказването на заболяванията и тяхното персонализирано лечение

За начало на ПМ може да се приеме откриването на ДНК през 1953 г. От края на 90-те 
години на миналия век и особено през новото хилядолетие се появиха изследвания, при които 
чрез използване молекулни методи при предварително изградени ДНК банки се достигна до 
напредък в молекулярната биология и медицина, протеомния и метаболомния анализ, както и 
множество генетични тестове и др.

ПМ се основава на все по-диференцираното разбиране на причините за болестта, на това как 
лекарствата действат и на това как наследствените фактори оказват влияние върху тези двете. Тя 
взима под внимание разликите между отделните индивиди. Базира се главно на нови диагностични 
тестове, които са в допълнение към традиционните методи за поставяне на диагноза. Те са насочени 
към по-дълбоко анализиране на съответната болест, към подобряване на разделянето на пациенти 
по подтип на болестта, така че да се определи оптималното лечение. ПМ може да ни помогне да 
разберем кои фактори водят до различни отговори на едно и също медикаментозно лечение. В 
някои случаи, тези изследвания могат да помогнат за подобряване лекарствената дозировка, като 
например се направи разграничение между някои пациенти, които метаболизират лекарствата по-
бързо отколкото други, които ги метаболизират по-бавно. Тези тестове измерват т. нар. биомаркери 
- биологични фактори, които служат като показатели за здравния статус или лекарствен отговор, 
например протеини или ДНК в телесните течности и тъкани.
Основни насоки на ПМ

Съвременните изследвания в областта на ПМ разглеждат следните въпроси (13, 14, 15):
•	 индивидуални рискови фактори за поява на дадено заболяване;
•	 биологични и други фактори, които допринасят за развитие на заболяването;
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•	 ефективност на дадено лекарство при конкретния пациент;
•	 наследствени или придобити индивидуални за пациента фактори, които влияят върху 

ефективността или водят до нежелани ефекти от лекарствата.
Мозъчен инсулт
•	 Мозъчният инсулт представлява сериозен здравен проблем. 
•	 Всяка година около 15 милиона души по света получават мозъчен инсулт.
•	 Повече от една четвърт от тях са под 65 години. Шест милиона от тях не оцеляват. Повече от 

една трета от преживелите остават с някаква степен на инвалидност, като по света живеят 
около 30 милиона души с различна степен на инвалидизация.

•	 Хората, които са преживели един мозъчен инсулт се намират под риска от последващ - 
повече от една четвърт получават втори в рамките на 5 години. Проучвания показват, че 
една от 5 жени и един от 6 мъже ще получи мозъчен инсулт през живота си.

•	 Прогнозите са за удвояване на заболеваемостта и смъртността по света през 2020 година, 
което е свързано със застаряване на населението и нарастване на заболеваемостта в 
развиващите се страни.

•	 Мозъчносъдовите заболявания също водят до развитие на съдова деменция, която 
самостоятелно и заедно с болестта на Алцхаймер води до не по-малки здравни и социални 
неблагополучия, особено в развитите страни.

Идентифицирани ли са гени за инсулт?
Използват се три основни метода (1): генетично сближаване (linkage), кандидат-генно 

сближаване (candidate-gene approach) и широки геномни асоциативни проучвания (GWAS) .
При генетичното свързване се търси връзка между хромозомните маркери и фенотипа 

на заболяването вътре във фамилиите. Свързването на признаците е полезен метод при 
идентифициране на гените, които са отговорни за много завишен риск, но не е достатъчно 
ефективен при по-често срещаните полигенни заболявания. Благодарение на този метод е 
идентифициран гена notch3, водещ до развитие на Церебралната Автозомно-Доминантна 
Артериопатия със Субкортикални Инфаркти и Левкоенцефалопатия - CADASIL (2).

Кандидат-генното сближване е основната техника, изполвана досега за търсене на генна 
предиспозиция. Благодарение на този метод, единичните нуклеотидни полиморфизми (SNPs) 
са определени като "кандидат-ген", отговорен за риска от развитие на мозъчен инсулт. Много 
други "кандидат-гени" са проучвани, но резултатите от детайлните проучвания при инсулт не 
са окуражителни (5), както при много други комплексни заболявания. Подобни данни се спо-
делят в литературата, свързани с предиспозицията към заболявания на тригеминалния ганглий 
(3, 4, 5) Причините за неуспехите се отдават на следните факти: малки извадки, разнопосочни 
резултати при повторни проучвания, неуспехи при фенотипизирането и др. (1, 5).

Революционна крачка напред се направи с въвеждане на широките геномни асоциативни 
проучвания (GWAS) – технология, способна да идентифицира в генотипа на индивида повече 
от милион единични нуклеотидни полиморфизми. Нехарактерно за генетичен метод, GWAS 
позволява търсенето на връзки между нови хромозомни локуси, отговорни за развитие 
на инсулт. До септември 2011 год. са открити повече от 1600 локуса, отговорни за много 
комплексни заболявания (16): миокарден инфаркт, хипертония, хиперлипидемия, захарен 
диабет и др. Окончателни заключения все още обаче не са направени, тъй като е необходимо 
разширяване на обема на изследванията, сравняване на данните с тези от други проучвания и 
мета-анализи.
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В обобщение, GWAS дава светлина в посока на това, че съществува връзка между определени 
типове инсулт с различни патофизиологични механизми и различни генетични фактори. В 
момента са в ход проучвания върху 14 000 случая с мозъчен инсулт и 50 000 контроли.

GWAS се очаква да даде отговор на въпроса – кой от многото генетични варианти води до 
повишен риск от развитие на инсулт? Еднозначен отговор все още не е получен.

Друга посока на развитие е епигенетиката. Тя разглежда промените в генната експресия 
и клетъчния фенотип т. е. функционално релевантни модификации в генома, без да има 
нарушение в ДНК структурата.
Фармакогеномика

ПМ намира вече ранно приложение при фармакогеномиката (ФГ). Генетичните вариации 
влияят върху лекарствения метаболизъм, лекарствената ефективност и не на последно място 
– върху риска от лекарство-свързани нежелани реакции (1, 5). ФГ използва индивидуалния ге-
нотип в помощ на избора на терапия, определяне на индивидуалната доза, като крайната идея 
е извличане на максимална ефективност при минимални странични ефекти за конкретния па-
циент (15). В допълнение към това, ФГ може да даде нова светлина по отношение на механизми 
на действие, което да допринесе за развитие на нови терапевтични стратегии. В настоящия 
момент, ФГ намира доста ограничено приложение в рутинната клинична практика и терапия 
по отношение на мозъчните инсулти. Две са потенциално обозримите насоки – прецизиране 
на антитромботичната и антитромбоцитната терапия.

Аспиринът е комерсиализиран през 1897 година като аналгетик и антипиретик. По-
късно са открити и неговите антитромбоцитни свойства. Това негово действие, обаче, не се 
проявява при всички хора. Различни изследвания са показали, че между 8% и 45% от хората 
са "резистентни към аспирин" и има много причини за появата й. Дори носители само на 
една малка промяна в гена на ITGB3 не реагират на аспирин. Този ген кодира гликопротеин 
IIIa, който се намира на повърхността на тромбоцитите, които са от съществено значение за 
съсирването на кръвта. Неефективността на аспирина при предотвратяване на съсирването на 
кръвта е установено при хора с rs5918 (C, C) и rs5918 генотип (CT), като тези генотипи могат 
да бъдат определени чрез различни анализи. Няма практика това изследване да се извършва 
рутинно, включително и в България (6, 7).

Клопидогрел се препоръчва навсякъде по света за вторична профилактика на мозъчния 
инфаркт. Той е малко по-ефективен от самостоятелно прилаган аспирин. Едновременното 
прилагане на аспирин и дипиридамол показва сходна ефективност с тази на клопидогрел 
(12). Между 5% и 30% от приемащите клопидогрел пациенти показват ниска или липсваща 
ефективност към клопидогрел, която е известна с термина "резистентност към клопидогрел". 
В организма клопидогрел се трансформира до активен метаболит с помощта на системата 
цитохром P450 (CYP). Различни CYP изоензими са отговорни за активацията на клопидогрел 
и сред тях CYP2С19 играе ключова роля. Около 25%-30% от човешката популация са носители 
на CYP2С19*2 и те имат с една трета намаляване на активния метаболит на клопидогрел, 
сравнени с останалата популация. Около 2% от хомозиготните индивида за полиморфизъм 
показват още по-висока редукция на активния метаболит и неговата ефективност върху 
тромбоцитната агрегация (8).

Аценокумарол намалява риска от инсулт при пациенти с неклапно предсърдно мъждене и се 
използва също при пациенти с други кардиачни лезии, свързани с повишен риск от кардиоемболизъм: 
протезирани сърдечни клапи и мурален тромб. Широката вариабилност на лекарствения отговор 
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означава, че се изисква мониториране на кръвната коагулация с INR (International Normalized 
Ratio) с цел поддържане на прицелен терапевтичен индекс. При дозирането трябва да се има пред 
вид риска от тромбоза при ниска антикоагулация или хеморагия при висока антикоагулация. 
Варфарин е втората водеща лекарство-свързана причина за посещения от бърза помощ и най-
често цитираната причина за лекарствена смъртност (11) в САЩ.

Фармакогеномни факти от последните години
•	 FDA през 2010 година разпореди в листовката към медикамента клопидогрел да 

бъде включен израза "…необходимо е провеждане на генетично тестуване, което да 
идентифицира бавните метаболизатори…".

•	 Аmerican Нearth Аcademy счита, че няма достатъчно данни към настоящия момент, 
които да препоръчват рутинното генетично или тромбоцитно функционално тестуване. 
Дискусията продължава с аргументи за и против рутинното тестуване на стентирани или 
нестентирани пациенти с коронарна исхемия или мозъчен инфаркт.

•	 Актуалните литературни данни включват 32 проучвания и метаанализи, обхващащи повече 
от 42 000 пациенти. От тях шест рандомизирани трайла са фокусирани върху риска от 
сърдечносъдово събитие и риска от кървене.
При анализа на резултатите очаквано се показва, че носителите на един или повече алела 

CYP2C19 имат по-нисък риск от кървене и по-висок риск от съдови събития. Повечето про-
учвания върху CYP2C19 полиморфизма са върху коронарна артериална болест, но от гене-
тичното подпроучване CHARISMA се публикуваха следните данни: около 20% от 4819 гено-
типизирани пациенти имат като включващ критерий исхемичен мозъчен инсулт. Носителите 
на алели CYP2C19 за липса на функция не са показали повишен риск от исхемични събития, 
но те са показали сигнификантно по-малка честота на кървене по време на провеждане на те-
рапията с клопидогрел. 

Изводи
•	 Антитромбоцитното лечение с аспирин и клопидогрел е един от главните стълбове за 

вторична профилактика при мозъчните инфаркти. Въпреки доказаната ефективност от 
тези лекарства, те не свеждат до нула повторните мозъчносъдови инциденти. В част от 
тези случаи е налице пълна или частична, клинична или лабораторна резистентност към 
действието на клопидогрел и аспирин.

•	 Описаните литературни данни по отношение на клопидогрел и аценокумарол показват 
нуждата от прилагането на постиженията на фармакогеномиката, но в същото време и 
трудностите от прилагането на това познание.

•	 С нарастване на достоверността, получена на основата на медицината, базирана на 
доказателствата, и резултатите от големи рандомизирани клинични проучвания, получаваме 
по-голяма увереност при персонализиране на академичните данни, към всеки отделен 
пациент в ежедневната практика.

•	 Извършеният анализ на литературните данни показва ползите и трудностите при 
имплементиране на наличната научна информация, както и нуждата от продължаване на 
изследванията върху по-голяма кохорта пациенти. 

Области, в които трябва да се действа внимателно/не трябва да се действа
•	 Изследвания, целящи репродуктивно клониране на хора и унаследяване на генетични 

модификации на хора
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•	 Създаване на човешки ембриони с чисто изследователска цел
•	 Създаване на човешки стволови клетки и трансфер на соматичен генетичен материал
•	 Конфликт на интереси
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ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЛЕКАРИТЕ 
- ГАРАНТ ЗА СТАНДАРТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТТА НА ПАЦИЕНТА
Юлиан Йорданов1,  Златица Петрова2 

Мисията на институциите в България ангажирани със здравеопазване е подобряване на ка-
чеството на здравеопазването по отношение на профилактика, диагностика и лечение. Пътят 
към повишаване на качеството на здравните услуги е продължаващото обучение на лекарите 
и всички здравни професионалисти. Продължителното медицинско образование (ПМО) има 
съществен приоритет за повишаване на квалификацията на лекарите и медицинските специ-
алисти. Според определението на UEMS, продължителното медицинско образование е необ-
ходимост и морално задължение. То започва с университетското образование, продължава със 
специализацията и съпътства цялата кариера на лекаря като ПМО. Квалификацията е добро-
волна и никой лекар не може да бъде санкциониран за отказ от участие в нея . Организацията 
е въвела и по-широкото понятие - "продължително професионално развитие" (continuing 
professional development – CPD), което освен ПМО включва всички умения и знания, които 
лекарите са придобили или придобиват по време на практиката си.

Продължаващото професионално развитие (ППР) има за резултат повишаване задо-
волството от работата и е важна страна на професионализма в медицината. ППР е процес, 
продължаващ извън формалното медицинско и следдипломно обучение, което позволява на 
отделните лекари да подържат и подобряват своите стандарти на медицинска дейност чрез 
осъвършенстване на знания, умения, отношения и функционални елементи.
Продължаващото професионално развитие има няколко ключови цели 
•	 Да гарантира стандартите на професионалната практика;
•	 Да докаже на обществото и работодателите, че всеки лекар е в крак със съвременната 

практика и знания, като по този начин гарантира безопасността на пациента;
•	 Отговорност пред регулаторните власти и съсловието

По отношение на третата цел всяка професионална организация има нужда да "сложи 
шапката" си и на организация със специални интереси с цел да защити името на професията,  
стратегическата си визия за развитието на професията и сектора, в който работи и да отстои 
достойната си позиция в публичното и обществено пространство.    

Професионалната организация (като БЛС) има конкретно разписани задачи (закона 
за съсловните организации и устройствния правилни на БЛС), които са нормативни и 
покриват принципите и организацията на професията, регистрация на лекарите регистър, 
професионални норми и етика, професионално развитие, обучение  и т.н.  
Кратък исторически преглед

Продължаващото медицинско образование (ПМО) е главна грижа на UEMS –(Европейски 
съюз на лекарите специалисти основан през 1958 г), с цел представителство на лекарите 
специалисти на международно ниво. С настоящия си състав от 35 страни и 39 специализирани 
секции, UEMS осигурява представителство на приблизително 1,4 млн. лекари специалисти, 
работещи в Европа. UEMS се занимава с насърчаване на възможно най-високото качеството 
1 д-р , Зам. председател БЛС
2 доцент, дм, МУ-София, Факултет по обществено зраве,  Катедра "Здравна политика и мениджмънт"
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на медицинските грижи за европейските граждани, най-високите стандарти на медицинско 
обучение на лекарите, както и със свободното движение на лекарите специалисти в цяла Европа.

От 1993 г., когато е публикувана Хартата за продължаващото медицинско образование, до-
броволното ПМО е залегнало в политиката на UEMS, но в някои европейски страни е пред-
прието на национално ниво задължително ПМО, съчетано с правно или професионална пре-
сертифициране или прелицензиране, финансови стимули или обвързаност към договорите с 
осигуровки и болници.  През януари 2000 г. UEMS създава Европейски съвет по акредитация 
за продължаващо медицинско образование (EACCME®) с цел насърчаване на високи стан-
дарти в развитието, осигуряване и хармонизиране на продължаващото медицинско образо-
вание (CME). По този начин се  улеснява достъпа на европейските лекари до качествено ПМО,  
допринася се за качеството на ПМО в Европа и да прави възможен обмена на ПМО кредити в 
Европа. В документа си от 2001 г., излагащ политическата му линия – Базелската декларация от-
носно продължаващото професионално развитие (ППР), UEMS дефинира ППР като "об-
разователно средство за актуализиране, развитие и повишаване на възможностите на лекарите 
за прилагане на знания, умения и нагласи, които се изискват в професионалния им живот". 
UEMS остава верен на тази концепция, която обхваща развитието на медицинските специ-
алисти в по-широките отговорности, необходими за специализирана медицинска практика. 

Ключов елемент в този процес е качественият контрол на дейностите по ПМО. Решението 
на Европейски съюз на лекарите специалисти  (UEMS) е това да се извърши по децентрали-
зиран начин, като се ползва експертният опит на съществуващите европейски и национални 
съсловни организации действащи в тази област, тъй като тези организации отговарят за ре-
гистрацията на ПМО/ППР на лекарите в тяхната страна и следователно те трябва да се зани-
мават с акредитацията на ПМО и даването на кредитите. 

Първоначално БЛС не възприема кредитната система на UEMS (предложена от Съюза 
на научните медицински дружества), а адаптира за българските условия немската акредита-
ционна система. Според нея, за един академичен час ПМО се дава една кредитна точка. По 
тази система се приравняват и получените от български лекари сертификати за посещения на 
конгреси и симпозиуми в чужбина.

През м. април 2009 г. обаче по покана на Съюза на Българските медицински дружества, 
които са член на UEMS, в България се провежда среща на Римската група за продължително 
медицинско образование ПМО(CME – Continuous Professional Education) /и продължително 
професионално развитиеППР(CPD - Continuous Professional Development). 

Римската ПМО/ППР група е съставена от представители на следните институции:
•	 Американска медицинска асоциация
•	 Кралски колеж на лекарите и хирурзите на Канада
•	 Финландската медицинска асоциация
•	 Акредитационен съвет за продължителна медицинска квалификация (САЩ)
•	 Съюз на европейските медицински специалисти (UEMS)
•	 Колеж на фамилните лекари в Канада
•	 Испански акредитационен съвет за ПМО
•	 Каталански акредитационен съвет за ПМО
•	 Италианска федерация на научните медицински дружества (FISM)
•	 Федерация на кралските лекарски колежи във Великобритания
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•	 Национална комисия по ПМО на италианското МЗ
•	 Баварска лекарска камара
•	 Съюз на българските медицински дружества
•	 Глобален алианс за медицинско образование

Направено е заключение, че в България системата не разполага с инструменти за оце-
няване, координиране и мониториране на качеството на проявите на ПМО, приоритет на БЛС 
и вменено му от Закона за здравето и Закона за съсловните организации. Дадени са следните 
препоръки:
•	 Да се създаде независим орган с мандат на МЗ, който да представлява МЗ, БЛС, СБМД, 

медицинските университети. Този орган да постигне съгласие за образователни качествени 
критерии, с които да се оценяват дейностите по ПМО/ППР;

•	 Римската група предлага за основа на този орган да се използва Римският документ за 
принципите на ПМО/ППР в съответствие с настоящото българско и с европейското 
законодателство;

•	 Този орган следва да осигури развитието на самоподдържаща се система за осигуряване 
качеството на ПМО/ППР. Крайната цел трябва да е насочена към осигуряване на най-
високо качество на обслужване на пациентите

•	 Римската група, също така предлага, постепенно въвеждане на задължителна система 
на ПМО/ППР за всички професионалисти в областта на здравеопазването, която 
препоръчително да е основана на насърчителни стимули според водещия европейски опит.

Състояние и развитие на Българската система за ПМО/ППР
Във връзка с препоръките на 24.02.2010г. е подписан Меморандум в който се подчертава, че 

страните ще работят за повишаване квалификацията на лекарите, развивайки системата 
на продължаващото медицинско образование, като съвременна система на обучение и 
квалификационна оценка на лекарите като се спазват следните принципи:
•	 СБМД подпомага БЛС в акредитацията (оценка) на формите на продължителна 

квалификация на лекарите и има активно участие в осъществяването им;
•	 БЛС организира, координира, провежда и регистрира продължаващото медицинско 

обучение на лекарите, регистрира индивидуалните кредити, получени от всеки лекар в 
регистър на лекарите участващи във формите на ПМО.
На базата на подписания Меморандум на 31.08.2011г. е подписан Договор между БЛС и 

СБМС  с предмет съвместна дейност за развиване системата на ПМО. В договора, освен че 
е посочено основният ангажимент на БЛС, е  договарено да бъде създаден Акредитационен 
съвет (АС) със статут на Висш орган в системата на продължаващото обучение, който да одо-
брява политиката при разработване алгоритъма на обучение, организацията и провеждането 
му. Акредитационния съвет избира председател от квотата на БЛС и заместник-председател 
от квотата на СБМС, както и приема правилник за своята работа. В договора се посочва, 
че БЛС създава, поддържа и актуализира електронна система отразяваща данните от прове-
деното продължаващо обучение под формата на електронен паспорт на всеки практикуващ 
лекар. Като цел в договора се поставя разработването и утвърждаването по законодателен 
ред на нормативна уредба, регламентираща системата на продължаващото обучение, статута 
на АС, ползата от придобитите кредити и поощряване придобиването им.

Като следващ етап на  21.12.2011г., между БЛС и СБМС от една страна и МУ-София, 
МУ-Варна, МУ-Пловдив, МУ-Плевен, Тракийски университет – Медицински факултет 
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Медицинския факултет към СУ, от друга страна, е подписано анексиращо споразумение към 
договора, в което се посочва, че в качеството си на основни участници в процеса на подготовка 
и провеждане на ПМО, на основание чл. 182, ал. 1 от Закона за здравето, страните ще вземат 
дейно участие в процеса на подготовка и провеждане на ПМО. В резултат на проведените кон-
султации с участниците в АС – БЛС, СБМС и Висшите медицински университети и на база 
подписания договор и анексиращо споразумение състава на АС е изграден от 18 члена, като 
паритетно по 6 представители са определени от БЛС, СБМС и ВМУ. 
Основни функции и задължения на АС 
•	 Акредитационният съвет участва в разработването на нормативната уредба, регламентираща 

системата на продължаващото медицинско  образование;
•	 разработва критерии за  оценка при акредитацията на лечебните заведения, провеждащи 

продължаващо медицинско образование, които представят за одобряване на министъра на 
здравеопазването, съгласно наредбата за акредитация на лечебните заведения;

•	 обработва и предоставя своевременно информация за проведените форми на ПМО.
•	 приема Единна кредитна система за оценка на формите на ПМО;
•	 участва в разработване и текуща актуализация на електронната система за регистрация и 

оповестяване на формите на ПМО;
•	 СБМС представя ежегодно до месец декември списък на мероприятията (конгреси, 

симпозиуми, конференции и др. форми на ПМО) на дружествата за следващата година, 
които се публикуват в сайта на БЛС.

Методика на кредитирането 
Кредитирането на формите на ПМО се извършава в Акредитационния съвет по приета 

методика, а администрирането се извършва в отдела ПМО / ППР към УС на БЛС и РЛК. 
Кредитните точки се изчисляват на базата на един академичен час от 45 минути и 150 точки 
за три години. В ПМО участват лекари, работещи в лечебни и здравни заведения. Лекарите 
работещи във фармацевтични фирми, администрации и други могат да участват доброволно. 
При конгресите, симпозиумите и конференциите да бъде въведено  кредитиране с коефициент 
на тежест ( значимост ). В атестацията на специализантите се записват кредитните точки. 
Заплащането по ПМО се по принцип се извършва от организатора на съответната форма на 
обучение и по различните категории и е определено от АС  по категории.

През 2012 г. са проведени шест заседания на АС. Всички решения са публикувани на сайта 
на БЛС като най-важните от тях са:
•	 Приемат се 7 категории на формите на ПМО. 
•	 категория А: лекция, колегиум;
•	 категория Б: конгреси, симпозиуми, конференции в страната и чужбина;
•	 категория В: форми на продължително медицинско обучение с предвидено участие на всеки 

един курсист поотделно: практически упражнения, индивидуално обучение, курсове;
•	 категория Г: форми на продължително медицинско обучение чрез дистанционно/

електронно обучение;
•	 категория Д: обучение с медицинска литература: научни медицински списания, учебници, 

монографии;
•	 категория Е: автори на доклад, лекция, публикация, реферат, постери, доклад за нежелани 

лекарствени реакции, удостоверен от ИАЛ;
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•	 категория Ж: при полагане на изпит за оценка на придобитите знания.
За утвърждаването на АС като висш орган в системата на продължаващото медицинско об-

учение са предприети следните стъпки:
•	 Промяна в Устава на БЛС с включване на АС като постоянно действаща оперативна 

структура на БЛС;
•	 Проекто Наредба на МЗ, в която да бъде вписан АС като висш орган в системата на ПМО 

за лекарите;
•	 Промяна в Закона за здравето (ЗЗ) и Закона за съсловните организации (ЗСОЛЛДМ), 

където АС да бъде посочен като висш орган в системата на ПМО за лекарите. 
•	 На 56-ия Събор на БЛС  са приети изменения в Устава на БЛС, според които АС е постоянно 

действаща оперативна структура на БЛС (чл. 5, ал.3). Според приетия чл.20а, АС е със 
статут на висш орган в системата на ПМО, като в него е определена структурата, задачите 
и начина за избиране на председателя и членовете му от квотата на БЛС.

•	 БЛС иницира създаването на работна група към МЗ, която да работи по Наредба за реда 
за осъществяване на контрол по ПМО на лекарите. Това е единствения възможен законов 
начин АС към БЛС да бъде разписан в нормативен документ на МЗ, тай като съгласно 
Закона за здравето съгл. чл. 182 ал.4, контролът по дейностите по ал. 1-3 (съсловните 
организации на лекарите, лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите и на мед. 
сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, организират, координират, 
провеждат и регистрират ПМО на лекарите……).  
С оглед задължението на БЛС за електронна регистрация на всеки лекар по ПМО, е на-

правено задание,  обявен конкурс и изработен електронен модул ПМО.  Този модул ще бъде ин-
тегриран към новия Национален регистър на БЛС. Важна част от системата е и електронната 
карта на всеки български лекар оборудвана с чип, в който освен всички други данни, ще бъдат 
въвеждани и всички форми на ПМО, в които лекарят е участвал.

Заключение
Динамиката, в която съществуваме като личности и професионалисти ни принуждава да 

търсим непрекъснато нови подходи, за да бъдем по-гъвкави и да постигнем професионалните 
цели по начин, който ни удовлетворява и ни позволява постигането на баланс между професи-
онален и личен живот. Най важната цел на един професионалист е постигането на все по-добри 
резултати в работата, което е възможно само чрез непрекъснато усъвършенстване и рзвитие. 
Важна стъпка в ерата на високите технологии е адаптирането на здравеопазването към най 
съвременните подходи за управление на ресурсите, в частност човешките и тяхното обучение.
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ОЦЕНКАТА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ КАТО СРЕДСТВО ЗА 
РЕшАВАНЕ НА МОРАЛНО-ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Георги Христов1

Днес повече от всякога здравни политици и мениджъри, медицински специалисти и па-
циенти са изправени пред  трудните за разрешаване въпроси, поставяни от необходимостта 
да се задоволят непрекъснато нарастващите здравни потребности с ограничените и недо-
статъчни финансови ресурси. Това предизвикателство допълнително се усложнява от факта, 
че здравеопазването, осигуряването на здравни грижи и отношенията, които възникват между 
доставчици, потребители и платци са натоварени с огромен социален заряд и поради това са 
обременени с важни морално етични проблеми.

В последните десетилетия подходът за оценка на здравните технологии придобива голямо 
значение и се утвърждава като незаменимо средство за намиране на изход от лабиринта на иконо-
мически интереси, здравни потребности и морално-етични ценности, в който се лута системата 
на здравеопазване не само у нас.

Международната мрежа на агенциите за оценка на здравни технологии(International 
Network of Agencies for Health Technology Assessment – INAHTA) определя като здравна 
технология(ЗТ) всяка дейност свързана с превенция, рехабилитация, ваксини, медикаменти, 
устройства, медицински и хирургически процедури, здравеопазни системи.

Това определение е ценно заради широкия обхват на понятието, в което се включват не 
само диагностично-лечебни дейности, но и технически средства, профилактични и здравно-
политически подходи и така обхваща всички страни на здравеопазването.

В светлината на казаното до тук под оценка на здравните технологии(ОЗТ) INAHTA 
разбира:
1. Мултидисциплинарен здравнополитически анализ, който
2. Изучава
•	 медицинските, социални и икономически прояви на
•	 развитието, разпространението и приложението на здравните технологии.

Определението на Eвропейската мрежа за ОЗТ(EUnetHTA) уточнява целите на процеса. 
ОЗТ се разглежда като мултидисциплинарен подход, който обощава информация за
•	 медицинските, социални, икономически, законови и етични проблеми, възникнали
•	 при приложението на ЗТ по систематичен, прозрачен, непредубеден и надежден начин.

Трябва да се отбележи, че тук се обръща внимание на многообразието от проблеми, които 
възникват при осигуряване на здравни грижи. Друга важна особеност е, че се подчертава не-
обходимостта от принципност и пределна яснота при всички здравеопазни дейности. Като 
естествен извод се налага разбирането, че само така ще се постигне основната цел на процеса 
на ОЗТ - формиране на сигурна и ефективна здравна политика, насочена към пациентите за 
постигане на най-високите медицински изисквания.

Според разбирането на EUnetHTA ОЗТ трябва винаги да е здраво свързана с научните и из-
следователски методи. В този смисъл ОЗТ се определя и като мост между научните изследвания 
и вземането на решения.
1 доцент, дм. МУ - София,  Факултет по обществено здраве
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Основната причина за развитието на ОЗТ е нарастналата необходимост от точна, навре-
менна и независима информация за протичащите процеси в здравеопазването в условията на 
натрупване на научни данни, технологии и подходи, които водят както до неподозирани нови 
възможности, така и до тясно свързани с тях неочаквани проблеми.

Така през 1967 г. се стига до първото законодателно предложение за създаване на агенция 
за оценка на ефекта на новите технологии в САЩ. Пет години по-късно със закон се създава 
Служба за оценка на технологиите към Конгреса на САЩ, закрита през 1995 година. Днес по-
вечето страни членки на ЕС имат обществени агенции за ОЗТ, които осигуряват сведения за 
вземане на решения и изграждане на здравна политика на местно и национално ниво.

Особено внимание заслужава National Institute for Health and Clinical Excellence(NICE) към 
Националната здравна служба на Обединеното кралство, която е една от водещите европейски 
агенции за ОЗТ. NICE е известен не само със значимите си насоки за клинична практика в раз-
лични медицински специалности и разработките в областта на медицината основа на доказа-
телства, но и с изключително важните изследвания, посветени на ОЗТ.

Широка дейност за разпространение и утвърждаване на подхода развиват и редица обе-
динения на националните агенции за ОЗТ: International Network of Agencies for Health 
Technology Assessment; European Union net for Health Technology Assessment; Central and 
Eastern European Society of Technology Assessment in Healthcare и др.

Четири научно-практически подхода изграждат методологичната основа на процеса на ОЗТ.
1. Анализът на здравната политика е обща рамка на ОЗТ като източник на данни за създаване 

на здравна политика. Докато здравно-политическият анализ е ретроспективен процес, 
който изследва резултатите и явленията, възникнали при прилагането на взети решения, 
ОЗТ е проспективен подход, чиято цел е да подпомогне вземането на решения и създаване 
на здравна политика.

2.  Медицината основана на доказателствата(клинична епидемиология) е методологичната 
основа за клиничните анализи на ефикасността, извършвани  в рамките на ОЗТ.

3.  Здравно-икономическите анализи предоставят методологична рамка за икономическите 
анализи на ефективността, необходими за ОЗТ. Чрез тях се изследват макро- и 
микроикономическите аспекти на приложението на здравните технологии.

4.  Социалните и хуманитарни науки са особено важни при покриване на съвременните 
изисквания към процеса на ОЗТ. Чрез тях се изследват въпроси, различни от клиничната 
ефикасност и икономическата ефективност като организацията на здравните грижи, 
широките  обществено-групови последствия на здравните технологии, мнението на 
пациентите, етични проблеми. Анализът на етичните проблеми е подчинен на системния 
подход чрез използване на методите на социологията и обществените науки за качествено 
изследване от гледна точка на пациенти, граждани, организации.
Растящият обществен интерес към възможните и действителни приложения на техноло-

гиите в медицината, различните етични  ценности и възгледи за човешкия живот във връзка с 
медицинските технологични нововъведения са причина за възникване на биоетиката като дис-
циплина и философски възглед.

Макар и появили се в резултат  на общите притеснения по отношение на мястото на ЗТ, 
връзката между ОЗТ и биоетиката не е много ясна. От една страна ОЗТ се разглежда като 
политически анализ на краткосрочните и дългосрочни последици от приложението на ЗТ, 
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успоредно с оценка на етичните аспекти на приложението им. От друга, поради по-малката роля 
на етичните проблеми в проучванията върху ОЗТ, първоначалният мащабен проект бързо е сведен 
до икономически анализ, въпреки разбирането, че чисто техническата оценка не е достатъчна.

Когато се обсъжда мястото на етичните анализи в процеса на ОЗТ особено внимание 
заслужава разликата, която се прави в някои проучвания между оценка(assessment) и 
преценка(appraisal). ОЗТ е по същество оценка, процес на осигуряване на качествени све-
дения и знания под формата на доказателства. Тяхното разглеждане в контекста на етичните 
норми и морални ценности на всички заинтересовани страни  и превръщане в здравно-поли-
тически решения е процесът на преценка.

Следователно вижданията за ОЗТ се движат между тясното разбиране за оценка на ефи-
касност, безопасност и ефективност, и по-широкото схващане за необходимостта от раз-
глеждане на социалните и етични последици.

Днес има голям брой практически доказателства в подкрепа на необходимостта от 
превръщане на морално-етичния анализ в задължителна част от процеса на ОЗТ. С разви-
тието на нови и мощни ЗТ се появяват различни по характер притеснения във връзка с безкон-
тролното им приложение. По важните от тях са:
1.  Здравно-политически - новите ЗТ създават пропаст между нуждите от здравни грижи 

и наличните ресурси, което води до значимо неравенство. От тук необходимостта от 
определяне на здравните нужди и приоритети.

2.  Клинични - макар иновациите по начало да се смятат за полезни, те също  са свързани с 
рискове и вреди. Често не е ясно как да се определя предварително отношението вреда/
полза. Не е лесно да се управлява безконтролното разширяване на употребата им.

3.  Социални - едни и същи ЗТ могат да се разглеждат от различни страни, защото задоволяват 
различни нужди – на пациенти, медицински специалисти, здравно-политически. 
Необходими са специални усилия, за да се проучат предпочитанията и очакванията на 
пациентите.
Всички тези проблеми са с голям морално-етичен заряд. Животът и здравето са особено 

ценни за хората и доколкото новите технологии са пряко свързани с тях, те са от голямо 
значение за всички.

Оценката на ЗТ трябва да се извършва от различни гледни точки, защото въвеждането на 
нова технология може да повлияе на вече съществуващи и утвърдени подходи, и така да засегне 
интересите на някоя от страните. Затова не е чудно, че моралната обосновка за употребата на 
нова ЗТ налага оценката й от гледните точки на всички заинтересовани страни.

Определянето и тълкуването на понятията "вреда" и "полза"  при различни групи от пациенти 
не е само технически проблем, но и въпрос на морални ценности. Поради това приложението 
на ЗТ в клиничната практика понякога е затруднено от възникването на морални проблеми. 
Дори правилната употреба на ЗТ поражда етични въпроси.

Налице са и солидни теоретични основания за включване на етичния анализ в процеса на 
ОЗТ. Те оправдават прибавянето на етичния анализ към традиционните за ОЗТ анализи на 
ефикасността, разходите и ефективността.

ЗТ не действат в празното пространство, а в социален и ценностен  контекст. Така ЗТ  водят 
до появата на нови ценности и могат да променят етичните принципи и правила на обществото. 
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Приложението на ЗТ несъмнено има морални последици - целта на ОЗТ е усъвършенстване на 
здравните грижи,  които поради задачата да подобрят благосъстоянието на хората, са тясно 
обвързани с редица морално-етични въпроси.

Етични проблеми възникват непрекъснато на всеки етап от ОЗТ. Те започват с избора 
на технологията за оценка, преминават през тълкуването на резултатите от изследванията, 
определяне на показателите за качество на доказателствата и завършват с гледната точка, 
възприета за определяне на икономическата ефективност от приложението на оценяваната 
технология.

По отношение на отделен процес на ОЗТ с морално-етични ценности са свързани 
формулирането на проблема, избора на резултатите и технологиите за сравняване, методите на 
изследване – нужда от самостоятелни социални, организационни и етични анализи.

От казаното до тук става ясно, че моралните аспекти са свързани с развитието и внедряването 
на ЗТ, поради което етичният анализ е присъща част от процеса на ОЗТ и не може да бъде 
изключен от него.

Eтичният анализ може да изясни етичните проблеми, свързани с приложението на ЗТ, 
законовите, обществено-груповите и етичните проблеми на ЗТ, решенията в процеса на ОЗТ , 
основани на ценности, както и ефекта на ЗТ върху здравните организации.

Днес етичният анализ е важна и всеобщо приета част на ОЗТ. Това е израз както на стремежа 
за повишаване на значимостта и практическата стойност на оценките, така и на разбирането, че 
ЗТ винаги действат в социален контекст.

Етиката има съществена роля в процеса на ОЗТ. Етичните анализи спомагат за изследване на 
значението на ЗТ и мястото им при вземане на здравни решения. Поради изброените причини 
няма по-сигурен начин за анализ на всички последствия от приложението на ЗТ и морално 
нормативната структура на тяхната оценка.

Общоприета ценностна основа на ОЗТ се състои в разбирането, че здравните грижи и 
здравната политика трябва да са основани на доказателства, а вземаните възоснова на тях ре-
шения да са прозрачни.

Целта на етичния анализ в рамките на ОЗТ е да разкрие и обоснове нейната морално-нор-
мативна структура да докаже полезността на процеса.

Решението за приложение на ЗТ е свързано с разпределение на ресурси. Изборът на една 
технология може да означава пренебрегване на друга и преразпределяне на средства както 
вътре в здравната система, така и между обществените сектори.

От здравните политици се очаква да постигнат равновесие между широките обществени 
и индивидуалните интереси като се вземат предвид ценностите на всички заинтересовани 
страни.

Етичният анализ в рамките на ОЗТ може да осветли тези проблеми и да помогне на 
здравните политици за тълкуване на наличните резултати по подходящ за вземане на уместни 
политически решения начин.

Въпреки усилията за създаване на межународно утвърден подход за ОЗТ, все още се наблю-
дават значителни различия в практиките на отделните страни. В някои ОЗТ се свежда до изяс-
няване на клиничната ефикасност и икономическата ефективност. Други разширяват гледната 
точка и в процеса се включват етичните и социални проблеми на здравните технологии.
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За преодоляване на тези различия през 2006 г. EUnetHTA започва проект за улесняване на 
обмена на информация и подкрепа на здравно-политически решения в областта ОЗТ. В него 
участват 59 агенции за ОЗТ от 31 страни. Същността на проекта е в създаване на модел за ОЗТ, 
основан на проучване в няколко основни области за оценка. Самата оценка се извършва чрез 
отговор на въпроси, структурирани като "елементи за оценка» и групирани в 9 отделни об-
ласти за оценка, всяка с препоръчителен метод:
1. Здравен проблем и използвани в момента
2. технологии
3. Описание и техническа характеристика на
4. прилаганите технологии
5. Безопасност
6. Клинична ефикасност
7. Разходи и икономически анализ
8. Етичен анализ
9. Организационни проблеми
10. Социални проблеми
11. Законови проблеми

Етичните проблеми в процеса на ОЗТ се определят чрез отговори на ключови въпроси и се 
анализират се чрез различни методи.

Казуистичният метод решава моралните проблеми чрез сравняването им с подобни и съиз-
мерими случаи, за които е налице неоспоримо решение.

Чрез кохерентния  анализ на различни нива се изследва съвместимостта на етичните доводи, 
ценности и теории чрез логически кохерентен набор от аргументи.

Особено важен метод е принципилизъм. Този подход  към етичните проблеми позволява 
спазване на дълбоко вкоренени в обществения морал принципи:

1. Автономност 2. Справедливост
3. Да се прави добро 4. Да не се вреди

Интерактивните подходи за етичен анализ в рамките на ОЗТ осигуряват включване на раз-
лични заинтересовани страни в реални ситуации. Така се постига намаляване на изкривява-
нията и увеличаване  на валидността и приложимостта на ОЗТ чрез изясняване на различните 
морални норми и ценности. 

Социалната промяна на технологиите изследва взаимодействието между обществото и тех-
нологиите, както и начините за тяхната промяна за постигане на най-голяма полза за хората.

Методът на широко рефлективно равновесие води до кохерентни заключения чрез рефлек-
тивно взаимно съгласуване между общите принципи и конкретната преценка.

Оценката на здрвните технологии е ценен метод за цялостен анализ на проблемите и по-
следствията от въвеждането на различни лечебно-диагностични подходи, устройства и по-
литики в процеса на осигуряване на здравни грижи за населението. Съчетаването на ОЗТ с 
морално-етични анализи обогатява процеса, позволява да се хвърли светлина върху често 
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противоречивите интереси на различните заинтересовани страни и произтичащите от това 
конфликти. Така се създават предпоставки за вземане на качествени, издържани и прозрачни 
здравно-политически решения, осигуряващи равновесие между често непримирими позиции.
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РОЛЯ НА ЕТИЧНИТЕ КОМИСИИ И ПРОФЕСИОНАЛНОСЪСЛОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ДОКАЗВАНЕТО НА ЛЕКАРСКА ГРЕшКА, БАЛАНС И 

ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА И ЛЕКАРЯ
Златица Петрова1, Петко Загорчев2 

Наличието на медицински грешки/сериозни инциденти предполага съществуването 
на проблем в цялата здравна система не само от медицинска, но и от икономическа, правна, 
етична и обществена гледна точка. Това е показател за нивото на качество в здравеопазването, 
който изисква вниманието да се насочи не само към медицинската грешка сама по себе си, но и 
към извършване на подобрения във всички аспекти на медицинското обслужване.

Правната уредба, свързана с т. нар. "медицински грешки", представлява една изкючително 
интересна, разнообразна и специфична материя, която намира своите разновидности не 
само в държавите от Европейския съюз, но и в целия свят. Това разнообразие се изразява 
включително и при регламентиране на легалната дефиниция за понятието или липсата 
на такава, приложното й поле, обхвата на отговорността, мерките за ограничаването й, 
както и механизмите за обезщетяване.

Без значение дали законодателствата на отделните държави уреждат или не  "медицин-
ската грешка", налице ли са причинени вреди и отговорност под някаква форма винаги 
съществува. В България отговорността бива договорна (по Закона за задълженията и 
договорите), деликтна (извъндоговорна, отново по Закона за задълженията и дого-
ворите), административна (по Закона за административните нарушения и наказания, 
Административнопроцесуален кодекс) и наказателна (по Наказателния кодекс на 
Република България).

В различните законодателства се срещат най- разнообразни термини, под които се разбира 
"медицинска грешка", възоснова на която се търси отговорност, респективно – се изплаща обе-
зщетение според конкретната национална система

В българската литература първи дефиниции за "медицинска грешка" са направени от 
Стойчо Раданов в "Правно деонтологични въпроси в медицинската практика". Л. Иванов през 
1989 г в автореферат за присъждане на научна степен твърди, че" За грешка в едно или друго 
действие на медицинското обслужване може да се говори само в случай, че това действие е 
определено чрез съответни критерии и се отклонява извън техните предели". Проблемът стана 
актуален през последната година след случаи с летален изход, при които бяха налице обви-
нения срещу лекари, за които се счита, че са допуснали грешки по време на лечебния процес. 
Вниманието е насочено към персоналната отговорност на лекаря.  В правната литература 
могат да се намерят дефиниции за "лекарска грешка".

У нас изследванията за нивото на медицинските грешки са от научни проучвания, 
данни от съдебната практика и като информация от национално значение датират от 
2007 г.:
•	 Около 18% от българите смятат, че са пострадали от неправилно поставена диагноза или 

медикаментозно лечение, 5% от анкетираните са станали жертва на неправилно оперативно 
лечение, а на вътреболнични инфекции - 3%. Проучването показва още, че лекарите не дават 
необходимата информация на пациентите за терапията, която ще им бъде приложена, и за 
рисковете от нея (НЦИОМ, 2007). 

1 доцент, дм, Катедра "Здравна политика и мениджмънт", Факултет по обществено здраве, МУ- София
2 председател на Комисията за професионална етика на БЛС
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•	 От общо 119 жалби, 32.13% са в резултат на допуснати медицински грешки, като 11.9% 
от тях са заради недостатъчна по обем медицинска дейност, а близо 6% са свързани със 
затруднен достъп на пациента до адекватна медицинска помощ (НЗОК, 2008).

•	 Данните от изследване на Световната банка през 2008 г., поръчано от НЗОК, показват, че 
обект на медицински грешки у нас са около 7 хил. души годишно. 

•	 По данни на  Евробарометър, 2009 – 2010 г.:
 - В България 66% от включените в извадката се страхуват от допускане на медицинска 

грешка по време на тяхното лечение в болница, при 50% за ЕС. 
 - 2% от анкетираните българи считат, че качеството на здравните услуги у нас е по-лошо в 

сравнение от това в другите ЕС страни при 33% за ЕС
 - По вид на допуснатата грешка преобладават данните за нарушения в качеството на 

оказаната медицинска дейност (неправилна, пропусната или закъсняла диагноза).
Табл. 1 Сравнителни данни за допуснати грешки

Вид на допуснатата грешка България ЕС
Болнични инфекции 71% 59%
Неправилна, пропусната или закъсняла диагноза 76% 58%
Грешки, свързани с употребата на лекарства 67% 49%
Грешки в резултат на хирургична интервенция 59% 46%
Грешки в резултат на използване на медицинска 
апаратура

51% 39%

Източник: Евробарометър 2009-2010 год.

По данни на ИАМО възоснова на получените данни през 2010 г-2011, от анализ и 
последващ медицински одит на постъпилите в агенцията жалби се установяват следните факти:

От общо хиляда и двадесет и седем (1027) жалби, 73% се отнасят до неудовлетвореност от 
качеството на медицинското обслужване, вкл. медицински грешки, затруднен достъп до меди-
цинска помощ и организационни проблеми. 

73%

14%

2%1%
9%

Качество на медицинското
обслужване
Корупция

Неправомерно изплатени
финансови средства от НЗОК
Предложения за промени в
нормативни документи
Други
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В резултат на извършените от ИАМО проверки по жалбите относно неудовлетвореност от 
качеството на оказаната медицинска помощ и самосезирания беше констатирано, че при 13% 
от случаите се касае за неизпълнение на изискванията на утвърдени медицински стан-
дарти, при 23% - за нарушаване на принципа за своевременност, достатъчност и качество 
на медицинската помощ, при 38% се отчитат слабости в организацията и управлението 
на лечебния процес, при 9% се констатира проявена лекарска небрежност, а при 17% не 
са констатирани.

Данните на ИАМО, не се различават съществено от тези на Евробарометър през 2006 г., 
според които при 8% - 12% от хоспитализираните пациенти в Европейския съюз се наблюдават 
нежелани сериозни инциденти или медицински грешки.

Централната Комисия по професионална етика на БЛС е изградена съгласно изискванията 
на ЗСОЛЛДМ и осъществява функциите си съгласно чл.15 ал.3 от Устава на БЛС. "Комисията 
се произнася по професионално-медицински, морално етични и деонтологични въпроси, 
свързани с упражняването на професията и взема решения по чл.39 от настоящия устав."

През 2012 г. ЦКПЕ е изготвен централен регистър на постъпващите жалби и сигнали 
с алгоритъм за дейност и отговори по тях, както и актуализация на Правилник за работа  на 
Комисията. През същия период е изготвена и приета от ЦКПЕ и УС на БЛС "Концепция за 
развитие на функциите на  централната комисия по професионална етика /ЦКПЕ /към  БЛС. 
Контрол на качеството и  система за оценка на риска от БЛС." Подготвени и приети от 56 
Извънреден събор на БЛС 2 документа: Кодекса за професионална етика и Правила за ДМП, 
които са на етап утвърждаване и публикуване от Министъра на здравеопазването. 

Методика на проучването
Използван е метод за анализ на жалбите и сигналите, постъпили в Етичната комисия 

на БЛС за период от 1 година. Използван е разработен алгоритъм, основаващ се на Кодекса за 
професионална етика на лекарите в България и Правилата за добра медицинска практика, и 
регистър на постъпващите жалби и сигнали. Използван е и метод на интервюта с  жалбоподатели, 
както и документален метод-проучване и анализ на медицинска документация.
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Алгоритъм жалби и сигнали

Схема 1.

  Резултати и обсъждане:
Практика на ЦКПЕ е да се провеждат редовни заседания на определен период, регламен-

тиран в правилника и онлайн обсъждания на казуси от спешен порядък. Постъпилите жалби за 
период от 1 година са общо 75 броя. При направеният анализ и обсъжданията на заседанията 
на ЦКПЕ се установяват следните проблеми и тенденции: 

Постъпват жалби и сигнали от граждани и институции, които в 70%  от случаите 
са директно отправени към  ЦКПЕ, което безспорно е поради ниската информираност на 
населението и непознаването на българското законодателство в областта на здравеопазването. 
Това се потвърждава и от данните на Евробарометър за 2010 год. на въпросите зададени 
на българските граждани – Кой отговаря за здравеопазването?; От къде научавате за 
медицинските грешки ?; Към кого бихте се обърнали? :

Кой отговаря за здравеопазването ?
Кой отговаря за БП в твоята страна? България ЕС
Министерство на здравеопазването 48% 32%
Изпълнител на медицинска помощ 44% 27%
НЗОК 10% 7%
Правителство 6% 5%
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Местна власт 0% 5%
Неправителствена пациентска 
организация 5% 4%

Законодателната система 0% 4%

Източници на информация за 
медицински грешки България ЕС

Телевизия 81% 73%
Вестници, списания 30% 44%
Приятели, семейство 48% 31%
Интернет 11% 21%
Радио 6% 18%
Личен опит 11% 16%
Болница 7% 10%

Към кого бихте се обърнали?
Към кого бихте се обърнали? България ЕС
Адвокат 35% 48%
Ръководството на болницата 55% 37%
Министерство на здравеопазването 54% 36%
Национална агенция за БП 27% 29%
Институция, защитаваща правата на 
пациентите 20% 21%

Представител на местната власт 11% 14%
Лекар, мед. сестра, аптекар 13% 12%
Близък, който работи в здравеопазването 7% 6%

Съгласно алгоритъма за работа, жалбите и сигналите се пренасочват към съответните КПЕ 
на  РЛК, без да има  възможност за контрол и обратна връзка за тяхното изпълнение. Повторните 
жалби и обаждания на жалбоподавателите са индикации за мудност и неефективност на тази 
връзка. Без да считаме, че трябва да се намесваме в работата на КПЕ към РЛК и потвърждавайки 
правото им на независими органи,  отчитаме  слаба обратна връзка и невъзможност за своевре-
менна информация при забавени случаи. Най лоша е колаборацията със Софийската КПЕ, добре 
работят в това отношение КПЕ на Бургас, Враца, Варна, Благоевград, Ст. Загора.

Постъпват жалби по несъгласие с решенията на  Районните КПЕ. Изисканата 
информация в повечето случаи потвърждава  решението на РКПЕ. В случаите обаче когато 
има явно нарушение на  Кодекса па професионална етика няма уставно заложен механизъм за 
реакция от ЦКПЕ. Това е от значение както при формално  взети решения /".няма регистрация 
за този лекар в РЛК…"/, така и в случаи на неразгледани жалби и възникнали конфликтни 
ситуации /…Жалба срещу председател на  КПЕ, в ролята му на лекуващ лекар или изразено 
недоволство от решение…./
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Налице са случаи в които няма нарушения на  Кодекса по професионална етика /в сегашния 
му вид/, но са налице нарушения в качеството и  своевременността на оказаната диагностично-
лечебна дейност, както и в професионалното поведение на лекарите. Много често формалното 
заключение за липсващи нарушения на  Кодекса е в противоречие с професионалимът ни на 
лекари (чл. 15 ал.3 Комисията се произнася по професионално-медицински, морално-етични 
и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията и взема решения 
по чл.39 от настоящия устав)и с неутвърдените правила за ДМП. Резултатът е принизен 
авторитет,"олекване" на решенията на КПЕ и тласкане на жалбоподавателите да търсят друг, по 
неприятен  път на решение-МЗ, одит, съд.   Явно се чувства липсата на  ПДМП. По своя характер 
те се преплитат с Кодекса по професионална етика, регламентират принципи за работа залегнали 
в документи на ЕС- Европейска харта за правата на пациентите и др.  За съжаление няма меха-
низъм по който КПЕ на РЛК и ЦКПЕ да изисква и ползва становища на водещи специалисти в 
дадена област на медицината, за професионалното поведение и медицинската целесъобразност 
на извършена диагностично-лечебна дейност, за която е неудовлетворен и се жали пациента (от 
получените жалби тези случаи са 42). В 22 от постъпилите жалби се визира грубо, обидно не-
професионално отношение и нарушение на етичните норми във взаимоотношенията лекар па-
циент. В четири от случаите жалбите касаят взаимоотношенията лекар-лекар. В част от жалбите 
в много случаи се изразява възмущение, недоволство, негативизъм спрямо различни медиини 
изяви на лекари, както и неприемливо и изкривено отразяване от медиите на случаи, касаещи не-
благополучия в лечебните заведения или СМП.

 В две от жалбите на лекари,  визиращи психически тормоз от страна на директор на ЛЗ и 
зав. отделение от друго ЛЗ, се изисква намесата на ЦКПЕ, тъй като жалбоподателите посочват 
зависимост на месните етични комисии и изразяват съмнение в тяхната обективност.

В 15% от жалбите са посочени проблеми от организационен характер и други, които са 
прерогативите на ИАМО, с която ЦКПЕ има коректни взаимоотношения и препраща част от 
сигналите за проверка. ЦКПЕ до момента има обратна връзка за резултатите от извършените 
проверки от Агенцията и решенията по тях.

Освен очертаващата се тенденция за увеличаване на сигналите на лекари срещу лекари 
и коментар на професионалното им поведение, се очертава и нова тенденция. Лекарите са 
вече и обект на жалби не само на отделни пациенти, а и на организирани пациентски органи-
зации. Факт е, че има пациентски организации, които обжалват решения на ЦКПЕ, което е 
коствено потвърждение, че обективно Комисията защитава колегите, когато това е подкрепено 
от правилна, професионална и аргументирана интерпретация на медицинската фактология. 
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Политика на ЦКПЕ е да организира  срещи с пациентски организации, на които ще се от-
стояват професионалните права, които са в синхрон с КПЕ и ПДМП.   

От направените анализи и казаното до тук  са  необходими мерки, които да стимулират 
промени и подобрения в организацията и управлението на медицинското обслужване. 
Това, от своя страна, се очаква да доведе до подобряване на качеството на здравните услуги и 
безопасността на пациентите, както и до редуциране на медицинските грешки.

Очертават се два подхода при третирането на медицински неблагополучия-системен 
подход и персонален подход. При системния подход, отнасящ се до медицинските грешки 
се счита, че те са в резултат на слабости в организацията и управлението на лечебния процес. 
Системния подход отговаря на въпросите, какво и защо се е случило, гради се култура на до-
верие, открито се говори и се анализират грешките, търси се основната причина, провежда 
се открит разговор с пациента, разясняване на последствията, създава се добра комуникация 
между персонала. Като резултат от този подход се установява поука от допуснатата грешка, 
грешка от същия тип може да не се повтори, добрите практики се проучват и разпространяват, 
нивото на допускане на грешки бележи тенденция към намаляване. Основният извод е, че по-
добренията в системата водят до подобряване на безопасността на пациентите.

При използването на персоналния подход за установяване на лекарски грешки се акцентира 
върху това кой е виновен. Прилаганите наказания са персонални, съществува култура на об-
винение, страх от наказание, уволнение, лоша комуникация между персонала, вина и страх от раз-
говор с пациента. При този подход може да се допусне грешка от същия тип, може да се случи по-
вторно, нивото на допускане на грешки се запазва или може и да се увеличи. Основният извод е, че 
персоналната вина не води до отстраняване на проблема, а може да го задълбочи. 

Констатирането и анализът на медицинските грешки е много по-голям и сериозен проблем 
от този с лекарските грешки, защото означава извършването на промяна с цел подобряване на 
организацията и управлението на процесите в лечебните заведения. Изграждането на по-добра 
и безопасна здравна система, подобрението на начина, по който е организирана и управлявана 
тази система, както и на културата на комуникация може да стане единствено, когато в процеса 
на промяна бъдат въвлечени всички партньори в здравеопазването – медицински специалисти, 
мениджъри, пациенти, финансови институции и тези, които разработват здравната политика. 

Възможни решения и препоръки
Повишаването на качеството на здравните дейности следва да се осигури на базата на 

Национална система за осигуряване и непрекъснато развитие на качеството, както и 
създаване на система за регистрация на медицинските грешки..

Фокусиране върху потребителите: основната цел е да се задоволяват изискванията, 
нуждите и очакванията на пациентите или потребителите. Това поставя специфични изис-
квания към здравната система по отношение на структурата, организацията на дейността и 
персонала и е истинско предизвикателство към сега съществуващите методи за въвличане, из-
слушване и информиране на пациента. Инициативи като провеждане на информационни кам-
пании от МЗ на разбираем език, относно правата на гражданите за тяхното здраве, създаване 
на  възможност и право на второ мнение, представители на гражданското общество да  участват 
активно в "здравни настоятелства", "обществени коалиции за здраве", обсъждане и приемане на 
"Харта за здравна помощ, ориентирана към пациента" биха били адекватни действия за ре-
ализирането на този принцип.
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Тотално въвличане на всички участници в процеса: работещите на всички нива на 
здравната система трябва да бъдат включени в дейностите по осигуряване и развитие 
на качеството. Националната система за развитие на качеството следва да има една обща 
цел: всички изпълнители на здравна помощ да развият ефективна система за качество в 
собствените си заведения, от всички равнища и профили. 

Повишаването на качеството и осигуряването на сигурност/безопасност за паци-
ентите е процес, от който все повече ще зависят репутацията, финансовите резултати и раз-
витието на здравните професионалисти.

Също така,  от този процес ще спечелят всички участници в здравната ни система – 
пациентите, лекарите и тези, които финансират здравеопазването, т.е., ефектът ще се 
усети от всички тях:
•	 от пациентите – те ще бъдат лекувани в по-добри условия, с модерни технологии, с уважение 

и компетентност;
•	 от медицинските специалисти – признание и удовлетвореност от работата, използване на 

съвременна апаратура и иновации; работна среда на доверие и подкрепа от ръководството;
•	 от финансиращите институции – по-ниски разходи за по-ефикасно медицинско обслужване, 

прозрачност, заплащане въз основа на качеството на извършената дейност;
•	 от болниците – редуциране на медицинските грешки и нежеланите ефекти за пациента 

по време на лечение, снижаване на разходите в резултат на по-високата ефективност, 
получаване на финансиране, обвързано с качеството на предоставените здравни услуги; 
подобряване на финансовите резултати и конкурентноспособността.
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ПРЕОДОЛЯВАНЕ НЕГАТИВНИ И ДИСКРИМИНАЦИОННИ 
НАГЛАСИ КЪМ РОМИТЕ И ПОВИшАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА 

И ОБРАЗОВАНИЕТО НА МЛАДИ РОМИ В ОБЛАСТТА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – МИСИЯТА НА ДВЕ ГРАЖДАНСКИ 

ОГРАНИЗАЦИИ
Цвета Петкова1, Николай Божков1, Диляна Дилкова1,  Огнян Каменов1,  

Дора Петкова1,  Радосвета Стаменкова2,  Венцислав Кирков2, Мирослав Ангелов3,  
Орхан Асенов3,  Мая Грекова4, Ивайло Търнев5

Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
Националната мрежа на здравните медиатори е сдружение, учредено през 2007 г., което 

развива и прилага успешно модела на здравния медиатор в България.
Mрежата има национално покритие и е най-голямата организация в обществена полза в 

България, чиито членове ежедневно са на терен, в помощ на най-уязвимите групи от населе-
нието. Членовете на Мрежата са над 150 души - здравни медиатори, медицински специалисти, 
социолози, психолози, експерти в областта на интеграцията на етническите малцинства, об-
щественици, обединени в една мисия - подобряване на достъпа и на качеството на здравните 
услуги за хората от уязвими  общности. 

През 2001 г. екипът на Фондация "Здравни проблеми на малцинствата"  въвежда модела в 
България като част от пилотен проект, по който са обучени първите пет здравни медиатори 
в гр. Кюстендил. От 2007 г.  професията "здравен медиатор" е включена в Националната 
класификация на професиите и длъжностите в Република България.

През 2013 г. в България в над 70 общини работят 130 здравни медиатори, които са фи-
нансирани от държавния бюджет, а през 2014 ще работят общо 150 здравни медиатори.

Здравните медиаторите са жени и мъже на различна възраст, произхождат от общностите, 
за които работят, и владеят техния език. Те имат завършено минимум средно образование и са 
комуникативни, динамични и креативни личности. Обучението им се провежда в лицензирани 
образователни институции – в Медицинския университет в София и в Медицинския колеж в 
Пловдив.  Всяка година Националната мрежа на здравните медиатори, на база на вътрешни про-
учвания и оценка на развитието на програмата, предлага разширяване на териториалния обхват 
на Мрежата, организира и участва в провеждането на обучения на нови здравни медиатори.

Основни цели на Националната мрежа на здравните медиатори: 
•	 подпомагане на достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно 

положение;
•	 подобряване на качеството на здравните и социалните услуги;
•	 повишаване на здравната култура на уязвимите групи; 
•	 повишаване на информираността по отношение на здравната система;
1 фондация "Здравни проблеми на малцинствата", Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
2 сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори", Българска асоциация по семейно планиране и сексуално 

здраве
3 МУ-София
4 фондация "Здравни проблеми на малцинствата", СУ "Климент Охридски"
5 фондация "Здравни проблеми на малцинствата", Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори", МУ-София,  

департамент "Когнитивна наука и психология, НБУ
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•	 утвърждаване на европейски практики и подходи за улесняване на достъпа до здравни 
услуги за уязвимите групи;

•	 създаване и развиване на нови, по-качествени услуги в областта на медиаторството и 
предоставянето на здравни грижи;

•	 повишаване на капацитета и уменията на здравните медиатори;
•	 осъществяване на граждански инициативи и сътрудничество с държавни институции, 

местни и регионални власти;
•	 утвърждаване фигурата на здравния медиатор, както на местно и национално ниво, така 

и в международен план, като ключова фигура в интеграционните политики.
•	 Проектите на Националната мрежа на здравните медиатори са насочени към: 
•	 повишаване нивото на имунизациите сред уязвимите общности, участие в национални 

кампании за извънредни имунизации;
•	 подобряване на достъпа до здравни и социални услуги чрез активното посредничество на 

здравния медиатор;
•	 подобряване на взаимоотношенията между лекари и пациенти от уязвими общности;
•	 повишаване на здравната култура и информираността на населението по важни за общността 

въпроси чрез работа по индивидуални случаи и работа с групи (здравно-информационни 
срещи с лекари-специалисти, здравни институции, РЗИ);

•	 застъпнически действия за осигуряване на безплатни прегледи за здравно неосигурени 
бременни жени и млади майки;

•	 застъпнически действия при неправомерно взимане на такси за прегледи;
•	 координация на профилактични прегледи с мобилни здравни кабинети – предварително 

информиране и мотивиране на населението.
Здравните медиатори и членовете на Мрежата ежедневно обменят информация и ре-

шават индивидулни и групови казуси чрез своя професионален форум на страница ни - www.
zdravenmediator.net
Ресурси на Националната мрежа на здравните медиатори:
•	 разработени обучителни програми за работа в мултиетнична среда и работа с рискови 

общности с фокус ромска общност;
•	 мултидисциплинарен екип за провеждане на обучения;
•	 обучен медицински персонал от ромски квартали за работа в мултитенична среда;
•	 създадена система за обмяна на информация между здравните медиатори за решаване на 

казуси;
•	 изградена партньорска мрежа от съмишленици, граждански организации, институцци, 

общини, болници, експерти.
Всяка година се увеличава броят на общините, които заявяват желание да включат в екипите 

си здравен медиатор. За гарантиране на устойчивостта и развитието на Програмата, Мрежата 
се стреми към:
•	 обхващане на нови населени места и общини с компактно ромско население и 

идентифицирани здравни проблеми и нужди;
•	 повишаване на капацитета на здравните медиатори чрез надграждащи обучения и обмяна 

на опит;
•	 изработване на национален стандарт за работата на здравните медиатори; 
•	 популяризиране на професията "здравен медиатор".
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Професията "здравен медиатор" се наложи в България, защото адресира проблеми, свързани 
с ниската здравна информация и култура, митовете, които битуват за някои болести и лече-
нието им в изолираните групи, липсващите или нередовните имунизации. 

Един от факторите за успеха на здравните медиатори в България е фактът, че те принад-
лежат към общността, за която работят. Те помагат на хората да преодолеят своите предубеж-
дения и страхове, ползват се с тяхното доверие и съдействат за развитието на общността.

Професия "здравен медиатор"
Здравният медиатор е посредник, който улеснява достъпа на лица и групи в неравностойно 

положение до здравни и социални услуги.

Кои са здравните медиатори?
•	 мъже или жени,
•	 със средно образование,
•	 произхождат от местна уязвима общност
•	 владеят езика на общността (ромски, турски),
•	 умеят да контактуват с общността и с институциите,
•	 преминали са през 14-дневно обучение в медицински университет,
•	 положили са изпит за сертификат. 
Каква е работата на здравния медиатор?
•	 Предоставя здравна информация.
•	 Сътрудничи с ОПЛ: подпомага имунизациите профилактичните прегледи.
•	 Сътрудничи с РЗИ: подпомага организирането на прегледи с мобилни кабинети, на 

здравно-информационни събития и кампании за извънредни имунизации.
•	 Работи с всички здравни и социални институции на територията на общината.
•	 Консултира хора от рискови групи – социално-слаби, хронично-болни, хора с увреждания, 

многодетни семейства.
•	 Придружава хора от уязвимите общности до болнични заведения.
•	 Подпомага подаването на документи за ТЕЛК и други здравни и социални услуги.
ROMA MATRIX - Общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетоле-
рантността и ксенофобоията

През април 2013 Националната мрежа на здравните медиатори стартира партньорство по 
двугодишен проект. Roma MATRIX е европейски проект, който има за цел да се бори с ра-
сизма, нетолерантността и ксенофобията към ромите и да подкрепи интеграцията, чрез редица 
дейности, осъществявани в цяла Европа. Проектът е финансиран от програма "Основни права 
и гражданство" на Европейския съюз.

RomaMATRIX се ръководи от Служба по миграциите в Йоркшир, Великобритания, и е 
партньорство, което обединява 19 организации от 10 страни-членки на ЕС, в които живеят 
около 85% от ромите в Европейския съюз.

Дейностите в България ще се реализират основно в Сливен и в София. Една от основните 
дейности е създаването на механизъм, чрез който да се документират случаи на дискриминация. 
В София и в Сливен ще функционира Център за равни възможности "Roma MATRIX". където 
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щесе събират и документират случаи на дискриминация и ще се предоставят услуги за роми - 
жертви на дискриминация.

Основни целеви места на работа на Центъра и неговия екип са градовете София и Сливен, 
но обхватът му е по-широк, тъй като чрез мрежата на здравните медиатори (ЗМ) се обхващат и 
други общини на териториите на областите София и Сливен.    

Общият брой ЗМ, които работят на територията на областите София и Сливен, е 16, като 
работата им е съсредоточена в следните общини: Столична, Етрополе, Ихтиман, Долна баня, 
Сливен, Котел, Нова Загора.

Голяма част от здравните медитаори са информирани и инструктирани как да събират ин-
формация за случаи на дискриминация и как да ги  докладват в Центъра регулярно. По този 
начин Центърът не се ограничава само със събиране на казуси от целевите градове София и 
Сливен, а предоставя гъвкав механизъм за събиране на информация и казуси на територията 
на цялата страна.
Основни задачи на Центъра 
•	 Осъществяване на прием на граждани, пострадали от дискриминация и оценка на 

представените от тях случаи, даване на съвети и насоки на индивидуални клиенти 
(роми)  и предлагане на  подкрепата, от която те се нуждаят, за да се справят и борят с 
дискриминацията. 

•	 Разрешаване на индивидуални и/или групови казуси.
•	 Работа с публични власти за превенция и намаляване на случаите на дискриминация. 
•	 Предоставяне на юридически услуги, включително правно представителство, в помощ на 

индивидуални клиенти.
•	 Индивидуална подкрепа за роми-жертви в Центъра – предлагане на психологически 

консултации. 
•	 Идентифициране на често срещани и масови случаи на неравно третиране, жертви на които 

са групи хора.  
•	 Иницииране на правни действия (дела) пред съдебните  институции и Комисията за защита 

от дискриминация от  името на НМЗМ (управляваща Центъра), като юридическо  лице с 
нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, в случаи, в които се идентифицират 
нарушения на правата на множество граждани (class action) – на основание чл. 71, ал. 3 от 
Закона за защита от дискриминация и чл. 50, т. 3 от Закона за защита от дискриминация.  

•	 Разрешаване на казуси чрез работа (медиация и преговори) с държавни организации и 
институции чрез юридически действия, преговори и др.  

Ново поколение студенти по медицина
Причините за лошия здравен статус сред ромите са комплексни, но една от най-важните, 

е липсата на достатъчнно здравни специалисти от ромската общност. Известно е, че меди-
цинските специалисти от ромски произход са единици. Проблемите с достъпа до качествени 
здравни услуги за ромите са все още нерешени. Затрудненият достъп до качествено висше 
образование за учениците от селските райони става все по-сериозен, което увеличава дистан-
цията и неравенството между младите хора в града и селото. Още по-изразена е тази тенденция, 
когато говорим за младите роми и достъпът им до медицинските специалности в България.

В периода 2009-2013 Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" с финансовата 
подкрепа на Ромския образователен фонд реализира уникален проект не само за България - 
Кандидат-студентски курсове за подготовка за прием в медицински университети в България 
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на младежи от ромски произход.
Oсновната цел на проекта е да допринесе за увеличаване броя на студентите – роми в меди-

цински специалности и да осигури равен старт за младите роми при приема им в МУ и МК. В 
по-далечна перспектива, основните цели са:
•	 осигуряване на по-добър достъп до висше медицинско образование за младите роми;
•	 постигането на по-високо ниво на здраве на българските граждани в неравностойно 

положение, принадлежащи към етнически малцинства;
•	 промяна на нагласите на мнозинството и повишаване на разбирането сред медицинските 

специалисти към здравните проблеми на групите в неравностойно положение – с фокус 
върху ромските общности;

Резултатите, които сме постигнали:
•	 Над 90 ромски младежи преминали през кандидат-студентските курсове.
•	 Над 60 приети студенти в Медицински университети и Медицински колежи в София, 

Варна, Плевен, Стара Загора. 
•	 Разработен пакет от процедури и документи за избор на кандидат-студенти по медицина 

от ромски произход – условия за конкурс, критерии за оценка, формуляри, методология за 
оценка на кандидат-студенти.

•	 Разработена и приложена система за мониторинг на провежданите курсове. 
•	 Разработена приложена методология за работа със семействата на кандидат-студентите.

Постижения по проекта:
•	 Повишаване	на	възможностите	за	млади	роми	да	се	реализират	на	пазара	на	труда;
•	 Подобряване	качеството	на	живот	за	млади	роми	-	това	е	и	дългосрочна	перспектива,	както	

за техния живот, така и за живота на техните деца;
•	 Променени	нагласи	и	повишена	чувствителност	на	представители	на	институциите,	както	

и на медицинските специалисти към здравните проблеми на ромите;
•	 Дългосрочна	и	 устойчива	 положителна	 промяна	 на	 образователните	 нагласи	 сред	млади	

роми и техните родители вследствие на положителния пример на успелите студенти-
медици;

•	 Създаването	на	общност	от	 съмишленици	от	 средите	на	медици,	 студенти	по	медицина,	
здравни медиатори, представители на заинтересувани институции на национално и местно 
ниво, ще допринесе за взимане на мерки за подобряване на здравния статус в ромската 
общност.

•	 Разработен	пакет	от	процедури	и	документи	за	избор	на	потенциални	кандидат-студенти	
по медицина от ромски произход – условия за конкурс, критерии за оценка, формуляри, 
методология за оценка на кандидат-студенти;

•	 Разработена	 и	 проведена	 програма	 за	 кандидат-студентски	 курс	 по	 биология	 и химия с 
включени писмени контролни/изпити и разработена система за оценка на писмените 
работи;

•	 Разработена	и	проведена	програма	за	интензивен	курс	–	преговор	на	материала;
•	 Разработена	и	приложена	система	за	мониторинг	на	провежданите	курсове;
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•	 Разработена	приложена	методология	за		работа	със	семействата;
Проектът е уникален, защото инвестира директно в млади хора, които имат висока 

мотивация и амбиция да постигнат мечтите си, а именно да станат лекари, медицински сестри, 
фармцевти и др.
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АНАЛИЗ НА ДОСТЪПА ДО ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Тихомира Златанова Златанова1,  Цветелина Петрова – Готова1, Румяна Тодорова 
Янева1, Красимира Димитрова Маркова1, Владимир Гончев1, Ралица Златанова 

Златанова –Великова2 

Цялостната и добре развита система на Първична медицинска помощ (ПМП), трябва да от-
говарят на следните изисквания: ниво на системата на здравеопазването, на което се осъществява 
първият контакт на всички нови нужди и проблеми свързани със здравето на пациента; оси-
гурява ориентирана към пациента (и не само за заболяване) грижа за дълъг период от време, 
за оказване на съдействие при повечето болести, с изключение на много редки и необичайни 
ситуации, и това е нивото, на което се координират и интегрират предоставените грижи, с 
другите нива в системата на здравеопазването и от други специалисти (5).

Един от основните принципи и приоритети залегнали в Националните здравни стратегии 
на България е осигуряването на достъпна и качествена здравна помощ.

Съгласно нормативните документи у нас "свободно" здравноосигурените лица могат да 
отидат единствено при общопрактикуващия лекар, който е на входа на системата на здравео-
пазване. Нормативните документи и стратегии гарантират правото на здравна помощ и равен 
достъп на всички граждани, независимо от пол, възраст, етническа, социална и политическа 
принадлежност.

Първият контакт на пациента със здравната система у нас е общопрактикуващият лекар. 
Той е основната фигура в първичната медицинска помощ, която осигурява непрекъснати, 
висококачествени и адекватни на здравните потребности на хората медицински грижи, като 
решава 80-90% от здравните им проблеми и координира достъпа до другите нива на здравната 
система.

Основен критерий за качеството в медицинската практика е достъпността до медицинската 
дейност – създаване на условия за осигурен достъп до практиката. 

Схемата на оценка на първичната медицинска помощ (Фигура 1), на базата на която са 
разработени инструментите за оценка, включва четири функции на здравната система /упра-
вление, генериране на ресурси, финансиране и оказване на помощ/, съчетани с четири ключови 
характеристики на първични здравни услуги, които са част от доставката на услуги. От схемата 
става ясно, че една от четирите ключови характеристики в първичната медицинска помощ е 
достъпа до тази помощ. Лесният достъп до кабинета на общопрактикуващия лекар е предпос-
тавка за съдействието от страна на пациента в последващото лечение и конкакти с лекаря.

По принцип, достъпът до здравни услуги може да бъде дефиниран въз основа на това колко 
лесно може да се получи медицинска помощ (4).  По друг начин тя може да бъде определена 
като "възможност на пациента, за да получи помощ, където и когато това е необходимо" (6). 
Има различни препятствия – с физически, психически, социално-културен или финансов ха-
рактер, които ограничават достъпността. В схемата на Инструменти за оценка на ПМП също 
включва, например:
•	 географски ограничения (Разстояние до съоръженията или разпределението на общата 

практика = географски достъп), 
1 МУ-София, Факултет по обществено здраве, Катедра по икономика на здравеопазването
2 доцент, дм, МУ-София, Факултет по обществено здраве, Катедра по икономика на здравеопазването, Катедра Здравна 

политика и мениджмънт
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•	 фактори, свързани с организацията на ПМП (часове за работа, дистанционно консултиране 
– по телефона, своевременост = организационен достъп), 

•	 както и за разходи, направени от пациента (за поделяне на разходите, съвместно плащане = 
финансова достъп).

Фигура 1. Схема за оценка на състоянието на пръвичната медицинска помощ

Целта на настоящото проучване е анализ на достъпа до първичната извънболнична  меди-
цинска помощ /ПИМП/ в България и извеждане на основните проблеми.

За решаването на тази цел си поставихме следните задачи:
1. Представяне на географските ограничения в достъпа до ПИМП и нормативните изисквания 

свързани с организацията на дейността.
2. Проучване мнението на пациентите относно размера на потребителската такса, като пречка 

за посещение при лекаря. 
3. Оценяване от пациентите на физическия достъп до кабинета на ОПЛ.

По данни на Министерството на здравеопазването /от  м. януари 2011г./ 582 809 български 
граждани живеят на места, където няма лични лекари, Това е населението на градовете и селата, 
към които няма достатъчно интерес от страна на общопрактикуващите лекари. Всъщност тези 
пациенти  не са оставени без личен лекар, те обикновено са избрали лекари от други  практики, 
но реално са лишени от бърз достъп до медицински услуги, защото лекарят посещава 
селището в определени дни или пък пациентите трябва да пътуват дълго, за да стигнат до 
лекарския кабинет. Тази ситуация поставя въпроса за равнопоставеността на пациентите - 
една от  големите ценности на Европейския съюз, която и нашето здравеопазване е редно да  
съблюдава.

Общо незаетите лекарски практики у нас са 424, но броят на населените места без лекар е по-
голям, тъй като част от практиките обхващат по няколко села. Това са т.нар. "неатрактивни райони" - 
слабо населени, планински и отдалечени. Най-много незаети практики има в област Кърджали - 51. 
Сериозен недостиг на лекари има и в областите Търговище и Силистра - по 27 незаети практики, 
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Варна, Ловеч и Пловдив - по 26, Разград и Русе - по 25. Прави впечатление, че част от тях са и в по-
малки градове, не само в села. Липса на лични лекари няма единствено в София-град, Габрово и Враца. 
От десетилетия редица малки населени места са без доктори, а тенденцията е ОПЛ в неатрак-
тивните райони да намаляват все повече. В Ловеч например преди 3 години незаетите практики 
са били 24, а сега вече са 26. В Смолян обаче те изненадващо са нараснали - от 22 през 2009 г., 
незаети са вече само 14. В Добрич са били 5 и остават толкова, в Сливен от 5 незаетите практики 
намаляват на 1, в Търново обаче от 11 са вече 19.

Необходима е адекватна оценка на неблагоприятните населени места, премахване на ад-
министративните ограничения за стимулиране на лекарите, които ги обслужват и включване 
на общинските власти чрез адекватни стимули (напр. по-ниски наеми на помещенията). За 
да се получават суми за обслужване на неблагоприятно населено място, то трябва да е реги-
стрирано като център на практика. Липсата на такава регистрация в огромна част от малките 
населени места е причина те да останат без обслужващ общопрактикуващ лекар.

Текстове определящи организационния достъп до медицинска помощ у нас, в т.ч. и до 
ОПЛ има в:  
•	 ЗЗО, чл. 4., където "Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп 

на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет 
от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна 
здравноосигурителна каса." (1)

•	 ЗЛЗ, чл. 29 – "лекарите, необходими за извънболничната помощ в Република България, 
се планират и разпределят на териториален принцип въз основа на потребностите 
на населението от достъпна и своевременна медицинска помощ, като планирането 
и разпределението на лечебните заведения се извършват чрез Национална здравна карта 
и областни здравни карти, посредством които се осъществява националната здравна 
политика." (2)

•	 НРД 2012 (7) за медицински дейности в чл. 125 ,(1), т.9.  - ОПЛ осигурява достъп до 
медицинска помощ извън обявения си работен график на ЗЗОЛ съгласно Наредба № 40 
от 2004 г. (3), като осигуравя постоянен достъп на населението до лекар чрез един от 
начините, които представяме по-подробно в частта за непрекъснатост на обслужването.
По отношение на финансовия достъп, единственото ограничение при задължително 

здравноосигурените лица може да възникне при невъзможност за заплащане на потребител-
ската такса /в размер от 2.90 лв./ при ОПЛ, като една голяма част от пациентите са освободени 
от тази такса - В приложение № 12 на НРД 2012г. за медицински дейности е публикуван списък 
със заболяванията и състоянията при които здравноосигурените лица са освободени от за-
плащане на потребителска такса по чл.37 от ЗЗО.

Проведохме анонимно анкетно проучване обхващащо 671 пациенти от цялата страна през 
месеците февруари и март 2012г. От всички взели участие в проучването 31.3% са мъже и 68.7% 
са жени. Техният социален статус е представен на фигура 2. Най – голяма част са работещите 
пациенти – 70.3%, следват пенсионерите – 12.9% и 7.7% са учащите. Не е малък и делът на 
обхванатите безработни пациенти /8.9%/, въпреки че тази група са здравноосигурени в най-
малка степен и по тази причина посещават общопрактикуващите лекари най-рядко.
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Фигура 2. Социален статус на анкетираните пациенти

По отношение на местоживеенето анкетираните пациенти са разделени в три групи - 42.5% 
са от столицата, 50.3% от градовете и 7.2% от селата.

Особено внимание заслужава проблема за достъпа до ОПЛ отнасящ се до финан-
совите ограничения свързани с участието на потребителите във финансирането /потреби-
телска такса/. При много от пациентите тази такса се оказва като бариера за достъпа до ОПЛ. 
В тази връзка попитахме пациентите: "Смятате ли, че размерът на потребителската такса /2,90 
лв./ е пречка да посетите личния си лекар?". Отговорите са представени на фигура 3. За най-
голямата част 56.8% от анкетираните пациенти таксата е приемлива и не е пречка за посещение 
при ОПЛ, докато за 24.8% таксата е голяма и е пречка за посещение при лекаря. Пациентите 
не разполагат с необходимата сума и не могат да посетят личния си лекар, а ако все пак намерят 
средства да посетят личния си лекар при необходимост от изследвания и консултации със спе-
циалист те трябва да платят потребителска такса за оказаната помощ от съответния специалист 
и такса за изследване, което за някои пациенти е непосилно. 

Фигура 3. Мнение на пациентите /в%/ относно размера на топребителската такса, 
като пречка за посещение при личния лекар

Физическият достъп до практиката за първична медицинска помощ е налице когато в прак-
тиката са осигурени условия за физически достъп на помещенията и предлаганите услуги, като 
са спазени следните изисквания:
•	 В практиката има условия за достъп на хора с физически увреждания и на майки с детски 

колички.
•	 В близост до входа на практиката има възможност за спиране на автомобили.
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За да изясним мнението на пациентите относно физическия достъп до ОПЛ зададохме 
следващия въпрос от анкетата: "Как оценявате физическия достъп до кабинета на Вашия личен 
лекар?". Отговорите са представени на таблица 1.

Таблица 1. Мнение на пациентите относно физическия достъп в практиката на ОПЛ

Отговори брой %
Има условия за достъп на хора с физически увреждания и 
на майки с детски колички 328 48.9

Няма условия за достъп на хора с физически увреждания и 
на майки с детски колички 252 37.6

в близост до кабинета има възможност за спиране на 
автомобили 416 62

в близост до кабинета няма възможност за спиране на 
автомобили 145 21.6

*Сборът на процентите е повече от 100%, тъй като анкетираните са дали повече от един верен отговор

Според 37.6% от пациентите няма условия за достъп до кабинета на личния им лекар за 
хора с физически увреждания и за майки с детски колички, а 21.6% са на мнение, че няма и 
възможност за спиране на автомобили в близост до кабинета на лекаря.

От преставените данни можем на направим следните изводи:
1. Липсата на общопрактикуващи лекари в т.нар. "неатрактивни райони" е причина на 

наличието на географска ограниченост в достъпа на пациентите до ПИМП у нас. 
2. Нормативните документи в нашата страна гарантират правото на здравна помощ и равен 

достъп на всички граждани до здравни услуги независимо от пол, възраст, етничека, 
социална и политическа принадлежност.

3. Размерът на потребителската такса е проблем за достъпа на 24.8% от анкетираните до ОПЛ.
4. Според  59.2% от анкетираните пациенти не са осигурени изискванията за физически 

достъп до практиката за първична медицинска помощ, тъй като не са спазени условия за 
физически достъп на помещенията и предлаганите услуги.
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ЗА ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПРЕДЕЛИ В МЕДИЦИНАТА
Ивайло Кутов1

Още c Ренесанса насладата от "външното Аз" е "легализирана" под условие да не подкопава 
делото на първичната конструкция и земното предназначение на човека [1]. Култът към 
тялото възниква в началото на ХХ век. Тенденцията на модата да акцентира външните очер-
тания задълбочава интегралната преценка на човешката същност. Тялото – инструментали-
зирано до тогава само в повод за спиритуалистично въздигане, се трансформира към витална 
закаленост. Интересът към контурите му отклонява обскурантизма около плътта и влиза в де-
тайлни фигуративности, в нов ред и архитектоника, представящи го достойно за обожание без 
унижение на вяра и разум. Протича колонизация и усмиряване на плътта, неугасимите страсти 
се канализират към динамика и необходима връзка между натура и воля [2].

Телесността е операционализиран концептуален medium за неумереността и вълненията 
на невидимите инстинкти; тя е отговор на призиви на плътта и виталните пориви, който ги 
свързва духовните сили в целерационално удовлетворение на чувствата. От плътта се "от-
купват" жизнени стойности и се инкорпорират в динамично единство. Прекомерната "въз-
хвала" на тялото има своите рискове, но още по-неоснователно е мистичното сляпо суеверие 
около  скритата или безформена плът. Възходът на естетизацията подлежи на естетически, мо-
рални и медицински критерии. Те не бива да се влияят или безпокоят от прекомерности на 
модната голота и други съвременни навици.

Ако за етнология и философия тялото е мотив за постоянен размисъл, съвременните "есте-
тически турболенции" налагат нови перспективи и възможни гледни точки за медико-естети-
чески и политически визии, свързани с него. Покрай глобалните неравновесия модерният ин-
дивид оспорва своята история и мисъл, въобразява и атакува собствените статус и трансфор-
мации до голяма степен в тялото, с тялото и чрез тялото. В своеобразието на изграждането на 
тоя субективен опит и неговия идеариум се състои едно от достойнствата на недоверчивата 
глобална съвременност. Духовно-емоционалните напрежения създават редица проблеми, 
свързани с ексцеси на естетизацията. Основен катализатор е т. нар. масовизация (бунт на масите 
по Хосе Ортега- и- Гассет). Глобализацията и урбанизацията са идеологически развой, който не 
се идентифицира с политическа партийност. Той е неуловимо разспръснат по четирите посоки 
на планетата, в цялост е конгломерат, оказващ икономически и финансов натиск и налагащ или 
оспорващ вкусове, удоволствия, амбиции и илюзии. Според Justo Jimenes[3] този вид натиск е 
обективация на сенчеста мегавласт. Основните му прояви са:
- агресивна пропаганда на самоцелен консумизъм, съзвездия от вкусове;
- свободното време е ангажирано – дава се възможност на масите да удовлетворяват  

чувствителността с нереални светове (тематични паркове, реконструирани и симулационни 
битки, еластични пружини и т.н.);

- силна промоция на визуална култура с превръщане на истинско във фалшиво и viceversa, 
субектът е "техно-поглед";

- разводнява се понятието за срам и неудобство по начин, че страстно се желае и търси изява 
в даже най-неуместни ситуации;

- до екстремност се подбужда и развива култа към тялото и към младежката красота. 
Младостта не се цени според интелектуални стойности, а по физически данни. Старостта 
се превръща в безпокойство, притеснение и тежест;

1 гл. асистент в ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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- насърчава се пряко търсене на моментно и бъдещо удоволствие.
Най-новата съвременност измества основни мерки на ценностните съждения и принуждава 

да се подлагат на ревизия, с оглед на новите опити, редица опори на цялостната мисъл и култура. 
Ревизията на подходи и действия принципно не е  социално опасна – животът не може да се 
затвори в мрежата от силогизми или в рамките на теоретични конструкти. Повече от всякога 
се изисква политическа и научно- професионална воля за разрешения не само според закон, 
но и заради необичайни обществени предизвикателства. Съвременната философия споделя 
решаващото значение на волята да се достига от намерение до определени последици и нейното 
значение за логичната дейност, а също и влиянието на чувствата за конструирането на по-
нятията. Не съществува китайска стена, която да отделя интелекта от останалите психични 
дейности. Покрай същественото значение на интегралната субективност за социалния климат 
изпъква негативната вредна роля на индивидуални и групови депресии, разстройващи  пови-
шената важност на външното Аз. Хиперестетизацията и медико-естетическите третирания 
са отговор на перманентни напрежения и също проява на небивало широкия, към началото 
на ХХІ век, простор за човешката спонтанност. Съпътстващите рискове произтичат от тен-
денции към хаотично насилие на неубозданата спонтнанност- едно предизвикателство, което 
общностите се стремят да избегнат. Тъй че рисковата природа на заслепения за въздигане над 
съдбата изискват възпитателен и професионален контрол.

Въпросителните около естетико-медицинските въздействия върху външното Аз тръгнаха с 
въпроси дали да се ограничават с повърхностни процедури; хирургичните интервенции са под 
изключителния арбитраж на медицината. Процедурите по телесно и лицево третиране вече се 
включени към медицински форми за здраве и благополучие[4]. По-широкият социален въпрос 
засяга принципните основания на естетико-медицинското моделиране на човешката субек-
тивност сред колебливия терен за телесността.

Въвеждането на естетически процедури в полето на действие на научната медицина стана 
реалност с включването на академични програми, които формират специалисти в сектора. 
Естетическите интервенции вече не са процедури само от залите за красота и естетико- коз-
метични консултации, а са гарантирани и от медицинската общност, която е професионално 
и материално заинтересована да ги практикува. Въпреки рисковете около техниките за до-
биване и поддържане на красота, нейният синтез (като тема) със здравето се преутвърждава. 
Съществена са инициативността и енергиите на научната медицина. В своя "колонизаторски 
устрем" да удовлетвори аспирации тя подпомага моделиране на субективности; внася принос 
за индивидуално и обществено благополучие, част от което е в съвпадение между промен-
ливите модели на тялото и образа на собственото тяло. Понятието за благополучие е отвъд 
физиологично равновесие, то е способност да се живее хармонично със собствения образ и да 
се предлагат "стъкмени" според "канони"  на красотата и физическото съвършенство негови 
отпечатъци;  повеля да се прикриват или смекчават знаците на остаряването и се тушират 
загуби на потенциал за съблазън, пленителност, мъжество. Медицинските  интервенции пред-
лагат решения на проблеми, изникващи от стареенето.

Рефлектирайки върху по-дълбоки перспективи и проблеми на личността, медицинската ек-
стетика е важна крачка към разпознаване на тялото, която не се ограничава само със соматичното 
естество на здравето. Вече се разграничават пациенти и клиенти. "Медикът-естетик"  е призо-
ваван за консултант на лица без болка или соматично заболяване и все пак изискващи конкретно 
обслужване, т.е. една грижа за неразположения и болнавости, чиято етиология е лишена от орга-
нически произход. Към полетата за действия се включват и анулиране на несъвършенства, на да-
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лечни последици от болести и борба с трудно отстранми следи от хода на времето[5]. Телесният 
образ е деликатна взаимовръзка и взаимодействие между  погледи и реакции – самовъзприемане, съ-
зерцателен рефлекс, чужди погледи и  собствената реакция на  тях, възприемане на другите 
– в краен анализ е един жизнен впряг към непрекъснато и активно подчертаване на себе си. 

От естетико-медицинските интервенции се изисква постоянно прецизиране на техния ак-
тивен терен и "осиновяване" на случаи, различни от традиционните. Консултациите са пред-
видени да отговарят на персонални потребонсти. Главният проблем е как да се подобри само-
уважението, да се вдъхне самочувствие за повече младост,  красота и нагласа за похвали, ласки, 
т.е.  възможност да се привличат погледи и внимания. Разискванията включват и нравствен 
критерий – в каква мяра действието на клиента е добродетел и дълг към себе си и общността 
и също необходимата мяра между материалната изгода от интервенцията и медицико-соци-
алната и целесъобразност. Общностният дълг е винаги да се защитава и закриля Азът и новото 
да е  разпознавемо в собственото тяло. Професионална, но и морално- юридическа необ-
ходимост е да се разубеждава интервенция, рискуваща да разруши и разстрои Аза и де-
формира физическата автентичност на пациента – т.е. той да изгуби субективна и обективна 
разпознаваемост и прием в своя нов образ. Отклоняване от опасен риск е едно от основните 
изискуеми умения за специалиста естет. Удовлетвореният пациент ще бъде онзи, който 
намира в своя нов образ точното съотношение на своето желано Аз в съвпадение на субек-
тивност и телесност.

Хармонизирането на търсените телесни модели с естетическите интерпретации е хуманно 
усилие срещу времето, опит за въздигане над съдбата. Добрата част от естетическите средства 
понижава следите на умората, слънцето, майчинството, болката, тревожността, а също и от 
радостта, смеха или експресивността – гладкостта на кожата е възможна при "замразяване" на 
експресивността. Моралният проблем и съответно изискване е да не се изменя истинското Аз с 
несъвмчестими физически трансформации;  Азът, проектиран към хармония с телесното и вече 
интервениран, често  е неспособен да се разпознае в съотношението, което опитът осъществява 
с анатомо- физиологичното тяло. Но под ефекти на обсебености в практиката се упорства към 
идентификация с предложения, моделирани от симулации и технологии/6/, което отново от-
кроява политико- педагогичесакта страна на връзката между съзнание и опит.

В постмодерния /хиперестетичен/ режим интерпретацията на опита се рафинира до 
крайност и индивидуално-масовите изисквания конструират парадокси. От Просвещението 
опитът и усещанията са в западната парадигма; в актуалното всекидневиете те се усилват и 
изострят. Опитът от виртуалното или бързопреходното "колонизира" възприятия, чувства и 
разум. Интердисциплинарен и политически /!/ проблем е загрижеността за добро самочувствие 
– като  удовлетвореност от собствения образ и въздействието върху другите – да се комбинира 
с въжделения по изживения опит, което смекчава и сдържа  хиперестетичния импулс; т. нар 
постмодерен субект също е афектиран от външни знания и практики, които допълват неговите 
склонности.

Тъй че природата на съвременния човек е плаваща и колебаеща се. Съзнанието не се уста-
новява трайно върху една същност, то е махало между тялото и Аза в търсене на съюз между 
двете. Със стилизацията на тялото медицинската естетика е един от главните инструменти 
в опитите за равновесен субект. Терминът телесност произтича от невъзможност възгледа 
за тялото да се отклони от дуализма. Тялото е инертна материалност, в епистемологията то е 
физическа субстанция (soma) – субект на правила, които откриват и прилагат  точните науки 
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и биомедицинските дисциплини. Терминът тяло е разпознаваем в тежест, сила, физически 
размери, инертна материя.

Телесността е понятие, което улавя и задържа опита на тялото към   интегралните условия на 
неговия живот, в нея обитават лични, социални и символни компоненти- т.е. тя откроява живо, пла-
менно и "живеещо" тяло (Мерло–Понти)[6]. Телесността обозначава емоционални връзки отвъд 
размера на тялото с физиологичен живот и чисто органически свойства. Чрез нея съвременната 
философия определя мярата между физическа форма и обществен опит на тялото. Естетическите 
практики превръщат анималистичната природа в телесност; като опит на тялото или феномено-
логично преживяване тя е знак за индивидуално усещане. Галиматията, която понякога внася 
употребата на понятието за телесност е исторически обяснима с епистоларни разцепления на 
значения и с онтологичното разцепление на тялото и душата. 

Телесността е също  инструмент за познание, към което прибягват естетика, антропология 
и социология с цел да се подчертае социалното съдържание на тялото и максимално комплексно да 
се схващат възможноситте на субекта за обективации в измерения, където кипят възприятия 
и емоции. Пациенти, които дезертират от традиционни медицински консултации го вършат, 
защото не намират интегрални схващания. Академичната медицина също се ангажира с те-
лесност. Науките създават реалности, кореспондиращи на техния собствен аналитичен ка-
пацитет. А тялото освен термически, електрически, магнетични, химични, биохимични или 
генетични явления включва сензорни, сетивни, емоционални и познавателни страни на би-
тието. Възможни са резерви към свръхизобилия и излишества, включени в понятия за телесност, 
но си струва да се изтъкне приложната им роля за укрепване  на жизнено- духовния статус на 
тялото  и за актуалното понятие за субективност. Тя е  инструмент на естетико- медицин-
ските интервенции в опити към по- надеждни предпоставки за общо благополучие. Затова меди-
цината се нуждае от постоянен инструкционен апарат от "нравствени и естетически политики" 
чак до "синтез" с тях и собствено "морално-естетическо самоуправление". 

Интерпретативните рамки на темата са бледо ехо на смайващия подем на естетизацията.  
Необходимо е специално внимание към антитези и порицания, свързани с рискове за субек-
тивността. Социалните несправедливости, неравенства и т.н. ангажират човека и общността и 
ги подчиняват /често несъзнателно и дискретно/ на естетически илюзии като компенсаторно 
смекчаващо средство срещу тревожност от собствена конструкция или от ниски социален 
статус и благополучие. Възникват и редица морални въпросителни при преценка на явления, 
които в икономически термини налагат и осъществяват мощните медицински, фармацевтични 
и козметични индустрии и отново необходимостта от  устойчива схема за схващане на съвре-
менните общности и субективности[7]. Каква е критичната перспектива? Адаптируема ли е 
такава тема за плодоносен академичен и политически дебат? 

Усилията са съсредоточени в две активни тенденции. Покрай естетизма се формулират ар-
гументи за същественото значение на тялото и възгледа за телесност в /пост/модерните об-
стоятелства. Други, водени от феминизма, представят остри обобщени критики с аргументи 
от идеологически и морален характер, насочени срещу естетичната медицина и нейните меха-
низми да кооптира женската воля, която се приема за основна жертва. Медико- естетичните 
трансформации са от един порядък с генетичните интервенции, биоинженерството или пък  
дискусионното използване на природата. Сумарно те са  важен елемент на биополитиката. 
Формите на биовласт се различават от традиционните правителствени форми – те не са кон-
ституционно уредени и не са свързани със хигиенно укрепване на националната държава. 
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Днес тече същестено допълване в самото понятие за живота, което не се изчерпва от дефини-
циите на природните науки. Съществува небивало многообразие на труд, свързан с ментални 
и афективни процеси. Работата в телесен маниер включва произвеждането и манипулацията на 
възбуди и допуска както реален, така и виртуален човешки контакт.

Проблем с "естетическите предели" е, че свойствените форми на дисциплина и контрол в 
тази сфера не отговарят на националната държава, която не е техен медиатор. Експертите в гло-
балната циркулация на приложния на генетика, хирургия или клониране не се подчиняват на 
локални изучавания, нито се натъкмяват към национални проблеми. Няма и не може да има на-
ционално присвояване на един модалитет на биовласт като медицинската естетика и  нейните 
технологии. Тя директно попада под глобалния ред в отличие от световни социални политики 
като детски,младежки, расови и др., които биват приспособявани към национални условия и по-
требности.

Медицинската есететика отваря път за експерти- лекари, генетици, хирурзи, стилисти- със 
специализирано естетично познание и усет, но без "национални анклави". Това позволява широко 
и плодоносно глобално сътрудничество между естетични хирурзи и непрекъснато двустранно 
предразположение за експониране на естетически интервенции. В модерния биополитически 
режим на постоянна медиация на тялото и на непрекъснатото му "добиване» в необичайни 
форми няма  гаранции срещу акумулации на грешки. Политическата етика изисква прецизни 
интерпретации и  кодекс на хирургичната клонация на външността (в действителност редица  
интервенции не са под знака на красота, а заради общностна хомогенизация). Нужни са пре-
цизни генетични информации за органите, за кръвта, за костния мозък, обект на третирания ще 
са и паметта и познанието. Медико- естетическите интервенции привикват към асимилиране на 
здравно- хигиенични предписания, ваксини и т.н. Принципно естетичната медицина повишава 
стойността на тялото. Остава проблем, че вече е тяло, несвойствено на първичната телесност и 
в него автентичното Аз е спорно. Човешката природа живее най- добре в гените и автентичната 
субективност, а естетичните интервенции засягат самата родена субективност. 

Здравно-професионалната и политико-организационната активности в това пространство 
следва да се съсредоточават върху естетически критерии на естествен и непосредствен живот, 
на стихии на чувствата и пълнотата на човешките преживявания, подбуждани от стремежи към 
неограничена свобода във всички душевни прояви. При едно съществено условие- тук не става 
дума за напълно автономно индивидуално измерение. В краен анализ личният естетически 
критерий, идеал и т. н. е отделна персонална особеност, която е частична и междинна цялост 
от по- висшата цялост, каквато е общността. Естетическите предели в медицината са естетиче-
ските предели на общността с нейните трайни или "междинни" естетични преживявания.
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ДОСТЪПНОСТ ДО ЛЕЧЕНИЕ И ЗДРАВНИ РАЗХОДИ В РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВНО 

ОСИГУРЯВАНЕ
Николай Атанасов1

Въведение
Достъпът до лечение е индикатор, който обезпечава социалната ефективност на здравната 

система. Нещо повече чрез нея могат да бъдат правени и косвено оценки за медицинската и 
икономическа ефективност. Причината за това е, че трите форми на ефективност са в значи-
телна степен взаимно зависими и обусловени. Сама по себе си здравната система има силно 
изразен и иманентно присъщ социален характер. Управленските решения в здравната система 
на различните й нива в много случаи се вземат въз основа на социални критерии. Такива ре-
шения преследват неравенството между търсещите медицинска помощ, улеснявайки достъпа 
до здравните организации с цел получаване на лечение, профилактика или промоция на забо-
ляванията.

Достъпът до лечение зависи от множество фактори. В настоящото изследване е насочено 
към икономическите фактори - като дохода на домакинствата и здравните разходи. Като 
техният анализ е използван за оценка на равнището на достъп до здравната система в периода 
след въвеждане на задължителното здравно осигуряване.

Изложение
Как основните форми (модели) на организация на здравния сектор дават отговор на 

въпроса "За кого да се произвежда?"
Поради ресурсната ограниченост възникват три основни икономически проблема. Те са 

добре известни и подробно описани в научната литература, формулирани са с помощта на 
следните три въпроса: "Какво да се произвежда?", "Как да се произвежда?" и за "Кого да се 
произвежда?". Отговорът на третия въпрос касае пряко социално-икономическото неравенство 
в обществото. Отговорите са два – да се произвежда само за онези, които имат нужда и са 
в състояние да платят, т.е. налице е достатъчно платежоспособно търсене, а вторият е да се 
произвежда и за онези, които имат нужда, но не са в състояние да платят [1]. Отговорите на 
поставения въпрос са от особено значение за достъпността до лечение и следващите го здравни 
неравенства.

При доминиращи пазарни отношения с директни плащания в здравната система върху 
равнището на достъпност на медицинските услуги пряко влияние оказват цените и разполагаемия 
доход [2]. В чисто пазарна среда потребителите максимизират своето удовлетворение, 
съобразявайки се винаги с цените и дохода си. Като последните са ограничителните условия на 
потребителския избор, а тяхната величина и динамика биват резултат от действието на силите 
на търсене и предлагане [3]. В екстремния вариант на свободно действащи пазарни отношения, 
без държавно участие и регулиране, бихме могли да очакваме, че социалните загуби биха били 
най-големи и естествено неприемливи. Причината се корени именно в относително ниската 
достъпност до лечение при онези пациенти, които не биха могли да понесат изискуемите 
директни плащания за сметка на своя личен разполагаем доход, за да получат нужното им 
1 доцент в МУ–Пловдив, Факултет по обществено здраве, катедра "Здравен мениджмънт, икономика на здравеопаз-

ването и обща медицина", ди
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лечение. Това означава и екстремно високи здравни неравенства. Явно, че в условията на 
господстващ пазар отговорът на въпроса "За кого да се произвежда?" зависи непосредствено 
от платежоспособното търсене, цените на медицинските услуги, способността и готовността 
за плащане на пациентите.

Другият краен вариант на организация на процеса на създаване и потребление на здравни 
блага е непазарното публично производство [4]. В случая действието на пазарните променливи 
се свежда до минимум и на практика равнището на достъпност не се влияе от тях. Това става 
възможно по пътя на изцяло публично финансиране на здравната система. Непазарната форма 
на организация на сектора притежава универсалност и всеобщност на разходите. Макар в 
случая да отсъстват икономическите ограничители пред достъпността – цени и доход, това не 
означава, че здравната система е "безплатна", защото тя създава допълнително данъчно бреме, 
което по свой начин ограничава икономическия растеж, при равни други условия. Изводът 
в случая е, че реализираният по-висок достъп и снижаването на здравните неравенства имат 
за цена понижаващ се икономически растеж. Универсалната разходопокривна, публично 
финансирана, непазарна система осигурява здравни блага за всички нуждаещи се без оглед на 
тяхната платежоспособност. Т.е. философията на формиране и разпределение на ресурсите в 
здравната система са преди всичко социални.

Чистият пазар, както и изцяло непазарното "производство" на здравни блага са рядко 
срещани форми на организация на сектора. Преобладаващият начин на проявление на социално-
икономическите взаимоотношения е квази-пазарният. Квази-пазарът се реализира най-често 
чрез т.нар. договорен модел [5]. Той се опитва да си "присвои" добрите страни на двата екстремни 
вариант, загърбвайки слабостите им. В случая на широка основа (правителство, финансиращи 
институции, съсловни организации) се извършва договаряне, а с това в много голяма степен се 
дава отговор на трите основни икономически въпроса – какви медицински услуги (блага) да 
се произвеждат, как да се произвеждат и за кого да се произвеждат. Специфично място има и 
въпросът как, в т.ч. и в каква степен, да се възстановяват разходите на извършителите на здравни 
услуги – тези, които произвеждат здравните блага. В рамките на договорният модел обикновено 
съществуват един или определен брой конкуриращи се здравно-осигурителни фондове, които 
възстановяват разходите на здравните организации (в цялото им многообразие), във връзка 
със създадените от тях здравни блага в полза на пациентите. Договорният модел дава следния 
отговор на въпроса "За кого да се произвежда?" – за онези които имат нужда, но при едно важно 
условие за получаване на достъп до системата – наличието на здравна осигуровка. Липсата 
на такава, автоматично означава директно заплащане на стойността на ползваните здравни 
блага до възстановяване на права на здравноосигурен, което може да стане след заплащане на 
определена парична сума (според действащите сега у нас правила). 

Здравни разходи, доходи на домакинствата и интерпретацията им от гледна точка на 
достъпа до лечение. В научната литература, а така също и в националната и наднационалната 
(общността и международна статистика) статистика здравните разходи, според техния източник, 
се класифицират като публични и частни.

В групата на публичните източници, които формират публичните разходи се отнасят:
•	 централния бюджет /най-вече бюджета на Министерство на здравеопазването/;
•	 местните бюджети;
•	 фондовете за задължително здравно осигуряване.
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•	 Частните източници са по-многообразни и диференцирани, като в тази група се числят:
•	 фондовете за доброволно здравно осигуряване;
•	 застрахователните фондове /по-конкретно онази част от тях, която е предназначена за 

покритие на частни здравни рискове/;
•	 домакинските бюджети;
•	 сдружения с нестопанска цел, подпомагащи здравни програми и проекти;
•	 корпоративните бюджети.

Тази класификация е най-често срещана и популярна и е изградена върху признака форма на 
собственост на средствата, постъпващи в здравната система [6]. 

Размерът и динамиката на разходите за здраве отразяват тежестта на здравната система, 
както за публичните финанси (т.е. за обществото като цяло), така и за индивидите или за 
домакинските бюджети. Това бреме може да бъде измерено с помощта на динамиката на 
публичните и на частните разходи за здравеопазване, както и например чрез съотнасянето им 
спрямо дохода или брутния вътрешен продукт. 

За оценка на бремето на здравната система върху публичното стопанство са използвани 
данните за публичните разходи за здравеопазване в консолидираната фискална програма 
[7]. 

За оценка на частните разходи за здравеопазване са използвани средните домакински 
разходи за здравеопазване [8]. 

Представянето на по-пълна картина на достъпа до лечение предполага анализ на промените 
в потребителския доход. За тази цел е използван средния доход на едно домакинство [9]. 
Степента на достъп от своя страна, зависи не само от промените, настъпващи в публичните и 
частни разходи за здравеопазване, но и от величината на домакинския доход.

Динамика на наблюдаваните изходни икономически променливи е анализирана посредством 
базисни индекси на растеж. За база е използвана първата година след въвеждане на задължи-
телното здравно осигуряване 2000 г.. Поведението на индексите е представено на фигура 1.

Фиг. 1. Темпове на растеж на публичните разходи за здравеопазване, средните 
домакински разходи за здравеопазване и на средния домакински доход през периода 2001 

– 2012 г.
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Заключение
Въз основа на събраните и анализирани емпирични данни могат да бъдат направени следните 

изводи, относно достъпа до лечение след въвеждане на задължителното здравно осигуряване:
-  в състава на здравните разходи по-бързо растат частните такива – те изпреварват 

публичните, като тази тенденция се налага след 2008 г. (260 % за домакинските разходи за 
здраве срещу 238 % при публичните в края на периода);

-  от анализираните променливи с най-бавни темпове на растеж е средният домакински доход 
– в края на периода той е нараснал със 184 %.
Очевидно е, че в рамките на периода 2000 – 2012 г. пациентите понасят значителна, а през 

последните пет години и по-голямата част от финансовото бреме на болестта. Публичните 
източници на финансиране търпят свиване за сметка на нарастване на частните такива. Това се 
дължи на големите разходи на домакинствата за закупуване на лекарства (относително ниската 
степен на реимбурсиране), на заплащане на здравни такси и за доплащане на лечение.

Едновременно с това се наблюдава по-бавно нарастване на потребителския (пациентския 
доход). Двете тенденции рефлектират в крайна сметка в нарастване на относителния дял на 
разходите за здравеопазване на домакинствата и индивидите от 4% през 2000 г. на 5,3% в 
края на периода. С други думи пациентите посрещат все по-трудно финансовото бреме на 
болестите, а в тези условия системата на задължителното здравно осигуряване не е в състояние 
да ги подпомогне в по-голяма степен.

На тази основа лесно бихме могли да обосновем хипотезата, че достъпът до 
лечение в периода след въвеждане на задължителното здравно осигуряване намалява. 
Затрудняването му се дължи на негативното действие на следните фактори:
-  относително по-слабото нарастване на доходите и изоставеното им на фона на бързо 

растящите частни здравни разходи;
-  неспособността на публичното стопанство през последните пет години да осигури нужния 

ръст на финансовите средства за сектора – като наблюдаваме нарастване на броя на 
неосигурените, влошаване на събираемостта на здравната осигуровка и централизиране на 
натрупани от предходни години средства в републиканския бюджет.
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ПРИЛОЖИМОСТ НА ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРАНАТА ГРИЖА В 
СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ УСЛОВИЯ

Светлана Димитрова1, Маргарита Проданова1, Катя Пеева1

Listening to patients not only conveys empathy,
but can improve medical outcomes. 

Ted Crow
Увод

Пациент-центрираната грижа (ПЦГ) е една нова парадигма, която се посреща с различни 
мнения и отношение на медицинската общност в държавите, където се разработва и прилага. 
У нас тя е все още екзотика предвид сега установената организация на здравеопазването, при 
която монополната здравно-осигурителна каса определя качеството и съответно начините 
на заплащане на оказаните медицински услуги на базата на приети стандарти, каквито са кли-
ничните пътеки. Тези стандарти отделят твърде малка или никаква тежест на ценностите, очак-
ванията и предпочитанията на пациентите, което е в сърцевината на ПЦГ.

ПЦГ се дефинира от различните автори с различни формулировки и акценти, но основното 
е именно в насочеността към личността на пациента, който търси медицинска помощ не само 
с определени оплаквания, но и с целия спектър на своята култура и светоусещане. Един от 
основните принципи на пациент–центрираната грижа е идеята, че пациентите най-добре знаят 
колко адекватно са посрещнати техните нужди от здравни услуги. Мнението на пациента за 
предоставените му здравни услуги е в тясна връзка с резултатите от неговото лечение, както и 
с удовлетворението му. (3, 4, 6).

Целта на настоящата работа е: да се дискутира приложимостта на тази нова парадигма 
- ПЦГ в съвременните български условия посредством анализ на мнението, нагласите и 
отношението на две групи професионалисти: преподаватели и изследователи, и представители 
на практическото здравеопазване.

Материал и методи: Изследването е проведено в периода март-юни 2013 г. на територията 
на Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора. В проучването участват 
част от преподавателите (5 души) в катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт 
– членове на екипа на научно-изследователски проект от 2011 г., насочен към темата. От тях 
четирима имат специалности в областта на социално-медицинския комплекс от науки.

На следващия етап в проучването са включени студенти от специалността "Управление на 
здравните грижи" – бакалавърска и магистърска степен, общо 28 човека. Тяхното разпределение 
по специалности е: медицински сестри - 23, рехабилитатори - 2, клинични лаборанти и др. – 3. 
Всички участващи студенти са жени.

Мозъчната атака бе проведена след запознаване на студентите с три основни дефиниции на 
ПЦГ, за да се осигури правилното осмисляне и разбиране на концепцията. (4)

На всички участници в изследването е поставен един и същ въпрос: "Приложима ли е ПЦГ 
в България сега?" за обсъждане чрез брейнсторминг. Изследването е направено три пъти – два 
за студентите (по степен на образование) и веднъж за преподавателите.
1 Медицински факултет – Тракийски университет, Стара Загора
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Използвани са следните методи за вземане на групови решения: мозъчна атака и номинална 
групова техника. Извършен е и качествен анализ на споделените идеи.

Резултати и обсъждане
Въпросът, зададен за обмисляне е закрит (затворен), но нито една от трите групи не се 

задоволи само с позитивен или негативен отговор. По време на мозъчната атака бяха изтъкнати 
множество бариери, предпоставки и фактори, повлияващи тази промяна в организирането на 
медицинската помощ – ПЦГ. Голямата част от времето бе посветена на идеи, предположения 
и обяснения на бариерите за практическата приложимост на ПЦГ. За целите на тази работа и 
на базата на литературни източници ние ги класифицирахме в три категории: индивидуални, 
социални и организационни. (1)

Индивидуалните бариери произтичат от самата личност – на пациента или на медика, който 
би прилагал ПЦГ. Социалните бариери произлизат от заобикалящите ги или от съображения 
с тяхното мнение, отношение, реакции към собственото поведение, в случая прилагане на 
ПЦГ. Организационните бариери са трудности и пречки, които са създадени от настоящото 
функциониране на здравеопазната система.

Всеки брейнсторминг бе анализиран поотделно в два аспекта – динамичен и съдържателен. 
Съдържанието, записано на бяла дъска според изискванията на методиката "мозъчна атака" 
бе копирано и на хартиен носител, за да се използва при този анализ. Ето какво показва 
синтетичното описание, представено в горните три категории и ранжирано по важност от 
участниците:

1. Индивидуални бариери за практическо прилагане на ПЦГ в настоящите 
български условия:
1.1.  Свързани с особеностите на съвременния български пациент, който:
 1.1.1. не познава правата и задълженията си и не зачита правата на медиците;
 1.1.2. не е достатъчно информиран;
 1.1.3. не проявява лична отговорност за здравето си;
 1.1.4. злоупотребява с правата си на пациент;
 1.1.5. не е "дорасъл", поради българския манталитет.

Прави впечатление, че при тези бариери акцентът е върху прилагането на правата и задъ-
лженията в системата "медик-пациент" като се изтъкват проблемите с правата на пациента. 
Те обаче са обвързани със съответните задължения на медика. Налага се коментарът, че по-
вечето права на пациента са относителни, т.е. те трябва да бъдат активно подпомагани, за да се 
упражнят. Дори правото на човек да познава правата си на пациент е едно относително право, 
което изисква някой професионалист (лекарят, сестрата) да го защити посредством адекватно, 
достъпно и достатъчно информиране. Тук навлизаме в сферата на медицинската етика и деон-
тология и бихме искали да "изместим" фокуса към професионалистите с техните задължения по 
отношение на правата на пациентите. Действително някои от изброените бариери произтичат 
от личността на пациента, но според нас, при преобладаващите от тях определяща е ролята на 
медика.
1.2. Свързани с личността на медика – лекар, професионалист по здравни грижи:
 1.2.1. недостатъчен респект към пациента и неговото семейство;
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 1.2.2. избирателно отношение към пациентите;
 1.2.3. зависимост от личната мотивация на медика;
 1.2.4. липса на достатъчно време;
 1.2.5. недостатъчна квалификация.

Според нас огромно безпокойство предизвиква фактът, че на първите три места са изтъ-
кнати сериозни медико-етични проблеми, които са в разрез с основни съвременни етически 
принципи. При по-задълбочено разглеждане, свързано с първата рубрика може да предпо-
ложим значителна морална криза сред медиците, което е много тревожен факт, излизащ извън 
рамките на конкретната дискусия и изискващ допълнителни и комплексни проучвания.

2. Социални бариери за практическо прилагане на ПЦГ в настоящите български 
условия:
2.1. Обща криза на ценностите в българското общество;
2.2. Изискване за комплексна, холистична грижа, включваща адекватни социални грижи, които 

не са развити;
2.3.  Лоши човешки комуникации в системата на здравеопазването;
2.4. Остарели практики за съобщаване на истината на пациента и семейството;
2.5. Липсваща мотивация на целия персонал, обслужващ пациента.

Медико-етичната проблематика се откроява и при този раздел. Тук можем да присъединим 
някои от разсъжденията си от предишната рубрика, тъй като професионалното поведение на 
отделната личност определено търпи въздействие и от това на останалите колеги. Това е факт, 
установен още при първите изследвания на мотивацията на работещите в различни сфери, 
включително в здравеопазването. В условията на недостатъчен или липсващ обществен и про-
фесионален морал  личната мотивация за зачитане на личността на пациента се поддържа из-
ключително трудно.

 3. Организационни бариери за практическо прилагане на ПЦГ в настоящите 
български условия:
3.1. Изисква се добра материална база, каквато липсва в бедна държава;
3.2. Липсва законова уредба;
3.3. Липсват адекватни структури;
3.4. Недостиг на лекари и професионалисти по здравни грижи;
3.5. Лоша организация и управление на здравната система.

Тук бихме искали да коментираме следното: същността на ПЦГ, като парадигма, е 
медицинската помощ да се оказва не болест-центрирано, а съобразно личността на конкретния 
пациент – неговите преживявания, включително психо-емоционални, като страх, надежда, 
колебание, опасения, очаквания, потребности. Тя изисква различен начин на действие от страна 
на медиците, базиран най-вече на различно отношение към пациентите. Сърцевината на ПЦГ 
е добрата комуникация с пациента, който да бъде информиран и третиран като личност, чиито 
цели и предпочитания непременно трябва да се съобразят при диагностиката и лечението му. 
(4,5) Разбира се, че при посочените по-горе организационни трудности и бариери, промяна в 
професионалното отношение към пациента трудно може да се очаква. Въпреки това, кризата 
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на ценности, която проличава и от извършения анализ, е водещата бариера за практическото 
прилагане на тази нова парадигма - ПЦГ.

Анализът на изследването в динамичен аспект представлява интерес от гледна точка на 
особеностите при прилагането на методиката "мозъчна атака". (2) В двете групи на студентите, 
основно работещи медицински сестри, брейнстормингът стартира и се осъществи много 
успешно, особено в тази на студентите в обучение за магистърската степен по "Управление 
на здравните грижи". В групата на преподавателите бе наблюдавано краткотрайно мълчание 
в началото на брейнсторминга, което може да се обясни с известно затруднение при 
превключването от ролята на изследовател в ролята на изследван. Друго вероятно обяснение 
е информираността на членовете на екипа по проблема, която вероятно варира в зависимост 
от ангажираността им с проекта. Също така причината може да се търси в личния им опит 
и колебанието дали е етично да бъде коментиран. Впоследствие груповата динамика се разви 
благоприятно след първите няколко минути обмисляне. Рзискванията стартираха  с въпрос за 
смисъла на обсъжданата тема по същество, тъй като медицината би трябвало да се основава 
на пациент-центрираната грижа. Това даде достатъчно насоки за мислене и брейнстормингът 
продължи доста интензивно и продуктивно.

Изводи: 
1.  ПЦГ е нова парадигма за България, чието практическо прилагане изисква преодоляването 

на поредица от проблеми, произтичащи от личността на пациента и тази на медика, от 
общността и от съвременната организация на здравеопазването у нас. 

2.  В резултат на изследването се очертава значителна нравствена криза при медиците, както и 
медико-етически трудности в общуването с пациента. 

3.  Необходими са допълнителни задълбочени изследвания за разкриване и анализ на бариерите 
пред ПЦГ, набелязани в това изследване.
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ЗДРАВНА ИКОНОМИКА И ЗДРАВНА ПОЛИТИКА  
 

ЕТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, 
МАРКЕТИЗАЦИЯТА И КОМОДИФИКАЦИЯТА  НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ

Васил Проданов1

1. Политикономии и етики на здравните услуги
Политикономията на здравните услуги навсякъде отчита ролята на връзката между съот-

ветния социалноикономически модел на здравеопазване и медицинската етика. Съществува 
зависимост на медицинска етика и на реалните морални практики в здравеопазването от това 
какво представлява здравеопазването като система и от цялостната социална система, появила 
се с развитието на капитализма и процесите на модернизация в различните общества. Имаме 
формирали се така три системи на здравеопазване и свързаната с тяx медицинска етика по-
следните две столетия. 

Първата е на социалната държава на социалния капитализъм, особено каквато се 
разгръща след Втората световна война, когато Бевъридж във Великобритания формулира 
принципа за осигуреност на гражданина "от люлката до гроба". Това е система, в която меди-
цинската етика, която функционира на основата на принципа на солидарността и на висока 
степен на декомодификация на здравните услуги в повечето от развитите западни страни.

Втората е на социализма от Източна Европа, където здравето не се разгледа като стока, 
предлагана на пазарен принцип и се изграждат системи на всеобщо и равно здравеопазване, 
както и съответните системи на профилактика.

Третата система е пазарно-капиталистическа, каквато доминира до XIX век и през 
последните три десетилетия има тенденция да се завръща с ускорените процеси на привати-
зация във всички страни. И дори, когато формално в бившите социалистически държави се 
преминава уж към солидарна система, то тя е вкарана в много мощна вълна на приватизация, 
която обxваща и здравните услуги и рязко изостря навсякъде проблема за етическите след-
ствия от навлизането на пазара тотално в сфери, в които той е отсъствал досега или е бил 
ограничен.

Следва да се има предвид, че всяка от тези три системи е етически и икономически обо-
сновавана в рамките на алтернативни идеологически модели– консервативни, неоконсерва-
тивни, либерални, неолиберални, либертариански, социал-либерални социал-демократически, 
социалистически. Опират се на алтернативни етики. Една е етиката на здравеопазването на 
републиканците, особено на десните републиканци в САЩ и съвсем друга на привържениците 
на Обама, които искат да направят реформа. Едните се опират на методологически индивиду-
ализъм, другите на идеята за солидарността. Едните смятат, че здравето е стока, другите – не. 
Едните наблягат на индивидуалната отговорност, други – на общото благо и на това, че полу-
чаването на здравна услуга е  свързано с човешкия живот и достойнство. Имаме противопо-
ложни идеологии, ценностни системи, етики, виждания за справедливостта и равенството зад 
колективното осигуряване на всеки здравеопазване и характера на здравната система – неоли-
берална и социална визия за справедливостта, индивидуална отговорност за здравето срещу 
колективна подкрепа. Имаме изострена дискусия по проблеми като здравното неравенство и 
социалната справедливост.
1 професор в УНСС и ИИОЗ, БАН, дфн, чл.-кореспондент
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2. Етически аргументи за и против маркетизацията и комодификацията на 
здравните услуги 

В дискусията по този въпрос се включват активно етически и икономически аргументи. 
Какви са аргументите на неолибералите в полза на приватизацията и комодификацията 
на здравните услуги? Според тяx частният xарактер на здравеопазването: (а) засилва стимулите 
за развитието му и доброто обслужване при конкуренция; (б) повишава личната отговорност 
към здравето;(в) по-справедливо е, защото нямаме изземване на средства от отговорните към 
безотговорните. Ето какво казва у нас един типичен неолиберален икономист и журналист като 
Бисер Манолов в този дуx: "Моето лично мнение, е че здравната система трябва постепенно да 
се трансформира от солидарен към спестовен характер. Човешкото здраве е най-вече лична отго-
ворност, а не такава на обществото.» [1] Сxодна теза разви и проф. Робърт Бъкингам в пле-
нарния си доклад на Деветата конференция по етика през 2013 г. в xотел Шератон, в София. "Ти 
си отговорен за твоето здраве, никой друг, не обществото, не държавата", заяви той.

Този род аргументи стоят в основата на тенденциите на комодификация и маркетизация на 
здравеопазването през последния четвърт век в световен план. Това е свързано с разрушаване 
на предxодните, основаващи се на солидарността здравни системи и криза на медицинската 
етика. Предприемат се различни мерки за засилване на конкуренцията между лечебните заве-
дения. Правят се рейтинги на качеството на обслужването им.

Тече процес на приватизация на човешкото тяло. Една пета от човешкия геном вече е частно 
притежаван чрез съответните патенти.[2] И в най-богатите държави по финансови причини 
имаме продажба на части от тялото. В глобален план съществува тенденция на превръщане на 
човешкото тяло в предмет на покупко продажба – от броя на робите, които днес са повече от 
всякога преди в историята до частите на човешко тяло продавани на свободния пазар. В своята 
статия под заглавие «Продажба на части от тялото от намиращи се в отчаяно състояние амери-
кански работнци» Виктория Стилуел пише, че само в един от множеството центрове за изку-
ствено оплождане - Shady Grove Fertility Center в САЩ през 2013 г. се очаква донори на яйце-
клетки да станат около 13 000 жени. Изследване сред тяx през 2012 г. показва, че те го правят по 
финансови причини  На черния пазар се разгръща продажба на бъбреци.[3] Като цяло имаме 
развитие на нарастващ пазар от органи за трансплантация, за етическите следствия, от който 
се водят остри дискусии.[4] 

Какви са етическите и икономически аргументи срещу частния xарактер на 
здравните услуги? Те се виждат особено силно от дискусията в момента в САЩ във връзка 
с предложението на Обама за реформа в здравеопазването, довело до тежката криза в прие-
мането на бюджета през тази година. Според противниците на приватизацията и маркетиза-
цията на здравните услуги  твърденията, че въвеждането на пазарна конкуренция в здравната 
система повишава нейната ефективност, както в икономически смисъл, така и от гледна точка 
на качеството на здравната услуга, са опровергани още в едно класическо  изследване от 1963 г. 
на американския икономист Кенет Ероу под заглавие "Неопределеност и социален икономикс 
в здравеопазването". В него той доказва, че здравето е особен тип стока, че пазарът на здравни 
услуги не може да се сравнява с пазара на обичайните стоки, поради което в никакъв случай не 
можем да кажем, че конкуренцията в здравеопазването води до подобряване на ефективността 
и качеството на здравната услуга, там нямаме ефективна пазарна конкуренция и тази сфера се 
нуждае от силна държавна регулация. Неслучайно в Устава на Световната здравна организация 
се казва "Държавите носят отговорност за здравето на своите народи..."
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Ероу специално подчертава много по-голямата роля на елемента доверие при здравните 
услуги, тъй като там потребителят не може да провери продукта преди неговото потребление. 
Неслучайно медицинската етика е първата професионална етика в историята, възникнала 
още в античността. Затова и етическите изисквания към лекаря, очакванията че той ще се ръ-
ководи от благото на пациента, а не от заплащането, са много по-високи, всъщност най-високи 
в сравнение с всички други случаи на покупка на стоки или получаване на услуги. При това той 
специално изтъква, че в некомерческите клиники етическият ангажимент на лекаря е много 
по-голям и доверието към него е много по-високо. В този контекст Ероу дава за пример здра-
веопазването в СССР тогава, което е изведено извън сферата на пазара и дава възможност за 
много по-голямо доверие между лекаря и пациента, включително и по този начин за резултати 
от така нар. плацебо ефект.[5] 

Тези изводи се потвърждават и от факта, че при най-висока степен на маркетизация на 
здравните услуги в САЩ имаме най-скъпата здравна система в света при най-големи приxоди на 
частните структури, обслужващи здравеопазването при сравнително ниска ефективност. Така 
например ръководителят на федералната здравна служба Medicare е получил $170,000 през 2010 
г., докато изпълнителния директор на United Health Group около 300 пъти повече или около 
$48 милиона. Цената на обикновена операция е от три до десет пъти по-висока отколкото във 
Великобритания, Канада, Франция или Германия.[6] Колкото повече нараства приватизацията 
и комодификацията, толкова повече пада ефективността и се срива етиката. При най-скъпото 
здравеопазване САЩ имат една от най-ниските продължителности на живота в развитите 
държави. Проучванията показват, че най-ефекивната програма е Medicare, която е държавна.  
Същевременно при частния xарактер на здравеопазването рязко пада и справедливостта. По 
същество здравеопазване има само за богатите. Затова и в САЩ, най-богатата страна в света 
42 % от болните американци през 2011 г. са пропуснали да отидат на лекар или да си купят 
лекарство, поради високата цена.[7] 

Рязкото нарастване на неравенството в повечето страни в света, включително и взривното 
нарастване на неравенството у нас, водят не просто до здравно неравенство, а до неравенство 
в правото на живот, рязко увеличаване също на различията в продължителността на живота 
между различните групи, според теxните доxоди. Социално-икономическото неравенство по 
същество убива. При това оказва се, че има двупосочно отношение между доxоди и здраве. 
Лошото здраве предполага по-малки възможности да си намериш работа или да получиш съот-
ветните доxоди, а низките доxоди от своя страна са предпоставка за по-малко профилактика или 
за  допълнително влошаване на здравето, поради невъзможност да се лекуваш. Здравите xора 
е по-вероятно да разполагат с ресурси да останат здрави в сравнение с болните. Проучвания в 
САЩ показват, че децата от семейства с ниски доxоди два пъти по-често страдат от диабет, гла-
воболие, инфекции на ушите, недъзи във възможността да се обучават, поведенчески проблеми, 
проблеми с овладяването на езика и в крайна сметка са с по-ниски когнитивни възможности, 
което води до съответните образователни дефицити. Така се получава омагьосан кръг.[8]

В свое проучване под заглавие "Комодификация на медицинското и здравно обслужване: 
Моралните последствия от смяната на парадигмата от професионална към пазарна етика", пуб-
ликувано в "Journal of Medicine and Philosophy" Едмунд Пелегрино от Центъра по клинична 
биоетика в Джорджтаунския университет заключава, че здравеопазването не би трябвало да 
бъде стока и че превръщането му в такава влошава равнището на етиката на етиката на грижата 
за пациента. Следствията и за пациентите и за лекарите, и за обществото са негативни. Здравето 
е човешко благо и нормалното общество трябва да защитава това благо от пазарния етос. [9]
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3. Движението от социализъм към капитализъм в българското здравеопазване
През 1989 г. в страната има всеобщо и безплатно здравеопазване на всички равнища от раж-

дането до смъртта. Осигурена е равнопоставеност в ползването на здравни услуги и никой не 
е изключен от тях. Държавата ежегодно увеличава разходите за здравеопазване, които между 
1960 и 1989 г. нарастват от 2.77 на 5.74 % от националния доход, след което рязко падат - раз-
ходите от националния бюджет като дял от брутния продукт за периода 1995-2013 г. варират в 
диапазона от 3 до 4,8%. До 1989 г. са изградени 4 171 здравни заведения, от които 256 болници 
с леглови фонд от 111 185 места. На 313 човека пред 1989 г. се пада по един лекар, а на 1487 – по 
един стоматолог. Изградена е система от санаториуми и огромна почивна база, ползвана през 
отпуските от всички българи при ниски цени.[10]

24 години по-късно здравеопазването е силно корумпирано, сринало се е и един милион 
български граждани са без здравни осигуровки, което като относителен дял е повече отколкото 
в САЩ. Днес то е много по-скъпо и по-неефективно, по-несправедливо. Формално в здравното 
осигуряване действа принципа на солидарността, но то покрива само част от разходите за здра-
веопазване. Необходимостта от доплащане на медицинската помощ, особено на по-сложни 
операции, високата цена на лекарствата правят невъзможно лечението на гражданите. Немалка 
част от българите не ходят на зъболекар, поради липса на средства. През 2004-2009 г. България 
се е смъкнала до равнището на страната с най-голяма детска смъртност в Европа и заела второ 
място в света по сърдечно-съдови заболявания..

България заема предпоследното място според Индекса на европейския здравен потребител 
за 2012 г. Този индекс се е превърнал в стандарт за измерване на европейското здравеопазване 
и подрежда 34 национални европейски системи на здравеопазването по 42 показателя, об-
хваща пет области, които са от ключово значение за потребителя.

Изследване на "Алфа рисърч" на двадесетата година от прехода към капитализъм показва, 
че 72.8 % от запитаните българи отговарят, че здравеопазването при социализма е било много 
по-добро отколкото сега. Неслучайно България оглавява европейската класация на отсъствия 
по болест годишно. Според представително проучване на международната агенция Мърсър в 
24 държави на стария континент България е "златен медалист" по загуба на работно време по 
болест с 22 работни дни годишно на човек като за Европа като цяло средното равнище е 7.4 
дни, а в Турция то е само 4.6 дни на човек.[11] Би могло да се приеме, че част от тези отсъ-
ствия по болест са фиктивни, но техните мащаби са толкова големи, че очевидно говорят за 
една много болна нация. Изследване на ООН за бившите социалистически страни още в на-
чалото на 90-те години показва, че в резултат само на шока, стреса, алкохолизма, снижаването 
на равнището на живот и промените в резултат на приватизацията са умрели допълнително 3 
милиона души в тях[12], което е половината от загиналите за няколко пъти по-дълъг период в 
лагерите на Хитлер.

4. Българският капитализъм и промени в моралната  ситуация в здравната система
 4.1.  Принципът "всичко за продан" и моралната криза в обществото

Преxодът към капитализъм през последните 24 години доведе и до радикалната промяна 
в начина на функциониране и на здравната система, и на моралната сфера, а и във факторите, 
които формират моралните ценности и на лекарите и на пациентите. Идеята при реформата на 
здравната система е да се създаде модел, близък до западната социална държава, опираща се на 
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солидарността – близка до германския тип. Реформата на здравната система през 1999 г. бе из-
вършена в посока на принцип на солидарността, но реално протече взривен преxод от една си-
туация на декомодификация и демаркетизация и на здравните услуги и на морала към ситуация 
на превръщането и на здравето и на морала в стока. Официално здравната система би следвало да 
работи на принципа на солидарността, но в голямата си част тя работи в много отношения на па-
зарен принцип, както поради по-големите промени, водещи до обедняване на населението, така 
и поради начина, по който тя бе конструирана. Според официалната информация близо 70% от 
извънболничните медицински услуги и около 10% от болничните се извършват от частни лечебни 
заведения.[13] От една страна, частните болници се увеличават, а от друга страна пада равнището 
на държавните болници и това води до ситуация, при която платежоспособните се насочват към 
частните, където ги мамят с по-добри обслужване, а по-бедните остават в държавните. 

Това бе съпроводено с резки промени на социалната структура и обедняване при реставра-
цията на капитализма. Реформата се осъществи в ситуация на реален срив на възможностите 
за социална държава не само у нас, а с това и на солидарен принцип, съпроводен с разпад на 
социален капитал и почти изчезването му в българското общество.

В обществото като цяло се извърши тотална приватизация, подчиняваща цялостното му 
функциониране на принципа "всичко за продан", което създаде средата, влияеща и на здравео-
пазването по няколко основни начина: 

Първо. Протече процес на подчинение на цялото общество на инструменталната рацио-
налност, удрящ по терминалните цели и разрушаващ етическите основи на социума, създавайки 
на мястото на предxодния колективистичен тип човек феномена, известен на Запад като "homo 
economicus", т.е. на егоистичния човек, чието поведение изцяло е подчинено на принципа на 
личната полезност и на максимизацията на полезността..

Второ. Преxодът към капитализъм увеличи рязко социално-икономическото неравен-
ството, което се превърна в неравенство в продължителността на живота, във възможността 
да получиш здравна услуги и да защитиш базисната ценност, с която започва модерната епоxа 
- правото на живот. Съществува неравенство във фундаментално човешко право правото на 
живот, защото проучвания през 2013 г. показват, че заради липсата на пари за лечение 45.5% от 
здравноосигурените пациенти нямат нито финансови средства, с които да стигнат до болница, 
за да се лекуват, нито пари да си платят таксата за престоя.[14] Социално-икономическото 
неравенство имплицира неравенство във възможностите да ползваш здравни услуги, в осигу-
ряването на базисна потребност като потребността от здраве. В зависимост от равнището на 
доходи живееш повече или по-малко, храниш се повече или по-малко здравословно. Имаме ко-
релация между доходи и продължителност на живота. Капитализмът убива. 

Трето. Имаме маркетизацията на всякакви стоки, включително и вредни или с дългос-
рочно неясни следствия, както е например с ГМО-продуктите в САЩ. В същото време гърмят 
скандали за измами на различни фирми.

Четвърто. Негативните следствия за медицинската етика в България са по-големи от-
колкото в много други страни, защото българската здравна система се оказва на практика една 
от най-маркетизираните в Европа. Българите вадят от джоба си допълнително за операция, 
преглед или лекарства 45 % от необxодимата сума, докато средното ниво на доплащане в ЕС е 
между 10 % и 15 %, а в Румъния е 20 %. Недостигът на средства в болниците създава предпос-
тавки за изнудване на пациентите да си купуват консумативите, да избират задължително екип, 
да плащат за обикновена стая като за ВИП, да си носят лекарства и т.н.[15] Невъзможността 
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на половината от населението да се лекува, на голяма част да си поправи зъбите и отношението 
към лекаря като към търговец, който търгува обаче с нещо, което е най-базисната възможна 
потребност –правото на здраве и правото на живот. Това стимулира тенденция на търсене на 
пазар за продажба на органи. По няколко пъти в месеца на телефоните на агенцията по транс-
плантации звънят българи с въпрос: "Здрав съм, къде мога да си продам бъбрека, нямам пари за 
хляб?", разказват служители там.
 4.2.  Ерозия на  медицинската етика

Как комодификацията на здравето и маркетизацията на здравните услуги директно влияе 
здравната етика, подчинявайки здравната система на покупко-продажбата?

Първо. На пазара на медицински услуги, както и на всички други пазари се появява добре 
изследвания в микроикономикса феномен на асиметричност на информацията – обикновено 
този, който предлага услугата, разполага с повече информация от нейния потребител и това 
му дава възможност да печели от това. Лекарят и пациентът, плащащ услугата, притежават 
различна информация, при което при действието на паричния фактор, у лекарят налага на 
пациента по-скъп курс на лечение. Информационното неравенство в едно общество, в което 
печалбата е водеща, се оказва, че трудно може да бъде блокирано просто чрез лекарска етика, 
ако имаме ярко изразена комодификация на здравеопазването. Много изследвания сочат, че 
усилването на асиметрията на информацията е един от главните проблеми в икономиката на 
здравеопазването, възпрепятстващ както нормалните ефективни равнища на разxоди, така и 
съответното качество на медицинската помощ.

Второ. Появява се феномен, който професорка от Медицинска академия xхарактеризира с 
думите: "лекарите се интересуват само от това от къде да намерят пари. Когато  в една болница 
дойде болен и му се иска например да плати, а той няма, го отпращаш и не лекуваш или го 
лекуваш, но се чудиш какво да правиш при недостиг на средства. При това положение много 
лесно материалният, а не моралният момент е водещ. Появява се феноменът на обслужване 
от лекаря под различни форми на фармацевтични компании, при което се предписват съот-
ветни лекарства или необxодими за пациента аксесоари на основата на икономически мотиви. 
Предписват се операции, които може да се избегнат, за да се спечели от това. Имаме заинте-
ресоваността да ти се продаде здравната услуга и съответно да ти се предпише по-скъпо ле-
карство или да бъдеш лекува чрез оперативни действия тогава, когато няма нужда от това, при 
положение че трябва да плащаш.

Най-елементарната форма у нас в това отношение става с направленията. Обикновено спе-
циалистите в една поликлиника, при които общопрактикуващият лекар праща пациентите за 
лечение, работят на второ работно място в определена болница, често пъти частна. При това 
положение, независимо от неговата потребност, те го пренасочват към съответната болница, 
която е второто им работно място, за да получи съответна услуга, независимо от това каква е 
потребността от нея и това води до оскъпяване на здравеопазването.

Директното въздействие на маркетизацията в здравната система срива етическите стан-
дарти и води до действие по логиката на печалбата, а не според здравните потребности на 
пациента. В частните медицински заведения се спестяват процедури, за които не се заплаща, 
особено в постоперативен стадии.

Типичен пример на такова действие на принципа на печалбата е бройката годишно на 
фалшиви направления в една система, която действа по логиката на печалбата. А също и из-
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мамите за броя на пациентите в болниците, исканията за доплащане, които влизат в джобовете 
им или не даване бележки за услуги. Според съобщения в българския печат случаите на лекари, 
които отказват да лекуват човек, който не си е платил "през пръсти" го оперират, тъй като 
близките му са имали наглостта да не занесат бонбони и уиски на лекаря не са никак малко.

Неслучайно правейки специално проучване на функционирането на здравето като стока, 
Матю ДеКамп в САЩ заключава, че всички данни, които е събрал показват, че това води до 
вреди на отношението между лекар и пациент, поради което изисква преразглеждане на съот-
ветстващия модел на здравеопазване.[16] 

Трето. В рамките на ЕС като цяло България заема мястото на бедна периферия и в условия 
на свободно движение на кадри на пазарна основа това става меxанизъм за изсмукване на ка-
чествен медицински състав, за който са влагани средства у нас, на който се присвоява по съ-
щество от развитите западни страни. Поради ниското заплащане има бягство на медицински 
сестри и лекари в чужбина, което води до дефицит на лекари – специалисти във важни об-
ласти и оголване откъм медицинско обслужване на различни райони. Между Западна Европа и 
България съществуват отношения от типа на капиталистически център-капиталистическа пе-
риферия, свързани с нарастващо регионално неравенство и съответните етическите и здравни 
следствия в България. Лекарите отиват там, където им се плаща, а не където трябва да изпъл-
няват лекарския си дълг, където са потребни – не в провинцията, не в бързата помощ, а просто 
напускат държавата и отиват там, където ще получат повече. Глобалното извличане на кадри 
от капитализма от една страна в друга страна създава предпоставки за превръщането на цели 
региони в здравни гета. 
 4.3.  Ерозия на пациентската етика

Кризата в българското общество като цяло и здравеопазване в частност води до промени в 
пациентската етика и пациентското поведение, свързана с отношението на пациентите към 
лекарите, здравната система, медицината, здравето, правата и информацията на пациентите..

Първо. Протичат двупосочни промени в здравното поведение и здравната етика. От една 
страна, имаме ролята на интернет, образованието, здравната култура за повишаването на ин-
формираността на част от младите и образовани слоеве към здравето. При една малка група 
от така нар. "средна класа" има свръxзагриженост за външен вид и здраве, увеличаване на раз-
xодите за тази цел, особено във връзка с агресивната реклама на здравни продукти и подправки. 
От друга страна,  обаче се наблюдава рязко падане на здравната култура и поведение на бедните, 
по-слабо образовани слоеве, ориентиращи се към заместването на лекарите с магии, параме-
дицина, билкари, народни лечители, бели и черни магии, астролози. Увеличава се употребата на 
наркотици, алкоxол, цигари, стресът от безработица, неспособност да си плащаш кредитите, да 
удовлетвориш елементарни потребности има тежки здравословни следствия. 

В разрез с приказките на неолибералите, че заплащането на  здравната услуга повишава от-
говорността на пациента, това съвсем  не е така. В ЕС българите доплащат най-много от джоба 
за лечението си, но отговорността за здравето не се подобрява. "Около 2,6 млрд. лв. годишно 
българите дават за цигари и тютюневи изделия с бандерол. Малко над 2 млрд. лв. се харчат за 
алкохол и около 2,2 млрд. лв. - за лекарства."[17] 

Второ.  Доверието е ключов елемент на отношенията лекар-пациент и е важен фактор 
в здравеопазването. Изследванията навсякъде показват, че приватизацията и комодифика-
цията на здравеопазването намалява рязко доверието на пациентите към здравната система 
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и лекарите. Типични в това отношение са данните от социологическите изследвания в САЩ. 
Само 35 % от американците имат увереност в тяxната система на здравеопазване; 26 % не се 
доверяват на лекарите, а 38% само "понякога" виждат положителни проблясъци в здравната 
система.[18] У нас също се извършват радикални промени. В обществото като цяло протича 
процес на разпад на социален капитал, на доверие и от тук на общности и на доверие към ин-
ституции и авторитети, което има следствие и за падането на доверието на пациентите към 
лекарите, теxния авторитет и възприемането им като загрижени за здравето им. 

Ключов индикатор за разпадналия се социален капитал и на доверието като най-важната 
xарактеристика на отношенията между лекар и пациент, между обикновените българи е, че 
България в момента е може би страната с най-малко желаещи да се съгласят теxни близки да 
дарят органи за трансплантация. В България през 2012 г. има само само двама трупни донора, 
от които са направени 8 трансплантации, а общо за годината са 21, като се прибавят и тези с 
живо донори. Проучванията показват, че основната причина за това, че България е на опашката 
в света по безвъзмездно предоставяне на органи на близък за трансплантация е неверието в 
диагнозата на лекарите за мозъчната смърт на близките им, очакването че лекарите ги мамят, за 
да вземат органите му.[19] 

При това сривът на доверието е толкова голям, че дори наскоро реализираният от 
здравното министерство с еврофондове от 19.5 млн. лева проект за безплатен преглед на 400 
000 българи за ранна диагностика на онкологични заболявания по същество се провали. В 
средата на август  2013 г. след разпращането на писма, в които крайната дата за преглед бе 
31 август от 30 000 поканени на преглед за рак на гърдата се бяxа явили едва 1174 души, или 
под 4%. Още по-малко бяxа явилите се на преглед за профилактика за карцином на маточната 
шийка. От 200 000 поканени са се отзовали едва 3909 души - под 2%. А при прегледите за 
тумор на дебелото и правото черво от 70 000 извикани бяxа се отзовали едва 1004 души. 
Прегледите по форумите показват, че основната причина за това е липсата на доверие. Ето 
някои от мненията в тяx: Първо мнение: "Как пък няма да отида да ми лепнат някаква из-
мислена болест, за да усвояват пътеки." Второ мнение: "Четох из форумите какви пари вземат 
чиновниците за този проект, той е направен за тях, не за нас." Трето мнение: "И какво като ми 
диагностицират рано рак? Да не би здравната каса да гарантира лекарствата на онкоболните, 
че да има смисъл ранното откриване? Каквото - такова!"[20] 

Това рязко влоши отношенията между пациенти и лекари. При наличието на масова 
низxодяща мобилност в българското общество, увеличаване на броя на лузърите, андъркласата, 
прекариата на милиони xора се ражда ненавист, омаза, агресивна реакция към всеки и всичко. 
В здравната система става опасно да работиш в бързата помощ. Дори депутат налетя на лекар. 
Разрушеното доверие на пациента към лекаря бе компенсирано с приемането на законодателна 
поправка за защита на лекарите от агресия на пациентите. 

Комодификацията и маркетизацията водят до разпад на медицинска етика и на доверието 
към лекаря, на което се гради всяко здравеопазване. Това ражда тенденцията на решаване на 
проблема чрез преxод от социална към наказваща държава, която санкционира бедността и 
бедните и замества доверието към лекаря със страx от наказание. Медицинската етика се за-
мества с медицинското право и медицинския пазар, доверието към лекаря – със страxа от на-
казание. Наказателното право компенсира ерозията на пациентската етика в регулацията на 
отношенията между лекар и пациент. 
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ЕТИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГЕНОМИКАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ В 
ДИСКУРСА НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ И НА 

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В ЕС
Людмила Иванчева1 

Геномиката изследва строежа на геномите и тяхната структурно-функционална органи-
зация. Тя лежи в основата на съвременната молекулярна медицина и има важна роля в раз-
работката на нови методи за диагностика, лечение и профилактика на различни обществено 
значими заболявания. Геномиката е динамично развиващо се направление и дава предпоставки 
и за прилагането на особено перспективната т.нар. "персонализирана медицина", чийто подход 
се базира на отчитането на индивидуалните генетични особености на отделния пациент и е 
много по-ефективна. Но тя поражда и специфични етични, правни и социални проблеми, които 
следва да бъдат зачитани. Според определението на Европейската комисия, използването на 
геномиката за целите на общественото здраве представлява ефикасно и отговорно прилагане 
на знанията за човешкия геном в политиката за обществено здравеопазване и в здравното об-
служване [1]. 

Самият Договор за учредяване на ЕС, подписан в Маастрихт на 7. Февруари 1992 г., за-
дължава Съюза да гарантира защитата на човешкото здраве чрез политиките си и да сътрудничи 
със своите страни членки с цел подобряване на общественото здраве, предотвратяване на чо-
вешките болести и премахване на заплахите за физическото и психичното здраве на хората. 
С течение на годините дискурсът на ръководните европейски институции все повече се фо-
кусира върху ключови понятия като социална отговорност, етични стандарти, човешки права, 
социално приемливи изследвания и обществени дебати за съгласуване на политическите ре-
шения. В този нов контекст, Европейският съюз проявява особена активност по отношение 
търсенето на адекватни политически решения в областта на  геномиката и общественото 
здраве, като съсредоточава усилията си в няколко основни направления:
•	 Формиране на различни видове организации (институционално укрепване);
•	 Разработване на съответни политики и стратегии;
•	 Организиране на форуми за дебатиране на най-съществените проблеми.

Тези специфични форми на ангажираност действат в синергична връзка помежду си, до-
колкото повечето институции организират ежегодни конференции или семинари, предоставящи 
трибуна за дебати по въпросите на геномиката и общественото здраве в Европейския съюз, а от 
своя страна подобни широки експертни обсъждания в много случаи инициират създаването на 
нови политически документи, рамкирайки във висока степен тяхното съдържание и насоченост.

Една от целите на Съвета на Европа е да защитава достойнството и фундаменталните права 
на индивида, включително по отношение приложенията на биологията и медицината [2]. Ето 
защо през 1992 г. към него се създава Комисия по биоетика с мисия да адресира етичните 
и правни предизвикателства, произтичащи от развитието на биомедицината и на геномиката 
в частност. Плод на дейността на тази Комисия е разработката на Конвенция за правата на 
човека и биомедицината [3], известна още като Конвенцията от Овиедо, приета на 19. но-
ември 1996 г., която е първият международен правен инструмент в областта на биоетиката. 
Тя задава рамката за защита на човешките права и човешкото достойнство на базата на фунда-
ментални принципи, приложими в здравеопазването, медицинските изследвания, транспланта-
циите и геномиката. Тези принципи са развити в по-големи детайли в множество допълнителни 
протоколи по специализирани биомедицински въпроси:
1 доц. В ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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•	 Протокол за генетичните тестове за здравни цели (в качеството им на интегрална част от 
съвременното медицинско обслужване);

•	 Протокол за клонирането (забраняващ клонирането на човешки същества);
•	 Протокол за трансплантациите на органи и тъкани от човешки произход;
•	 Протокол за биомедицинските изследвания (засяга въпроса за тяхната допустимост от 

етична гледна точка).
  Конвенцията за правата на човека и биомедицината съдържа редица постановки, 

гарантиращи спазването на основните човешки права, както и зачитането на достойнството 
и интересите на отделната личност, като:

•	 Забранява всички форми на дискриминация въз основа на личностни генетични особености;
•	 Позволява провеждането на прогнозни генетични тестове само за медицински цели;
•	 Позволява използването на генно инженерство само за превантивни, диагностични 

и терапевтични цели, като същевременно забранява прилагането му за промяна на 
генетичната конструкция на човешкото  потомство;

•	 Забранява използването на техники за подпомагане избора на пола на дете с изключение 
на случаите, когато това е наложително с оглед избягване на сериозни наследствени 
заболявания.
Европейската група по етика в науката и новите технологии (EGE) е независим, плура-

листичен и мултидисциплинарен орган, призван да съветва Европейската комисия по въпроси 
на етиката в изследванията и новите технологии във връзка със законодателството и политиките 
на Общността [4].  Членовете на EGE служат като съветници в персоналното си качество на 
висококвалифицирани експерти от всички региони на ЕС. За подготовката на всяко мнение на 
Групата се провежда кръгла маса, в която вземат участие представители на различните инсти-
туции на Европейския съюз, учени и експерти от съответната област, представители на раз-
лични неправителствени организации и на пациентски и потребителски организации, както и 
заинтересовани лица от сферата на индустрията. Широката представителност на тези кръгли 
маси гарантира постигането на коснсенсусни мнения, съгласувани с интересите на всички за-
сегнати страни. Често обект на подобни дебати са именно въпроси от областта на геномиката 
и общественото здраве. 

Емблематичен момент в развитието на политиката на Европейския съюз е подготовката 
на Здравна стратегия на ЕС, наречена "Заедно за здраве" и станала факт през 2007 г., която 
включва визия за бъдещето на геномиката за целите на общественото здраве в качеството 
й на съществена детерминанта в съвременната медицина и здравеопазване [5]. В нея са иден-
тифицирани редица важни сфери, чието развитие е пряко свързано с изследванията и разра-
ботката на нови ефективни технологии в тази перспективна област. Тя предвижда създаването на 
Европейската мрежа за геномика в сферата на общественото здраве (PHGEN), развита на 
два етапа (под формата на проекти към ЕК). Първият проект третира въпроси от правен, етичен и 
образователен характер, както и специфични проблеми, свързани със здравните услуги, оценката 
на геномни технологии и привличането на заинтересовани лица в обществените обсъждания. 

Вторият проект е свързан с разработката на първото издание на "Европейски справочник на 
добрите практики в областта на оценка на качеството, предоставяне и използване на геномно-
базирана информация и технологии" [6]. Този справочник ще подпомага страните членки на 
ЕС в процеса на навременното и отговорно интегриране на геномно-базираното знание и съ-
ответните геномни технологии в националните системи на здравеопазване в полза на общест-
веното здраве, на опазването на околната среда и на социалното развитие. 
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Европейската мрежа за геномика в сферата на общественото здраве се координира от 
Европейския център за геномика в сферата на общественото здраве (ECPHG) към 
Университета на Маастрихт, Холандия, провеждащ висококачествени интердисциплинарни 
изследвания с помощта на водещи европейски учени [7]. 

Мрежата PHGEN има за цел да подпомага изработването на ефективни европейските по-
литики за обществено здраве, свързани с геномиката, както и да следи за тяхното изпълнение 
и въздействие. В нейния фокус са поставени правните и етични аспекти на геномиката в 
сферата на общественото здраве. Тя ще следи за това генетичната информация и генните тех-
нологии да се използват по адекватен начин, а генетичните тестове и услуги да са подчинени на 
принципите за ефективност, достъпност и качество.

Основна нейна задача е изготвянето на Програма за здравеопазване на ЕС, в която:
•	 да се заложат основните принципи при използване на технологии и информация, свързани 

със съвременните постижения на геномиката;
•	 да се очертаят стратегически цели за развитието на тази изследователска област с широк 

потенциал за приложение в европейското здравеопазване при строго спазване на 
биоетичните норми. 
Неправителственият сектор в Европейският съюз в областта на геномиката и об-

щественото здраве е също добре развит. Типичен негов представител е Европейска 
Асоциация на Центровете по медицинска етика (EACME). Това е неправителствена 
организация, основана на 2. декември 1986 г. и насочена към насърчаване на дебатите от-
носно моралните стойности и етичните стандарти в областта на здравеопазването и био-
медицинските изследвания [8]. Друга нейна съществена цел е разработването на методи 
и концепции за прилагането на резултатите от тези дебати в ежедневната медицинска и 
изследователска практика. Тя провежда ежегодни тематични конференции по важни 
въпроси на биоетиката. Няколко от тях са посветени на проблеми на геномиката, като на-
пример конференцията, проведена в Марсилия през 1999 г. на тема "Генетика на човека 
от гледна точка на биоетиката" или конференцията от Лил, проведена през 2004 г. на тема 
"Прогнозна медицина и ролята на генетичното тестване".  Важни въпроси на геномиката 
бяха засегнати и на тазгодишната конференция на EACME, проведена през септември 
в немския град Бохум на тема "Персонализираната медицина – медицина за индивида? 
Етични предизвикателства за медицинските изследвания и практика" [9]. 

Друга подобна неправителствена организация е Европейската асоциация за обществено 
здраве (EUPHA), основана през 1992 г. [10]. Тя има понастоящем 71 члена от 40 страни:
•	 41 национални асоциации по обществено здраве;
•	 18 институционални члена;
•	 8 европейски НПО; 
•	 4 индивидуални члена. 

EUPHA има секция "Геномика в сферата на общественото здраве", насочена към насър-
чаване на изследванията в тази област, предоставяне на платформа за обмен на информация 
и опит, иницииране на съвместни действия, свързани с геномиката и общсетвеното здраве, 
както и разработка и промотиране на стратегии за оказване на по-съществено влияние върху 
процеса на правене на политики на национално и европейско ниво. 

Европейското дружество по генетика на човека (ESHG), от своя страна, е организация 
с нестопанска цел, чиято мисия е свързана с:
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•	 Насърчаване на фундаменталните и приложни изследвания в областта на човешката и 
медицинска генетика;

•	 Подсигуряване на високи стандарти в клиничните практики;
•	 Улесняване на контактите между европейските изследователи и експерти;
•	 Стимулиране на "опредметяването" на изследванията в добри клинични практики;
•	 Подпомагане на професионалното и обществено образование в посочените сфери [11]. 

Организацията издава и свое списание – European Journal of Human Genetics, което излиза 
ежемесечно. Организира и годишни конференции, предлагащи трибуна за дискутиране на 
важни проблеми на човешката генетика и геномика. 

Друга подобна организация е Европейското дружество по генна и клетъчна терапия 
(ESGCT). Това е организация, посветена на подкрепата на фундаменталните и приложни из-
следвания в областта на генния трансфер и клиничните приложения на генната и клетъчна те-
рапия [12]. ESGCT насърчава научния обмен, разпространението на знания и повишаване на 
обществената заинтересованост по проблемите на генната и клетъчна терапия, включително 
чрез провеждане на ежегоден конгрес и сътрудничество с други организации, финансиращи 
институции и регулаторни органи.

Тук ще споменем и проекта, финансиран от Европейската комисия, наречен EuroGentest 
(Хармонизиране на генетичното тестване в Европа) [13]. Той има за задача хармонизацията 
на процеса на генетично тестване в рамките на Европа, като негова крайна цел е постигане на 
високо качество в полза на пациентите при планирането и провеждането на генетични тестове. 
EuroGentest е ангажиран с координирането на политиките и проучванията по актуални теми 
на лабораторната генетика и генетиката на населението. Това се провежда в диалог с професи-
оналните организации и релевантните политически органи.

В заключение можем да кажем, че в рамките на Европейския съюз са създадени както ин-
ституционални, така и консултирани със заинтересованите страни политически предпоставки 
за развитието на геномиката в сферата на общественото здраве в съответствие с морално-
етичните норми и стандарти, осигуряващи съобразяване с широките обществени интереси и 
същевременно зачитащи правата на отделния човек и неговото достойнство. Създадени са и 
редица добри практики, които могат да послужат за пример на българските политици и ек-
сперти от сферата на здравеопазването и биомедицината.
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ЛЕКАРСКИЯТ ДЪЛГ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
– МЕЖДУ ПАЗАРА И МОРАЛА

Борислав Градинаров1

За страна като България, в която близо половината от населението (49,1%) по последни 
данни на ЕВРОСТАТ [1} са застрашени от бедност или социално изключване и същевременно, 
според Фонда за населението на ООН (ФНООН) през периода 2010 – 2015 г. държи първен-
ството по отрицателен ръст на населението (-0,7 %) [2], въпросът за достъпността и качеството 
на здравеопазването е ключов. Как обаче да бъде решен той при непрекъснатото изтичане на 
квалифицирани медицински кадри към по-богатите европейски и не само европейски страни, 
на фона на непрекъснатите разправии за пари, в която Здравната каса и лекарското съсловие си 
разменят упреци, а държавата е все по-неспособна да събере дължимите по закон здравни вноски 
от своите граждани? По последни данни на здравното министерство около 2 млн. българи по 
една или друга причина не внасят или внасят нередовно здравните си вноски [3]. В същото време 
стойността на медицинските грижи, консумативи и лекарства бележи трайна и еднопосочна тен-
денция – нагоре. Въпросът обаче е дали проблемът се дължи на невидимата ръка на свободния 
пазар, която души българското здравеопазване, тъй като няма друга алтернатива, или в погрешно 
замислената и още по-погрешно провежданата реформа за неговата маркетизация.

Лекарският дълг като нравствен императив
За да се ориентираме в тази дилема най-напред е нужно да отговорим на въпроса как да 

разбираме здравеопазването – като ключова и високоморална социална дейност или като най-
обикновен бизнес? Може ли правилата за поведение и ефективност в болницата да изглеждат  
принципно идентични с тези в един автомобилeн завод или в една търговската верига?  

Ако следваме духа на либералния пазар отговорът е цинично еднозначен и то утвърдителен. 
Ако обаче се замислим малко повече върху същността на медицинската професия, нещата 
съвсем не изглеждат толкова лесни за квалифициране. Вярно е, че поне за момента в реалния 
свят всяко нещо изглежда че идва с етикет, но който е записана цената му. Но тази видимост 
само прави още по-неуместно генерализирането на пазарните сили. Колкото и да е мощен апе-
титът на тези пазарни сили, те едва ли имат шансове да подчинят напълно много от значимите 
човешки ценности, като раждането, смъртта, интимните отношения, емоционалната близост и 
разбира се, здравето.

Едно от основанията да причислим здравето към "неудобните" за пълна маркетизация об-
ласти е фактът, че медицинска професия е имало много преди да бъдат изнамерени парите 
от лидийците през VІІ в. пр. н. е., и вероятно ще я има много след като съвременния начин 
за остойностяване на нещата бъде забравен. Друг аргумент е, че поне към сегашния момент, 
колкото и богат да е един човек няма как да си купи вечен живот или лечение за нелечимите си 
заболявания. Но най-същественото основание е, че в грижата за себеподобните, в усилието да 
се помогне на болните, ранените, умиращите има много повече човешко състрадание и морал, 
отколкото хладно пресметнат користен или някакъв друг интерес.

Превръщането на живота и грижата за него в стока като всяка друга понякога може да 
приеме изключително уродливи форми. Американският сенатор  Рон Пол си спомня как в на-
чалото на 60-те години на миналия, когато е работел като гинеколог, е присъствал на покърти-
1 доцент в ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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телна сцена. "Веднъж бях свидетел на аборта на бебе, тежащо почти килограм, си спомня той.
Хвърлиха го в кофата, ревящо и борещо се да си поеме дъх, медицинските лица се преструваха, 
че не забелязват какво се случва. След време плачът секна….Същият ден в гинекологията преж-
девременно се роди бебе, което бе съвсем малко по-голямо от абортираното. В тази стая обаче 
правеха всичко възможно, за да спасят живота му. Тогава стигнах до заключението, че като си 
позволяваме да избираме кой ще живее и кой ще умре, погазваме моралните норми. Ставаше 
дума за човешки живот. Тези обстоятелства показваха, че съгласно нашия морал животът  няма 
никаква стойност."[4] Макар не винаги комерсиализацията на грижата за себеподобните да е 
единственият виновник, когато става дума за пренебрегването или спасяването на живота и 
здравето на хората, нейната претенция да играе ролята на абсолютен съдник на решенията в 
здравеопазването е повече от зловеща. За съжаление и моралните аргументи често са недоста-
тъчни, или прекалено зависими, за да успеят да й се противопоставят. 

Едва ли случайно, че най-старият етичен кодекс, създаден в древна Гърция още през V в. пр. 
н. е., е не нещо друго, а Хипократовата клетва. Тя почива изцяло на господстващите по онова 
време общи морални изисквания, като се опитва да ги конкретизира и допълни. Разбира се, 
тук нещата не са изцяло и безрезервно в самопожертвувателното служене на нуждащите се. 
Хипократовата клетва, както и всеки етичен кодекс има две основни предназначения. Първото 
е да се предпа зят онези, които се доверяват на специалистите, в случая на хората при-
тежават специални медицински знания и опит. Второто е, че синтезирайки основния 
смисъл и изисквания към професията, тези норми имат за цел да съхранят професио-
налните привилегии, статуса и колегиалността.

И в медицината професионалните етични стандарти се обуславят от особените отношения 
на доверие и респект, които се установяват между лекаря и неговия пациент. Тези отношения 
обаче не са функция само на квалификацията и опита на лекаря, но и на неговите морални 
ценности, принципи и добросъвестност.  Много е важно пациентът да е уверен, че специа-
листът, към който се е отнесъл, ще действа в негов интерес, че няма да се окаже некоректен, 
недискретен или непочтен. Но изпълнимо ли е това базисно условие за съществуването на ле-
карската професия, ако най-напред се постави паричната изгода и на нея се подчини всичко 
останало? 

Ако оставим настрана опасността от дискредитиране на самата професия, на привилегиите 
и уважението към нея, при условие, че финансовият интерес се предпостави като основен, има 
още един фактор, който трудно би могъл да получи пазарна оценка и да бъде осребрен. Това е 
лекарският дълг. Според деонтологията, науката за дълга, професионалният дълг е система от 
утвърдени правила за начина, по който следва да се упражнява една професия, Дълг означава 
изискване да се постъпва в съответствие с определени, предварително формулирани и 
приети от даден човек или общност принципи, били те морални, професионални, лични 
и т. н. Дългът е императив, който изисква определен тип поведение, без да се очаква полу-
чаването на нещо в замяна. 

Следването на дълга например може да влезе в разрез с някои ценности като инстинкта за 
самосъхранение, минимизирането на загубите, намаляването или снемането на отговорността, 
правото на самозащита и др. Неслучайно създателят на деонтологията, Имануел Кант посочва 
за основен неин постулат, че дългът следва да бъде изпълняван не заради някаква отплата или 
нещо друго в замяна, а заради самия дълг. Това акцентиране върху дължимото професионално 
поведение, а не върху моралността на резултатите, понякога може да доведе до не съвсем раз-
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бираеми за обикновените хора решения. Лекарският дълг например включва помощта за 
живота и здравето на всеки, независимо дали той е добър гражданин, близък роднина, враг или 
престъпник. А как да оценим от гледна точка на пазара и на всекидневния морал саможертвата 
или  лишаването от разбираеми за всеки лични блага в името на професията?

Като допълнение към казаното дотук е и невъзможността да бъдат пазарно остойностени 
всички онези дилеми, върху които фокусира вниманието си биоетиката - евтаназията, новите 
критерии за смъртта, аборта, трансплантацията на органи, отношението към неизлечимо 
болните, инвалидите, новородените с дефекти, изкуственото зачатие, сурогатното майчинство, 
клонирането, генното инженерство. 

"Монетарните" алтернативи
Има твърде много аргументи, за да се постави под съмнение тоталната монетизация на 

професиите, свързани със здравеопазването. Това не означава, че на тези професии следва да 
се гледа като на утопична непазарна територия, където  алтруизмът е всевластен господар. 
Пазарът на стоки и услуги, включително и в здравеопазването, си има своите предимства и те 
не бива да се заклеймяват с емоционални аргументи. Решението би могло се търси в посока на 
ограничаването на пазарния фундаментализъм в здравеопазването, както впрочем и в други 
значими за обществото области като образованието, социалните дейности, екологията и др. 
Как може да бъде постигнато това при неолибералната мания на всичко да се гледа през при-
змата на счетоводните сметки? 

Един такъв отговор е въвеждането на други критерии за остойностяване на усилията и 
личния принос, различни от измерването с парични знаци. Някои автори наричат това алтер-
нативни валути, опитвайки се да направят идеята за демонетизирането на някои области от 
човешкия живот по-лесно приемлива. 

Белгиецът Бернар Литаер, професор по фирмена икономика и преуспял банкер, например 
лансира идеята да се въведат повсеместно и паралелно със съществуващите национални валути 
допълнителни парични системи, които биха действали на бартерен принцип. Според него 
парите стимулират конкуренцията и разделението, докато "алтернативните валути" са насочени 
към стимулиране на сътрудничеството и общността.[5] 

За какво става дума?
Съществуват опити да бъде изключено, поне отчасти, паричното обръщение като системо-

поддръжащ фактор в отделни области на стоковата икономика. През 1995 г., рецесията в Япония, 
съпроводена с рязко нарастване на безработицата и недостиг на достатъчно пари, за да бъдат за-
платени неотложните нужди, поражда един интересен експеримент. Япония е държава с един от 
най-високите дялове на възрастно население, което изисква отделянето на значителни ресурси 
във вид на грижи, време и пари. Много от японците в трудоспособна възраст, които работят в 
големите градове и далеч от своите възрастни родители, се изправят пред нуждата да заделят 
от недостигащите за самите тях доходи, за да им помогнат за покриване на разходите за храна, 
социални и здравни грижи. В тези условия японската фондация "Саваяка" решава да разработи 
нещо като алтернативна валута, която позволява на младите хора да натрупват определен брой 
кредити, ако се грижат за някой възрастен човек. Тези кредити след това те могат да заменят за 
съответните грижи за техните собствени близки, полагани от други хора в провинцията.

 Експериментът се оказва удивително успешен, може би отчасти и заради особенстите на 
японската култура и традиции, като постепенно специално създадената за целта "нова валута" 
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започва да се приема в около 400 здравни центрове в цяла Япония, като при това се управлява 
от един обикновен софтуер.[6] 

За да сме коректни, би следвало да отбележим, че този начин на остойностяване на уси-
лията не е откритие на фондация Саваяка. В своята докторска дисертация върху времевото 
банкиране в Япония Елизабет Милър говори за най-старата подобна система, която се появява 
още през 1973 г. Идеята е на една японка, която се опитва да заздрави връзките в своята при-
ятелска общност като потърси нови начини нейните познати и близки да върнат контрола над 
живота си, да намерят нови начини за прилагане на уменията и талантите си, без да се съобра-
зяват с диктата на пазара. Този пръв експеримент показва, че е възможно чувствително да се по-
добри т. нар. социален капитал на общността, като най-добри резултати се постигат в областта 
на здравните и социалните грижи.[7] 

Друг интересен пример за алтернативни форми на остойностовянае на стоки и услуги и 
тяхната размяна е свързан с т. нар. "времево банкиране". Идеята принадлежи на американския 
юрист Едгар Кан, възпитаник на Иейл и съосновател на Националната програма за правни 
услуги в САЩ, както и на юридическия колеж "Антиохия". През 1980 г. след прекаран инфаркт, 
докато се възстановява Едгар Кан достига до идеята за т. нар. "времеви долари". Те изхождат 
от презумпцията, че един час като мярка на положени усилия от един човек, винаги е равен на 
един час усилия от времето на друг човек. Това, според него, би могло да се използва при ре-
шаване на някои проблема с хронично недостигащите социални фондове за много американци, 
изпаднали в ситуация, когато друг трябва да се грижи за тях. Разбира се времевата банка, която 
Кан създава, може да посредничи при размяната на ограничен брой услуги, които по принцип 
са сходни по характер и интензитет и не изискват висока квалификация. В някои отношения 
времевото банкиране е сходно на бартерната търговия, но разликата е, че стойността на разме-
няните услуги не се измерва във валутни единици, а в отделено време, изчислено по часове. Тази 
система например допуска и кредит – ако някой се нуждае от грижи в настоящия момент, той 
може да ги получи срещу задължението да положи такива в определен бъдещ момент. Подобна 
размяна има и това предимство, че тъй като е извън паричното обръщение, остава необлагаема 
и следователно при транзакция не се губи част от стойността, както е при парично остойно-
стявана размяна.

Доколкото здравеопазването не е само полагане на грижи за нуждаещите се, а и осигуряване 
на необходимите медикаменти, апаратура и консумативи  идеи за частично демонетизиране на 
дейността може да се заимстват и от  швейцарската система WIR. Това  е междуфирмена кре-
дитна и клирингова система, създаде в далечната 1934 г., след опустошителния рейд на Голямата 
депресия. По това време шестнадесет швейцарски предприемачи решават да създадат нещо като 
своя собствена взамоспомагателна система от кредити, която им позволява да разменят помежду 
си стоки, без да се налага да ползват посредничеството на официалната валута. Ако предприя-
тието Х закупи нещо от фирмата У, то получава дебит на някаква стойност, а неговият доставчик 
– кредит на същата стойност. Те могат да разменят тези активи, но без да се начислява лихва за 
тяхното използване. Така се формира своего рода кооператив, който помага на включените в него 
предприятия да съхранят бизнеса си и да запазят работните  места в тях и то в годините на една 
от най-тежките световни капиталистически кризи. Важният момент тук е, че тази локална валута 
на разменяни кредити не е несъвместима с официалната швейцарска валута. В години на ико-
номически подем локалната валута ограничава своето приложение, но когато настъпи рецесия, 
тя се превръща в убежище срещу рязкото обезценяване или загуба на покупателна способност. 
Съществуват проучвания, аргументиращи извода, че швейцарската икономическа стабилност, 
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която често е учудвала външните наблюдатели, се дължи до голяма степен тъкмо на тази алтерна-
тивна валутна система, която впрочев в момента успява да генерира около 2 млрд. долара годишен 
оборот. 

Има и други примери за подобни алтернативни начини за остойностяване на разменяните 
стоки и услуги, които имат един общ знаменател  -   елиминиране на вградения в самата система 
на тоталния пазар механизъм за неравноправна размяна, както и за присвояване, подобно на 
извършеното през 2012 г от Симеон Дянков, на средствата от българската НЗОК.

Разбира се, това са отделни опити в тясно ограничени области, но си заслужава да се по-
мисли върху тях. Смисълът на тези еретични от гледна точка на пазарната мода начинания е да 
се противодейства на една от базисните характеристики на капиталистическия манталитет и 
на свързаните с него обществени отношения – възпроизводството на социално неравенство 
и неговото задълбочаване, което в някои социални области, като здравеопазването, може да 
има фатални последици. Всъщност още Джон Майнард Кейнс си дава сметка, че е погрешно на 
парите да се гледа като на точен измерител на стойността. В предговора към своето съчинение 
"Трактат по паричната реформа" (1924 г.) той излага убеждението си, че една от най-големите 
слабости на пазарното стопанство е ненадеждността на парите като мярка на стойността.[8] 
И увеличеното им количество (инфлацията) и намаленото им количество (дефлацията) са ед-
накво рискови фактори, тъй като водят до неадекватни решения и поведение на икономиче-
ските субекти. Патосът на Кейнс в случая е насочен към опасните заигравания на правител-
ствата с количеството пари в обръщение, но принципната констатация е валидна, дори и да 
няма злонамерена или некомпетентна намеса на публичните институции в монетарните или 
фискалните механизми.

В заключение може да се каже, че здравеопазването е изключително важна област от об-
ществения живот и не може да бъде оставено на дивата пазарна максима за оцеляването на 
най-приспособените. Просто защото по законите на пазарната джунгла, особено в страни 
като България, най-приспособени накрая могат да се окажат единствено "добре облечените 
бизнесмени". 
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НЕРЕшЕНИ ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА БАЛАНСИРАНЕТО НА РАЗХОДИ, 
ПОЛЗИ И ДОСТЪП В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Красимира Маркова1,  Емил Воденичаров2  

През последните десетилетия всички форми на управление в здравеопазната ни система се 
оспорват и става очевидно, че е необходимо да се справим с комплексността както на съвре-
менната медицина, така и на системата на здравеопазване. Има значителни доказателства в под-
крепа на идеята, че за да бъде здравното обслужване ефективно е необходимо да се изяснят 
ключовите предизвикателства пред усилията да се подобри здравето на нацията.

Фактите от натрупания теоретичен и емпиричен опит у нас и в другите европейски страни 
показват силно променена характеристика на общественото здраве за времето от 1990 до 
2010 година. Научните изследвания обясняват тази трансформация с ефекта на три дълбоки 
промени: демографски промени; промени в причините за смърт; промени в причините за ин-
валидност. 

Първата голяма промяна е промяната в демографските характеристики. Наблюдава се ед-
новременно увеличаване броя на населението в света и увеличаване средната продължителност 
на живота. Всички изследвания на общественото здраве у нас също отчитат застаряване на на-
селението. Демографските промени са движеща сила за нарастване тежестта на неинфекци-
озните заболявания в структурата на заболеваемостта.  Застаряващото население и успехите 
на медицината в комбинация създават ситуация, в която хроничните заболявания имат все по-
голямо въздействие върху здравната система. Това е втората дълбока промяна.

Социално-значимите с хроничен ход заболявания се нуждаят от по-дълъг период не само 
за справяне с техните детерминанти и предотвратяване на възникването им, но също - и от 
изграждане на  широки комплексни програми за здравен мениджмънт, в които интердис-
циплинарните екипи интервенират най-често едновременно. Това налага системен и инте-
гриран подход за мениджмънт на хроничните заболявания. В здравнополитическия диалог се 
изтъква, че нарастването на честотата на хроничните заболявания - най-трудните  и скъпи за 
мениджмънт -  демонстрира неуспеха на лечебно-ориентираната медицина.

Третата промяна в характеристиките на общественото здраве  се изразява в по-голяма 
тежест на инвалидизирането при хроничните заболявания в сравнение с тежестта на преж-
девременните умирания. Увеличават се годините живот, прекаран в различна степен на ин-
валидност поради заболявания на опорно-двигателния апарат, психични разстройства и ле-
карствени зависимости, неврологични заболявания, анемии, нарушения на зрението и слуха, 
диабет и кожни заболявания.

Водещите рискови фактори също са чувствително променени между 1990 и 2010 г. 
Изследванията през последните години идентифицират като водещи рисковите фактори: упо-
треба на алкохол, затлъстяване, неоптимално кърмене на новородените, висока кръвна захар, 
запрашеност на въздуха в домашни условия, високо систолно кръвно налягане, тютюнопушене, 
ниско тегло в детската възраст. 

Социалните детерминанти на здравето са очевидни в днешната ера на хроничните забо-
лявания, чиито причини могат да се очертаят в условията, при които ние израстваме, живеем, 
учим, работим. Начинът на живот има недискутабилен принос към прогреса на хроничните 

1 доц. , дм, ръководител Отдел "Финансови и човешки ресурси", Ректорат – МУ, София
2  проф. д-р, дм, ръководител катедра "Хигиена, медицинска екология и хранене", Медицински факултет – МУ, София
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заболявания. Ниският социално-икономически статус сам по себе си допринася за преждевре-
менната смъртност и честотата на заболяванията.

Днес здравето се свързва с благополучието на хората – физическо, психическо и социално 
(СЗО). Очевидно е, че здравните дейности по съдържание и форми ще се базират на идеи и 
принципи, идващи от по-богатото схващане на здравето. В този именно смисъл фокусът на 
здравните дейности преминава от "здраве за хората" към "здраве чрез хората". Поради тази нова 
концепция за здравето ценностите са важни в идеите за здраве и болест.

На основата на епидемиологични и икономически анализи изследователите обобщават, 
че здравните политици и мениджъри трябва да положат сериозни усилия за по-ефективно 
справяне с хроничните заболявания. Все повече нараства и нуждата от комплексен подход и 
програми с акцент върху постигането на баланс между здравни грижи и социална, икономи-
ческа и физическа сигурност на хората.

Глобалният отчет за конкурентността за 2011-2012 на Световния икономически форум в 
Давос разкрива, че страните, които са водещи по конкурентноспособност в света имат забеле-
жително силни социални програми и такива за благополучие на населението. Това е особено 
характерно за страните, заемащи първите 10 места в света. Швейцария заема първо място, 
следвана от: Швеция, Сингапур, Финландия, Германия, Дания, Холандия, Япония и Англия. 
Изследвания показват, че в най-развитите индустриални страни съотношението на разходите 
за социални дейности спрямо тези за здравни дейности е 2:1. Социалните разходи включват 
разходи за жилища, професионално обучение, помощи при безработица, подпомагане при 
старост, за социална сигурност и социално подпомагане на нуждаещи се семейства. Нещо 
повече. Страните, в които относителният дял на социалните разходи е по-висок постигат 
по-добри здравни резултати, чувствително по-висока средна продължителност на живота и 
по-ниски стойности на детската и майчина смъртност. Доказателствата изглеждат неопро-
вержими: политиката за по-добро благополучие на хората води до по-здраво население.

В западните демокрации се осъществяват интензивни политически и организационни 
дебати, чийто фокус е отражението на глобалната  финансова и икономическа криза  върху 
здравето на населението. Привеждат се доказателства за голямото значение на етичните из-
мерения на тази криза. Изследвания установяват, че колкото по-уязвими се чувстват хората, 
толкова по-болезнено се възприема социалното неравенство. Здравните политици и икономи-
стите са еднодушни в оценката си за необходимостта от спешно повишаване на качеството и 
ефективността на здравното обслужване при намаляване нарастването на разходите.

Целта на нашето проучване е на основата на мета-анализи и резултати от собствени проуч-
вания да се анализират актуални социални и финансови рискове и се идентифицират нерешени 
етични проблеми на балансирането на разходи, ползи и достъп до здравни услуги у нас, от-
насящи се до хроничните заболявания, както и да се изведат основни предизвикателства пред 
здравния мениджмънт в контекста на здравни реформи. 

Нашите проучвания показват, че пациентите са най-големия неизползван ресурс в здра-
веопазването. Данните дават основания да се изведе активното включване на пациентите в 
здравеопазните дейности като приоритетна задача. Актуален е въпросът за здравната ин-
формираност и ангажираност на пациентите с вземането на решения в лечебния процес. 
Ключово предизвикателство за здравните политици и мениджъри е да насочат ресурсите към 
пациентите като: 
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1. портфолио от техники и средства за подпомагане на пациентите да изберат здравословното 
поведение като начин на живот;

2.  фундаментална трансформация на отношенията между пациентите и медицинските 
специалисти в партньорски отношения и сътрудничество.
Световната банка недвусмислено установи ефективност при изразходване на ресурсите и 

полза за здравето от контрола върху тютюнопушенето. Стратегиите за справяне с тютюнопу-
шенето се посочват за доказано икономически и здравно ефективни. Сравнително неубеди-
телни са интервенциите за превенция и намаляване честотата на затлъстяването. Редица из-
следвания идентифицират значително спестяване на разходи при ефективна първична, вто-
рична и третична превенция, особено съчетани с физическа активност и диетично хранене.  

Важна роля се отрежда на междусекторното сътрудничество при предприемане на дей-
ствия за намаляване честотата на заболяванията и на здравните проблеми сред населението, в 
това число чрез: 
1.  здравна информираност за намаляване честотата на рисковото за здравето поведение; 
2. намаляване действието на рисковите за здравето фактори, свързани със социалната среда и 
3. действия към прицелни високо рискови групи. 

Европейската практика показва, че здравните системи, които прилагат комплексни модели 
за мениджмънт на хроничните състояния имат тенденция да се асоциират с по-ниски разходи, 
както и с по-добри здравни резултати и по-добра удовлетвореност на пациента. 

Идентифицирането на високо рисковите групи и прилагането на подходящ терапевтичен 
подход на индивидуално ниво са едни от най-ефективните начини, чрез които общопрактику-
ващите лекари могат да намалят разширяващото се несъответствие между увеличена продъл-
жителност на живота и незадоволителни здравни резултати.

Намаляването на разходите в здравеопазването, особено при нарастването на средната 
продължителност на живота, е възможно да настъпи тогава, когато се осъществи превенция 
на неблагоприятното развитие и настъпването на усложнения при пациентите с хронични за-
болявания. 

Извеждането на вторичната превенция като важна задача на медицинската практика се ос-
новава на поредица от диагностични и лечебни интервенции, които често са скъпо струващи. 
А хроничните заболявания са такива състояния, при които е възможна превенция на слу-
чаите на обостряния и намаляване потребността от хоспитализиране чрез активен здравен 
мениджмънт, като: ваксинации, по-добър селфмениджмънт или кейс-мениджмънт, и интер-
венции в стила на живот. Проучвания на влиянието на вторичната превенция върху разходите 
и показателя разход-резултат установяват ефективност на превантивните стратегии и чувст-
вително намаляване на разходите. Привеждат се доказателства при сърдечна недостатъчност, 
диабет, астма, ангина, епилепсия и хипертония.

Изследвания установяват също, че значителна част от спешните случаи, постъпили за ле-
чение в болниците са свързани с хроничните заболявания. В Англия 15.9% от всички спешни 
случаи на болнично лечение през 2009-2010 г. са такива състояния. Лечението за тези случаи 
е скъпо струващо.  Изчислява се, че разходите за тях възлизат на 1.42 милиарда GBP годишно. 
Изследвания показват, че най-малко половината от пациентите с хронични заболявания страдат 
от съпътстващи хронични заболявания. Особено характерно е това за рисковите групи от насе-
лението, за хората в неравностойно положение /Барнет и съавт. 2012/.
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Изграждането на интегрирана и координирана извънболнична помощ е особено важен 
въпрос при пациенти с едновременно психични и соматични здравни проблеми. Все по-често 
в медицинската практика се диагностицират психични проблеми, като депресия и тревожност, 
при соматични заболявания с хроничен ход. Високо интегрираната извънболнична помощ, 
която постига непрекъснатост и координиране на здравните грижи, се асоциира с по-добра 
опитност и съдействие на пациентите в лечебния процес. 

Според изследвания в Англия, здравните разходи за обслужване на хронично болните па-
циенти в края на техния живот се изчисляват в милиарди британски лири годишно. Възприето 
е предлаганото здравно обслужване в края на живота да отговаря на предпочитанията на па-
циента в случай, че предпочитаната от него помощ се преценява за полезна. Има значителни 
доказателства за това, че при пациент-центрираните грижи има тенденция за намаляване на 
разходите поради простата причина, че хората в това състояние често предпочитат да из-
бягват по-болезнените и агресивни манипулации, които са и по-скъпите процедури. Оказва се 
също така, че не само се намаляват разходите за лечение, но и ползата за пациента е по-голяма. 
Изследванията установяват, че подходът да се съобразяват желанията на пациентите в тежко 
състояние води до удължаване на техния живот.

Постулира се необходимостта от усилия здравното обслужване на пациентите да бъде 
достъпно, безопасно и по-качествено чрез непрекъснато подобряване на здравните дейности 
със специално внимание върху етиката на прилагане на методите за повишаване на качеството 
и безопасността, върху отношенията между ежедневните дейности за повишаване на каче-
ството и етичните правила. С постигането на високо качество в системата на здравеопазване 
се очаква да се осигури и поддържа добро здраве, да се постигне премахване или облекчаване 
на страданията и болките, функционална дееспособност, удовлетвореност на пациентите от 
предоставените здравни услуги.

Проведено от нас проучване, поръчано от Европейската комисия върху здравната гра-
мотност на населението в страната, изведе основните прицелни групи с недостатъчна здравна 
грамотност. Прицелните групи включват: пенсионери; безработни; социално слаби; лица 
с хронични заболявания и лица без образование. Резултатите представляват солидна доказа-
телствена база за действия за повишаване на здравната информираност на населението и по-
стигане на по-висока лична и обществена отговорност към здравето.

Нашият анализ на основните проблеми на здравното обслужване в селата показва неефи-
касност, фрагментираност и затруднен достъп до здравните грижи в малките населени места в 
страната. Изведените основни проблеми на здравното обслужване налагат извода, че е необ-
ходима промяна в нормативната база с цел стимулиране на лекарите за работа в тези райони. 
Необходимо е идентифициране на възможностите за разширяване на достъпа до медицинските 
дейности и гарантиране на достъпа до спешна медицинска помощ на хората в малките населени 
места в страната. Така ще се създаде здравна сигурност на населението, значително по-ефек-
тивно ще се отговори на нуждите на хората, ще се създаде ново отношение към здравето като 
право и отговорност на всеки, има и потенциала за постигане на консенсус при вземане на 
здравно-политическите решения.

Ще бъде също така важно да се осигурят качествени здравни грижи и за пациентите в 
хосписите. Проведените от нас проучвания извеждат като основен недостатък на дейността 
липсата на съчувствие и състрадание към пациентите при осъществяване на здравните грижи. 
Установихме статистически значими различия в мнението на британските и български па-
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циенти от проучваните хосписи, засягащо отношението на обслужващия медицински персонал 
към тях и качеството на предлаганите медицински услуги. Резултатите показват, че съществува 
необходимост от положителна промяна в поведението на специалистите от българските 
хосписи спрямо пациентите, които са поверени на техните грижи. Пациентите препоръчват 
на първо място да се подобри отношението към тях, последвано от организацията на грижите 
и условията на хосписа.

Традиционно правителството протектира здравето и безопасността на населението и в тази 
своя роля има етични и правни задължения да изясни отговорностите на медицинските специа-
листи към техните пациенти и да осигури, че тези отговорности са посрещнати. Постигането 
на безопасна, ефективна, пациент-центрирана, навременна, справедлива и ефикасна меди-
цинска помощ не може да се постигне автоматично. Това ще изисква трансформация на кул-
турата на предоставяне на медицинска помощ в култура, която е ангажирана с непрекъснато 
повишаване на качеството.

Проблемът с балансирането на разходите, ползите и достъпа в здравеопазването е не само 
труден и спорен, има неотложна нужда от решаване на този проблем. И докато не се реши или не 
се постигне голям прогрес, то в здравеопазната система ще има все повече здравно неосигурени, 
ще се говори за по-високо доплащане на здравни услуги и разходите за здравеопазването и за 
здравните програми ще стават все по-голяма грижа в условията на икономическа криза.

Важна роля се отрежда на етичните измерения в осъвременяването на нашето разбиране 
за потенциала за намаляване на здравните разходи, за подкрепата на изследвания и иновации в 
ефективни здравни стратегии и за елиминирането на бариерите пред широкото внедряване на 
подходи, които включват активно човешкия фактор за постигането на по-координирана, отго-
ворна и устойчива здравеопазна система. 
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ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА 
ПРАКТИКА

Тихомира Златанова1 

Националната здравноосигурителна каса разполага с утвърден от закона и фиксиран 
бюджет. При изчерпан брой направления всяко едно от здравноосигурените лица може да бъде 
лишено от възможността да бъде прегледано и да получи необходимата му медицинска помощ 
за сметка на бюджета, спрямо който е редовен платец. В същото време Законът за здравното 
осигуряване гарантира свободен достъп до медицинска помощ на осигурените, а правото на 
избор на пациента не бива да се ограничава в географски или административен аспект.

От друга страна пациентите често искат да бъдат прегледани от специалист, без да има 
обективни причини за това, и не предоставят възможност на личните си лекари да преценят 
дали съществува обективна нужда от такъв преглед.

Целта на настоящото проучване е да представи как липсата на обективна оценка на потреб-
ностите от здравни услуги води до икономически и етични проблеми на нивото на първичната 
медицинска помощ.

Задачи:
1. Анализ на текстове от нормативни документи относно оценка на потребностите:
•	 правилник за устройството и дейността на НЗОК
•	 НРД-и – 2003, 2005, 2010 и 2012
•	 Постановления на МС за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на 

медицинската помощ от ЗЗО 
2. Анализ на основния пакет здравни услуги на ЗЗО у нас в частта му за ПИМП:
•	 нормативни потребности
•	 изявени потребности
•	 неизявени потребности

От въвеждането на задължителното здравно осигуряване през 2000 до 2012 г. задължението 
по оценка на потребностите се възлагаше основно на регионалните здравноосигурителни 
каси, заложено в правилника за тяхното устройство и работа. В Правилник за устройството 
и дейността на НЗОК, в сила до м. юли, 2012 г. [15] една от основните дейности на РЗОК 
е да "оценява здравното състояние и анализира на здравните потребности на населението на 
територията на РЗОК, анализира и прогнозира състоянието на медицинското обслужване 
на населението на територията на РЗОК, осъществява обратна връзка с осигурените лица и 
извършва епидемиологични и демографски проучвания" чл. 42, т.4. Този Правилник е отменен 
и считано от 13.07.2012 е в сила нов правилник, в който дейностите по оценяване и анали-
зиране на здравните потребности са отменени [16]. Единствената аналитична функция за 
РЗОК в новият Правилник е изработване на годишния проектобюджет и проследяване 
изпълнението му (чл. 42, т.1). Текстът за оценяване и анализиране на здравните потреб-
ностите е бил фигуративен, без реално изпълнение в годините, /независимо, че това е част 
от дейностите на поделенията на НЗОК/,  поради липса на воля и развитие на този раздел от 
законодателството с по-нататъшно изработване на методика за оценяване, а също и поради 

1 доц. д-р , дм, МУ – София, Факултет по боществено здраве, Ръководител на катедра по икономика на здравеопазването
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липса на яснота какви здравни потребности трябва да анализират. 
Необходимо е да се анализират потребности от здравни услуги /от основния пакет на задъ-

лжителното здравно осигуряване/ в следните аспекти: ниво на потребление на здравни услуги 
по региони, отпадане на някои услуги и включване за финансиране на други услуги, след оценка 
на ефективност и разход-ефективност. Целтта на такъв анализ е постоянно моделиране на 
основния пакет от задължителното здравно осигуряване /според наличните ресурси, които 
винаги са оскъдни и предложения за услуги, които да излязат от основния пакет и да бъдат 
включени в пакетите от услуги на доброволното здравно осигуряване/. Това на практика не се 
случи у нас и опорочи развитието на здравноосигурителния модел в нашата страна. 

В няколко от приетите рамкови договори беше посочено че общопрактикуващите лекари раз-
полагат с регулативен стандарт и направления според потребностите на осигурените лица. 
Не е ясно следва ли те да оценяват потребностите сред осигурените лица в своите практики или 
това вече е осъществено от местните РЗОК чрез възложените регулативни стандарти.

В заключителните разпоредби на национален рамков договор /НРД/ 2003 § 1, т. 5 по-
требностите от здравни услуги са обвързани с "обема" на медицинската помощ, като ко-
личество на медицинските дейности/услуги, позволяващо задоволяване на здравните потреб-
ности на ЗЗОЛ в приетата финансова рамка" 

В НРД 2005 е посочено, че ОПЛ разполага с определен брой направления за консултации, 
изследвания съобразно регулативните стандарти и потребностите на осигурените лица – НРД 
2005, чл. 119, ал. 4

В НРД 2010 текстът е променен, като се посочва, че ОПЛ разполага с медицински направ-
ления за консултации и изследвания, съобразно потребностите на осигурените лица – НРД 
2010, чл. 128, ал. 6. Същият текст се повтаря и в НРД 2011 (чл. 128, ал. 8), а договарянето 
на обеми и цени на здравните услуги е изнесено от рамковото договаряне в друг норма-
тивен документ на Министерски съвет "Постановление № № 304 на МС от 17.12.2010 г.   за 
приемане на методики за остойностяване и заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, 
т. 2 от Закона за здравното осигуряване".

С НРД 2012 отпадна обвързването в назначаването на направленията за консултациите и из-
следвания с потребностите на осигурените лица това задължение отпадна от рамковите договори. 
Вместо това, във въведения нормативен документ Постановление № 366 на МС от 27.12.2011 г. 
за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 
2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване [12]. Тук е потвърдено изискването за развитие на 
бизнес план на практиките за първична помощ, без да е ясно дали идеята ще претърпи развитие 
към оценка на потребностите на ниво първична практика, която да бъде включена в годишните 
планове за подобряване и разпределение на ресурсите, вкл. и възложените регулативни стан-
дарти, които нормират потреблението на здравни услуги от основния пакет на задължителното 
здравно осигуряване.

В Правила за реда за определяне наброя на специализираните медицински дейности и стой-
ността на медико-диагностични дейности за назначаване от изпълнители на първична и специ-
ализирана медицинска помощ [13], които се публикуват всяка година на сайта на НЗОК е по-
сочено, че регулативния стандарт се разпределя според потребностите – на първо място чрез 
Правилата от НЗОК и РЗОК и на второ място от ОПЛ чрез балансиране между нормативни 
и изявени потребности в условията на рестриктивен регулативен стандарт. Тези Правила 
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се изработват в централата на НЗОК, параметрите включени в тях очертават по-скоро моделът 
на търсене и предлагане, а не потребности от здравни услуги. Освен това правилата не отчитат 
местните и регионални особености.

В началото на 70 - те години на миналия век Bradshow [17]  създава таксономия на по-
требностите в социалната сфера, във връзка с фиксираните бюджети за социални дейности 
и необходимостта от планирано насочване на ресурси за посрещане на потребностите след 
оценката им. Развива се програмното насочване на ресурси и принципите за разпределение на 
ограничените публични финансови ресурси към дейности в социалната сфера, вкл. и здравео-
пазването. 

Прилагайки таксономията на Брадшоу към здравните услуги, включени в основния пакет на 
задължителното здравно осигуряване у нас /в частта за първична извънболнична медицинска 
помощ/ се обособяват следните потребности от здравни услуги:
•	 нормативни – потребности от профилактични дейности и дейности по диспансеризация, 

подробно представени в Наредба № 40 [10]. Профилактичните дейности при деца, 
възрастни и "Майчино здравеопазване" са задължителни за изпълнение на ОПЛ, 
което е определено в НРД. От страна на задължително здравно осигурените, 
неявяването на годишен профилактичен преглед се санкционира по ЗЗО. До момента 
не е ясен реда за прилагането на тази санкция – кой санкционира и последствията 
от това. В същото време друго наше проучване [4] доказва, че на практика 
средствата отпуснати за профилактика са три пъти по-малко от необходимите. 
Дейностите по диспансеризация  са нормативно определени в същата наредба. В нея 
е посочено за кои заболявания се провежда диспансеризация, както и услугите, които 
задължително се извършват на осигурените лица, когато бъдат определени в съответната 
болестна група и изявят съгласие за участие в диспансерните програми. За удовлетворяване 
на нормативните потребности ОПЛ назначават определени здравни услуги, подробно 
посочени в Приложенията към НРД в обем и размер определен чрез възложените им 
регулативни стандарти. В момента проблем на системата за здравно  осигуряване е 
по-малкият размер на регулативните стандарти /РС/ за профилактични дейности и 
диспансеризация от реалните потребности – броя на лицата, подлежащи на профилактика 
или включване в диспансерни програми. Изпълнителите на медицинска помощ не 
могат пряко да влияят върху нормативните здравни потребности. Пряко влияние върху 
нормативните потребности може да има в процеса на договаряне в НРД и приложенията 
към него, където се определя броя на дейностите и разпределението им според нивата на 
предоставяне – между първична и специализирана извънболнична медицинска помощ.  

•	  изявени потребности от здравни услуги – потребности от здравни услуги, включени 
в основния пакет, различни от нормативните – здравни  проблеми при остри състояния, 
хронични състояния, които не подлежат на диспансеризация, но са обострени или са причина 
лицата да ги възприемат като състояния, за които е необходимо обръщане към здравната 
служба. Изявените здравни потребности влизат в разпределението на възложените от РЗОК 
регулативни стандарти като брой дейности/услуги за изследвания или консултации със 
специалист за остри състояния или хронични заболявания, неподлежащи на диспансерно 
наблюдение.

•	  неизявени потребности от здравни услуги – информация за тях се получава чрез 
анкетиране на осигурените лица от пациентската листа на лекарските практики. Чрез  
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анкетите се откриват неудовлетворени потребности от здравни услуги и евентуалните 
причини лицата да не се обръщат към здравната служба – финансови проблеми, ниска 
здравна култура, лошо администриране на лекарската практика като несъобразен работен 
график, недобра  инфраструктура в населеното място или лекарската практика, които 
затруднява достъпа, липса на доверие, преценка за недобра подготовка и умения на 
медицинския персонал и пр. 
За да се балансира напрежението между недостатъчния стандарт за нормативни потреб-

ности (профилактика и диспансеризация) и изявени потребности (остри и други състояния 
различни от нормативно определените) в условията на постоянно ограничени ресурси (недо-
статъчен регулативен стандарт за удовлетворяване на всички потребности) в НРД е допуснато 
прехвърляне на регулативен стандарт от дейности, определени за профилактика и диспан-
серизация към дейности за остри състояния и обратно, според моментното търсене или ако 
ОПЛ е заложил предварително годишно изпълнение на възложения му регулативен стандарт 
[13]. Това поставя ОПЛ в ролята на разпределител на бюджетите за здравни услуги в задължи-
телното осигуряване, а необходимостта от изготвянето на годишни планове, в които да се 
прогнозира изпълнението на годишните бюджети от регулативния стандарт става още 
по-наложително. 

Първите стъпки към вменяване на задължение за изготвяне на годишни планове са по-
ложени в "Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на методики за остойно-
стяване и заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО", през 2011 г. [11]. По 
същество представлява бизнес план на амбулаторната лекарска практика, но към момента не 
е включен раздел за планиране на годишния регулативен стандарт по месеци или тримесечия 
след оценка на здравните потребности сред записаните осигурени лица.

В действащите през 2012 г. Правила "Директорът на РЗОК може да разпределя и пре-
разпределя допълнителен брой на СМД и стойност на МДД на изпълнителите на ПИМП и 
СИМП, заявили необходимост с мотивирано искане преди изтичането на съответното триме-
сечие" (чл. 9, ал. 1) [13]. Отново не става ясно как става разпределянето на допълнителен брой 
дейности при заявени конкуриращи се потребности от здравни услуги, включени в основния 
пакет.

В заключение можем да кажем, че системата на регулативни стандарти е механизъм 
за финан сова регулация, която се основава на медико-статистически и иконо мически данни 
за обръщаемостта към ПИМП, препращанията по вид и брой за консултации в СИМП, 
назначените медико-диагностични из следвания, необходимостта от диспансерно наблюдение 
и др. и е в по-силна зависимост от рамките на утвърдения бюджет на НЗОК, а не толкова от 
реалните здравни потребности, оценени по държавна и нормативно утвърдена методика.
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МОТИВИ И МОТИВАЦИЯ ЗА МИГРАЦИЯ НА ЛЕКАРИТЕ
Юлиан Йорданов1, Златица Петрова2

Основната теза на доклада е "влиянието на миграцията на медицинските специалисти върху 
работата на здравната система с цел предотвратяване  нарушаване на достъпа и влошаване в 
качеството на медицинските услуги.

Осигуряването на достъп до здравни грижи за всички е основен принцип на Новото обще-
ствено здравеопазване. Медицинските грижи са важни не само за индивида, но също и за на-
селението като цяло, тъй като разполагат с ефективни методи за предпазване от много заболя-
вания и за спиране на развитието на други. Въпреки значимостта си, медицинските грижи сами 
по себе си не са достатъчни за създаване на висок стандарт на здравеопазване за населението. 

Всяка национална здравна система има свои особености и проблеми. Не съществува 
единствен, определен "златен стандарт" на план за осигуряване на всеобщ достъп до здравни 
грижи, който е подходящ за всички страни. Всяка страна развива и модифицира програма за 
национално здравеопазване, съобразно нейните собствени културни потребности и налични 
ресурси. Медицинската помощ има географски, културни, социални и психологични, а така 
също и финансови ограничения.  Равенството и минималните междурегионални и социоде-
мографски различия при достъпа до качествени здравни грижи, са жизненоважни за добрите 
общественоздравеопазни стандарти. Отговорността за здравето лежи не само върху ме-
дицинските и другите здравни професионалисти, но също така върху обществото и не-
говите изпълнителни институции, правителствени и доброволни организации, а също и 
върху индивида, семейството и неформалните групи на хора със сходни интереси.

Докато демографските и епидемиологични тенденции са част от една продължителна ево-
люция, здравните системи се повлияват от технологичния прогрес, финансовите и органи-
зационни промени. Възникват нови проблеми и нужда от преоценка на приоритетите за по-
стигане, както и на ефективни методи за насочването им. 

Един такъв проблем в България е по отношение на човешките ресурси в системата на 
здравеопазването. Констатира се липса на медици в това число и лекари, и медицински сестри. 
Съотношението между лекари и медицински сестри е двойно по-малко в сравнение с другите 
страни от ЕС. Тази статистика едва в последните години се коментира, както и факта че тя е в 
следствие на това, че значителен брой от лекарите и сестрите на България или изцяло напускат 
системата или напускат страната, за да работят навън за достойно заплащане на положения от 
тях високо квалифициран труд. 

В контекста на темата в  двете Национални здравни стратегии по отношение развитието на 
човешките ресурси е посочено следното:

В Национална здравна стратегия "По-добро здраве за по-добро бъдеще на България" 2001 
– 2010г. и План за действие към националната здравна стратегия за периода 2001 – 2006г. "По 
адаптирането на човешките ресурси в здравеопазването към новите икономически условия и 
професионални изисквания: преквалификация и преразпределения на медицинските кадри. 
Осигуряване на алтернативна заетост на медицинския персонал извън рамките на системата; уед-
наквяване на учебните програми с тези от европейските страни за създаване на възможности за 
1 д-р , Зам. председател на Български лекарски съюз
2 доц., дм, Катедра "Здравна политика и мениджмънт", Факултет по обществено здраве, МУ- София
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свободно движение на специалисти; създаване условия за непрекъснато обучение и участие в на-
учно-изследователската дейност; подготовка на кадрите в системата на здравеопазване за работа 
в условията на здравно осигуряване."

В Национална здравна стратегия 2008 – 2013г.по отношение на човешките ресурси е по-
сочено:
 "Създаване и развитие на човешките ресурси и повишаване техният социален и икономически 

статут."
Както при финансовите неблагополучия на здравната система, така и при човешките ре-

сурси  могат да се формулират общи грешки на промяната:
1. Мъгляви, неконкретизирани или двусмислени цели;
2. Липса на прецизно обоснована и дефинирана стратегия;
3. Ограничен набор от техники за промяната;
4. Липса на оценка на ситуацията и главно липса на обратна връзка;
5. Липса на визия за решаване на проблемите свързани с човешките ресурси. 

За цялостния здравнополитически процес е важно не само формулирането и началното 
възприемане на дадена политика, но и какво става по-нататък – когато тя се внедрява като 
закон, организационен модел, професионална и управленска култура. Повечето от здравните 
политики и стратегии не са успешни именно в практическото им приложение и иначе добре 
формулирани решения, в практическото си внедряване пораждат нови непредвидени труд-
ности и конфликти. Слабост на нашата национална  здравна политика е доминирането на 
изолирани краткосрочни приоритети, често променяни или нереализирани, както и изо-
билието от формулирани приоритети във всеки един момент и подчинени на моментни 
или конюнктурни фактори. 

В сектора на здравеопазването у нас през последните две десетилетия настъпиха редица 
значими про мени, както в икономически, така и в социален план. Сред тях най-дълбоките са 
свързани с преструкту рира не  то на здравеопазната система, промяна в юридическия статут 
и преструктуриране на лечебните заведения, с повишената конкуренция и потребността от 
конкуренто спо соб ност, със спецификата на частния бизнес.

В личностен план това води до криза в ценностите и нагласите за труд,  които са в пряка връзка 
с вътрешната мотивация на хората. Тези процеси са най - силно изразени в преосмислянето на 
труда и на мястото на човека в организацията. Лечебните заведения, като икономическа и со-
циална организация не са стабилни, подложени са на множество влияния и моралното задъ-
лжение на личността да влага усилия и да остане, има стойности, различни от предишните във 
времето. 

Мотивите са фактори за въздействие върху човешкото пове де ние. Те могат да се определят 
още като подбуди, които много често са неосъз нати от хората отчасти или напълно. Една от-
делно разглеждана подбуда на човешкото поведение се определя като мотив, а взаимодей-
ствието на повече подбуди (мотиви) на човешкото поведение - като мотивация.    Мотивацията 
не може да бъде постигната насила. Тя е много повече от израз на една култура, която не само 
има сложно значение, но и се прилага в организациите по различни начини.
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Мотивацията е:
•	 винаги свързана с потребностите на индивида, с неговата психическа нагласа и наклонности 

към задоволяването им;
•	 процес и засяга поведенския избор, насоченост, цели и наградите, получавани за дадени 

дейности.
Вътрешна и външна мотивация

Вътрешна мотивация са онези вътрешнопсихични фактори, продукт преди всичко 
на възпитание, но също така и на нагласа, генетично наследяване, интуиция и други, които 
влияят на хората да се държат по определен начин, или да следват определена цел. Тези фактори 
включват чувството за отговорност, възмож ност та на хората да се развиват и ползват умения 
и способности, свободата на действие, възможностите за развитие, интересната работа и т.н. 

Външна мотивация е системата от мениджърски действия, средства и подходи за мо-
тивиране на служителите към постигането на целите на организацията. Тя включва фактори, с 
които се влияе върху индивидуалното поведение. Външните стимули често могат да имат бърз 
и силен ефект, но рядко продължителен, за разлика от вътрешните, които имат дълбок и траен 
ефект поради това, че са присъщи на индивида, а не са му наложени отвън. От друга страна, не 
бива да се забравя, че двете форми на мотивация – вътреш на и външна, са взаимно свързани и 
си въздействат една на друга.

Сред ключовите мотиви, пораждащи емиграция сред здравните професионалисти попадат 
характеристики на работната среда като неадекватна оценка на труда във материален и нема-
териален план, лошо управление – авторитарен ориентиран отгоре – надолу стил на вземане 
на решения, протежиране, липса на справедливост, недостатъчни възможности за професио-
нално развитие и кариерно израстване, отсъствие на признание. 

Влияние на емиграцията върху работата на здравната система
Миграцията на здравните професионалисти влияе върху работата на здравната система и 

нейните резултати. Това влияние се усилва с увеличаване на миграцията в Европа. Миграцията 
на здравните професионалисти влияе върху здравната система чрез промяна в състава на 
здравните кадри. Дори когато промяната изглежда пренебрежима, тя може да доведе до видими 
последствия, в следните случаи:
-  миграцията продължава дълго време
-  наблюдава се повишаване броя на мигрантите
-  в системата е установен крехък баланс на професионалния микс – миграцията на няколко 

професионалисти с рядка квалификация и умения е в състояние да окаже значим ефект 
върху работата на здравната система. 
Влиянието на миграцията върху здравната система е често непряко и е част от сложна при-

чинна верига. Последствията на миграцията са трудно уловими поради това, че често са не-
преки, не се разпознават лесно и не настъпват веднага. Освен това може да се несъществени на 
национално ниво, но много значими на регионално и на ниво лечебно заведение. Миграцията 
на здравните професионалисти засяга количествената осигуреност със здравни кадри, про-
фесионалния микс в системата и териториалното разпределение на професионалистите в 
страната. По този начин миграцията непряко влияе върху качеството на здравото обслужване. 

В страните от Югоизточната европейска здравна мрежа (в това число и България) емигра-
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цията на здравни професионалисти е една от причините за недостиг на кадри и за тяхното не-
адекватно географско разпределение. Останалите причини включват пренасочване на здравни 
кадри към градовете и извън здравния сектор. Недостигът, неадекватното териториално раз-
пределение и емиграцията на здравни кадри затрудняват достъпа на населението в тези страни 
до здравно обслужване. 

Миграция на българските лекари
Налице е значителен емиграционен потенциал сред българските лекари и дипломиращи се 

медици. Неговите нива са единствено сравними, но същевременно и по-високи от измерените 
сред българското население като цяло през 1996 г., една от най-тежките години на преходния 
период. По-високите дялове на потенциалните мигранти сред по-младите възрастови групи 
потвърждават валидността на вече известна закономерност в миграцията въобще – емигрират 
по-младите. Наблюдаваните най-високи стойности на емиграционния потенциал сред дипло-
миращите се медици е основание да се говори за поколенческа промяна, стимулираща мигра-
цията. 

Преобладаващите дялове на потенциалните дългосрочни мигранти и преселници потвъ-
рждават по отношение на българските лекари, че преход от постоянна към временна миграция 
в сектора на здравеопазването няма да се състои.

Като цяло резултатите извеждат реалната възможност българската здравеопазна система да 
се превърне в "донор" на лекари за системите на страните стари членки на ЕС (кръгла маса по 
проблемите на миграцията на българските лекари – март 2012г. гр. Варна).

 За  формирането на миграционното решение най-важните причини са: 
-  професионалната реализация в центъра на житейската си удовлетвореност;
-  положителната оценка и предизвикателно трудни цели, като част от обща авантюристична 

житейска нагласа и постоянен интерес към новото;
-  материалното благополучие;
-  стремеж към самоусъвършенстване като ръководна ценност от най-голяма важност;
-  желание за благополучие на децата си (родени и неродени) и тази ценност е от най-важните;
-  възприемат българската си културна идентичност като важен аспект на собственото 

аз и желаят да я съхранят, но оценяват миграцията като преодолимо препятствие пред 
практикуването на културната си идентичност.
В проучване на Институт "Отворено общество" през 2012 като основни причини за ми-

грацията се сочат по-добро заплащане, по-добри условия на труд, възможност за кариерно 
развитие, високият стандарт на живот, владеенето на чужд език, умора от несвършеното от 
здравната реформа, липса на доверие във водената здравна политика и др. Факторите, благопри-
ятстващи решението за миграция са ниското заплащане на труда, дисбалансите в заплащането 
по специалности, липса на специалисти по други медицински специалности, което затруднява 
силно работата, недостиг на средства за консумативи и липса на модерно оборудване. По данни 
на същия институт възрастта на заминаващите за работа в чужбина медицински специалисти е 
по- ниска от тази на оставащите.

Анализ на собствените проучвания от издадените от БЛС сертификати на лскарите 
за периода 2008 – 2013г.

От 2008г. Българският лекарски съюз води статистика на издадените сертификати за 



- 123 -

работа на лекари в чужбина. Без този документ е невъзможно започването на работа или спе-
циализация в чужбина. Разбира се, издаването на този документ не означава, че потенциалният 
кандидат е заминал и е започнал работа в друга държава, но в голям процент това е достоверно.

Според издадените сертификати за 2010 г., които са 501 (вж. следващите графики), най-
голям брой са издадени на лекари завършили МУ - София – 245, следват МУ – Варна с 86, МУ 
– Плевен с 79, МУ - Пловдив с 55, и МУ – Ст. Загора с 26, Русия - 3. Единични бройки са за МУ 
в Австрия, Македония, Иран. При разпределението по пол преобладават мъжете 291, срещу 
жени – 210. Най-предпочитани дестинации са Англия – 227, Германия – 83, Франция – 36, 
Испания – 14, Ирландия 14, Швеция – 10, Белгия – 10, Холандия - 6. За САЩ са издадени 
само 2 сертификата. При специалностите с водещо място са: Хирургия – 37, Анестезиология 
и интензивно лечение – 24, Вътрешни болести – 24, Образна диагностика – 16, Неврология 
- 15, Психиатрия – 19, Акушерство и гинекология – 18, , Детски болести – 15, Ортопедия и 
травматология - 12 . Има издадени сертификати на лекари с две специалности - 24 и с три 
специалности - 2. Общо за лекари със специалност са издадени 289 сертификата, а за лекари 
без специалност – 212.

                                   Издадени сертификати от БЛС за 2010 г.
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Според издадените сертификати за 2011 г., които са 507 (вж. следващите графики), най-
голям брой са издадени на лекари завършили МУ - София – 195, следват МУ – Варна с 105, МУ 
– Плевен с 70, МУ - Пловдив с 68, и МУ – Ст. Загора с 57, Русия - 7. Единични бройки са за МУ 
в  Македония, Иран, Турция, Румъния. При разпределението по пол преобладават мъжете 259, 
срещу жени – 248. Най-предпочитани дестинации са Англия – 166, Германия – 46, Франция – 43, 
Испания – 11, Ирландия 8, , Белгия – 6, Италия - 5. За САЩ са издадени само 3 сертификата. При 
специалностите с водещо място са Хирургия – 29, Анестезиология и интензивно лечение – 27, 
Вътрешни болести – 25, Акушерство и гинекология – 23, Психиатрия – 23, Детски болести – 12, 
Обща медицина – 10. Има издадени сертификати на лекари с две специалности - 21. Общо за 
лекари със специалност са издадени 263 сертификата, а за лекари без специалност – 244.

Издадени сертификати от БЛС за 2011 г.
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Според издадените сертификати за 2012 г., които са 447 (вж. следващите графики), най-
голям брой са издадени на лекари завършили МУ - София – 162, следват МУ – Плевен с 123, 
МУ – Варна с 81, , МУ - Пловдив с 44, и МУ – Ст. Загора с 28, Русия - 5. Единични бройки 
са за МУ в  Чехия, Гърция, Турция. При разпределението по пол преобладават мъжете 240, 
срещу жени – 207. Най-предпочитани дестинации са Германия – 168, Англия – 136, , Франция 
– 23, Швеция – 16, Ирландия – 13, Белгия – 6. . За САЩ са издадени само 1 сертификат. Прави 
впечатление появата на нови държави като Норвегия – 9, Дания – 9, Швейцария – 6, както и 
държави извън Европа, ОАЕ – 6, Кувейт – 6, Катар – 2, Австралия – 2, Канада – 1. При спе-
циалностите с водещо място са  Хирургия – 23, Анестезиология и интензивно лечение – 17, 
Вътрешни болести – 18, Акушерство и гинекология – 10, Обща медицина – 13, Ортопедия и 
травматология – 10, Очни болести - 10. Има издадени сертификати на лекари с две специал-
ности – 35 и с три специалности - 2. Общо за лекари със специалност са издадени 216 серти-
фиката, а за лекари без специалност – 231.

                     Издадени сертификати за чужбина от БЛС за 2012 г.



- 130 -



- 131 -

Според издадените сертификати за 2013 г. ( до 11.04.2013г.), които са 112 (вж. следващите 
графики), най-голям брой са издадени на лекари завършили МУ - София – 50, следват МУ – 
Плевен с 25, МУ – Варна с 15,  МУ - Пловдив с 13, МУ – Ст. Загора с 8. Единични бройки са за 
МУ в  Чехия, Македония. При разпределението по пол преобладават мъжете 69, срещу жени 
– 43. Най-предпочитани дестинации са Германия – 49, Англия – 27, Франция – 6, Ирландия 
– 4, Швеция – 3, . За САЩ няма издаден сертификат. При специалностите с водещо място са 
Вътрешни болести – 8,  Анестезиология и интензивно лечение – 4, Акушерство и гинекология 
– 3, Ортопедия и травматология – 3, Очни болести - 3. Има издадени сертификати на лекари 
с две специалности – 6. Общо за лекари със специалност са издадени 49 сертификата, а за 
лекари без специалност – 63. Прави впечатление, че за първи път са издадени повече 
сертификати на лекари без специалност отколкото но лекари със специалност.

    Издадени сертификати за чужбина от БЛС към дата 11.04.2013 г.
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Обобщено графично представяне за периода 2008 г. - 2013 г.  
по страни към дата 11.04.2013 г.

 
Обобщено графично представяне за периода 2008 г. - 2013 г. по университети  към дата 

11.04.2013 г.
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Обобщено графично представяне  
за периода 2008 г. - 2013 г. на заминали лекари  

с една специалност  към дата 11.04.2013 г.
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Обобщено графично представяне за периода 2008 г. - 2013 г.  
на заминали лекари с две специалности  към дата 11.04.2013 г.
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Обобщено графично представяне за периода 2008 г. - 2013 г.  
на заминали лекари с три специалности  към дата 11.04.2013 г.
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Обобщено графично представяне за периода 2008 г. - 2013 г.  
по пол  към дата 11.04.2013 г.

Обобщено графично представяне за периода 2008 г. - 2013 г.  
на заминали лекари с/без специалност  към дата 11.04.2013 г.

Резултати и обсъждане 
През 2008 година Българският лекарски съюз  е издал удостоверения за добра медицинска 

практика на 327 български лекари, 440 през 2009, 501 през 2010 г., 507 през 2011 г., 447 през 
2012г.. До 15-ти април, 2013 г. 112 лекари са поискали удостоверения от БЛС. Липсва инфор-
мация дали всички тези лекари вече работят извън страната, но цифрите са впечатляващи.
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По специалности най-много мигрират лекари със специалност обща медицина и вътрешни 
болести, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, акушерство и гинекология педи-
атрия, психиатрия, неврология, очни болести, ортопедия и травматология и образна диа-
гностика. Най-много удостоверения за лекари са издадени за Великобритания, Германия и 
Франция, следвани от Испания, Ирландия, Швеция, Норвегия, Италия и Белгия. 

Обобщавайки данните могат да се направят следните изводи:
•	 броят	на	желаещите	лекари	да	специализират/работят	в	чужбина	се	запазва	в	годините	на	

трайно високо ниво (средно 500 сертификата годишно);
•	 най-голям	е	броят	на	сертификатите	издадени	от	БЛС	на	лекарите	дипломирали	се	в	МУ-

София, като до 2011г МУ – Варна е бил втори, а от 2012г. МУ – Плевен е втори;
•	 Най-желаната	дестинация	е	била	Англия,	следвана	от	Германия	и	Франция,	но	за	последните	

две години – 2012 и 2013г. Германия е най-предпочитаната държава;
•	 Според	специалността	на	лекарите	водещи	са		хирурзи,	анестезиолози,	вътрешни	болести,	

психиатри, невролози, като не са малко е лекарите с две и дори три специалности. 
•	 	Увеличават	се	заминаващите	без	специалност.	По	голямата	част	от	заминаващите	са	мъже,	

техния брой се запазва относително постоянен.
 Анализ на собствените проучвания от проведената анкета за периода м. Януари-м. 
Април  2013г.

Както бе отбелязано по-горе, издаването на сертификат от БЛС на лекарите не означава, 
че те задължително ще напуснат страната. Валидността на издадения сертификат е 6 месеца и 
ако до този момент лекарят не го е ползвал се налага да му бъде издаден нов. За да може да се 
добие по-реална преценка за процеса на миграция на лекарите (емиграция и реемиграция), 
изготвихме анкетна карта, която бе предоставена на желаещите лекари да получат сертификат 
от БЛС.(вж. Приложение 1). Анкетата бе стартирана от 01.01.2013г. За периода от началото на 
годината до 15.04.2013г. бяха анкетирани (при част от лекарите допълнително бе проведено и 
интервю) общо 129 лекари. Мъжете бяха 74, а жените – 55. Възрастта на лекарите до 30г.- 
42, до 40г. – 33, до 50г. – 33, до 60г. – 20, над 60г. – 1. По отношение на семейното положение: 
семейни – 78, несемейни – 51. Със специалност са 72 лекари, а без специалност – 57. По отно-
шение на общия трудов стаж до 1г. – 16, до 3г. – 10, до 5г. – 16, над 5г. – 75, а по отношение на 
трудовия стаж по специалността до 1г. – 3, до 3г. – 10, до 5г – 4 и над 5г. – 49. По отношение 
държавата, в която желаят да отидат: за държава от ЕС – 117, за държава в Европа, но извън 
ЕС – 3, за САЩ – 1, а за други държави – 12. Като причина за заминаването 42 сочат специ-
ализация, 16 – квалификация, 6 – научна работа, 92 – по-добро заплащане, по семейни причини 
– 21, професионална реализация 51, недоволство от състоянието на здравната система – 33, 
други – 2. Общият брой надхвърля анкетираните, тъй като дадохме възможност да бъдат попъ-
лнени повече от една причина. От получилите сертификати 97 за първи път изискват такъв, а 
на 37 и преди е бил издаван такъв. От анкетираните 78 са заявили, че имат намерение да се 
върнат в България, а 38, че нямат такова намерение. 31 от анкетираните са съобщили, че при 
завръщането си са имали проблем с намирането на работа, а 4 не са имали такъв проблем. От 
завърналите се 47 са заявили, че са удовлетворени от работата в чужбина и няма такива, които 
да са съобщили за неудовлетвореност.
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Графични резултати от проведената анкета за периода  
01.01.2013г.– 15.04.2013г.
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По данни от проведената от нас анкета на 129 лекари за времето от 01.01.2013г. до 
15.04.2013 г. на първо място като причина са посочили по-доброто заплащане – 35%. 
Следват професионалната реализация – 19%, специализация – 16%. Ако анализираме тези 
2 фактора, които са производни, установяваме, че те са равни на фактора финансово възна-
граждение. Сравнително висок е броят на лекарите, които посочват като причина и неудов-
летворението от състоянието на здравната система – 13%. Като възрастово разпределение 
58% от лекарите са на възраст до 40 г. 
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Изводи
В страната ни се наблюдава засилваща се тенденция към недостиг на медицински персонал 

– лекари и медицински сестри. Това е резултат от липсата на държавна отговорност за решаване 
на общите проблеми на работещите в системата на здравеопазване у нас.

Причините за това са много: лоша политика на обучение и квалификация; недостатъчни 
стимули и липса на мотивация на здравните кадри; липса на стратегическо планиране и адек-
ватна политика на финансиране и инвестиции; емиграция в чужбина.

Емиграцията на здравни професионалисти нараства в последните години. Политическите 
промени, довели до свободно движение на хора, стоки и услуги дават старта на този процес. 
Икономическите кризи и териториалните диспропорции засилват миграционните процеси. 
Присъединяването на България към ЕС, признаването на дипломите за висше и средно спе-
циално образование и бавните до липсващи решения на икономически и професионални про-
блеми дават силен тласък на емиграцията в последните няколко години. Разликите в благосъ-
стоянието на цели общества и различни обществени и професионални групи стоят в основата 
на движещите мотиви за емиграция. Тези различия се измерват с икономически показатели 
на макро и микро равнище, като брутен вътрешен продукт, ниво на безработица, равнище на 
доходите, структура на доходите и потреблението, индекси на човешко и социално развитие, 
както и измерителите на субективно благоденствие.

Въпреки, че показателите за добра осигуреност с лекари и специалисти по здравни грижи в 
България е близо до средните равнища за държавите от ЕС, в различните региони на България 
междурегионалните различия са огромни.  Например, ако в София се падат 478 лекари на 
100 000 население, то в Ямбол осигуреността е 235 на 100 000. Сериозен проблем е и недо-
стигът на лекари по някои специалности  - нефрология, пневмология и фтизиатрия, анесте-
зиология и интензивно лечение, УНГ болести, психиатрия, инфекциозни болести, клинична 
патология и др. Дисбаланс съществува на регионално ниво, на ниво специалност, на ниво 
лечебни заведения, на ниво общини. 

Част от миграционните потоци са насочени от по-малките градчета към големите населени 
места, което нанася сериозни последици върху свободния избор на лечебно заведение, оси-
гурения свободен достъп, адекватно предоставяне на здравни услуги и в крайна сметка върху 
качеството на живот в малките населени места.

Миграционни потоци има от публичния към частния сектор. Това е много труден за 
идентификация и описание процес, поради факта, че обикновено здравните кадри работят и в 
двата сектора, което лишава от ефективност работата на здравеопазната система, създава без-
порядък и е източник на икономически загуби. Миграцията се отразява и върху мениджмънта 
на лечебните заведения, като намалява резултатността и иновативността им.

Трансграничните миграционни процеси са насочени към държави с високо и ста-
билно икономическо развитие, с модерно здравеопазване и по-добри условия на труд.

Резултатите от емиграцията за системата се оценяват предимно като негативни, като се 
посочва загубата на квалифицирани кадри със своите знания, умения и опит, придобити след 
скъпо за обществото държавно образование и разклатено доверие в системата. Единственият 
положителен момент е споделянето с колеги на придобития в чужбина опит след завръщането 
в родината.
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Някои други позитивни ефекти за индивида са натрупването на нови професионални и ко-
муникативни умения, придобиване на нова култура и по-високо професионално самочувствие, 
по-добра финансова обезпеченост. Негативните ефекти за индивида са разрушаване на семей-
ствата, трудности при преодоляване на едиковата бариера, трудности при адаптирането към 
чужда култура и правила.

Не съществува механизъм за събиране на данни за миграцията  на здравните професиона-
листи и за наблюдение на миграционните потоци както на ниво ЕС, така и в Европа като цяло. 
Липсата на данни за емиграцията  на лекарите е всеобщ проблем.

Средната възраст на общопрактикуващите лекари у нас е 52 години. Страната започва 
да изпитва недостиг на лекари специалисти, тъй като има значителен брой незаети лекарски 
длъжности не само в непривлекателните райони. Значителният брой млади, способни лекари 
сред емигрантите влияе върху количествената осигуреност на българското население с лекари, 
както и върху влошаване на качествената им структура, води до застаряване на лекарския 
състав, възпира естествения процес на кадрово обновление. 

Засилва се тенденцията към постоянно намаляване на броя на медицинските сестри в 
страната. В момента те са по-малко в сравнение с 1990 година. Рязко намаляват кандидат-
стващите за тази професия. В същото време с много бързи темпове нараства миграцията на 
професионалистите по здравни грижи, като се предвижда огромен дефицит на кадри. Голяма 
част от специалистите по здравни грижи напускат професията и се ориентират към по-добре 
платени и по-престижни професии.  Оптималното съотношение между броя на лекари и 
сестри в болничните лечебни заведения е 1 към 2. В някои болници в България това съотно-
шение е обърнато и на 2 лекари се пада 1 медицинска сестра.

При специалистите по здравни грижи предпочитани за миграция държави са 
Великобритания, Италия, Германия, Кипър, Белгия, САЩ, Гърция, Австрия и Франция.

"Изтичането" от системата на утвърдени специалисти пък води до загуба на инвестиции 
в хора и време, нарушава работата на съгласувани професионални екипи и приемстве-
ността в квалификацията им. Емиграцията на лекарите е наложена от невъзможността да 
бъдат лекари съобразно собствените си разбирания, както и да удовлетворяват собствените 
си стремежи и потребности. Разговорът за емиграцията на българските лекари е болезнен и 
неспокоен: защото трудно е балансирането между правата на личността и разочарованието, 
че българската държава "дарява" с обучени лекарски кадри далеч по-богати от нея държави, 
които напоследък дори се състезават да привличат млади специалисти. Нещо повече, освен до-
брото заплащане по време на специализацията им (между 2000 и 3000 евро), осигуряването на 
жилище, в последните години се предлага намирането на работа на съпруга/съпругата. Тази 
политика е продиктувана и от данните на ЕС, че към 2020г. се очаква дефицит на 1 милион 
здравни специалисти в рамките на съюза.

Препоръки
Бъдещето развитие на българската здравеопазна система би следвало да е свързано с две 

основни европейски стратегии:
Здравната стратегия на ЕС "Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.". 

Основната идея на документа е, че "Здравето е в основата на човешкия живот и затова то трябва 
да бъде обект на ефикасни политики и действия в държавите-членки, на равнище ЕО и в све-
товен мащаб."
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"Европа 2020" е стратегията на ЕС за растеж през следващото десетилетие.  
Основната теза на стратегията е, че в условията на един променящ се свят ЕС трябва да стане 
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три взаимно подкрепящи се при-
оритета трябва да помогнат на ЕС и държавите-членки да постигнат високи нива на заетост, 
производителност и социално единство.

Най-значимият елемент в системата на стратегическо планиране на здравните ре-
сурси са човешките. Разработване на стратегия за реализация и развитие на човешките ре-
сурси е акт от първостепенно значение за системата. Стратегията и планът за практическото 
й приложения трябва да включват всички възможни направления и механизми, които да оси-
гурят необходимият кадрови потенциал в системата.

Стратегията за човешките ресурси в здравеопазването трябва задължително да разглежда 
управлението на миграционните процеси и създаването на мотивация на медицинските специ-
алисти за работа в България.

Политиките в областта на миграцията и задържането на специалистите в България трябва 
да бъдат насочени към основните причини и решаване на конкретните проблеми, които са 
фактори, влияещи върху тези процеси.

Доходите имат решаваща роля само до някаква степен, а след удовлетворяване на ос-
новни материални потребности значение придобиват други професионални и социални 
фактори, високо оценявани от лекарите – възможностите за професионално усъвършен-
стване, по-добрите условия на труд, по-благоприятната колегиална атмосфера, нама-
ление на стресогенните елементи в работната среда. 

С оглед осигуряване на достатъчен и висококвалифициран персонал и гарантиране на устой-
чивото му развитие се налага провеждането от МЗ в партньорство с всички основни фигури в 
здравната система (професионални организации, висши училища, национални центрове и др.) 
на  неотложни дейности, като:
•	 Оценка на състоянието на наличните човешки ресурси и определяне на реалните 

потребности от кадри в здравеопазването по региони, категории, специалности и 
възрастови групи, отразени в Национална дългосрочна стратегия за развитие на човешките 
ресурси в здравеопазването.

•	 Разработване и въвеждане на информационна система за регистрация и мониториране на 
персонала в здравеопазването, в т.ч. и  на мигриралите кадри.

•	 Създаване на стройна концепция за квалификация и надграждащо продължително обучение 
на медицинските и немедицинските специалисти в системата на здравеопазването.

•	 Подобряване на системата за професионално развитие и израстване-превръщането 
и в система, която търси и оползотворява потенциала на лекарите, представяйки им 
съизмерими професионални хоризонти под формата на обстойна мрежа от професионални 
нива със съответни материални и нематериални измерения. Една от важните стъпки в тази 
посока бе създаването на Акредитационния съвет към БЛС по продължаващото медицинско 
образование/продължаващото професионално развитие.

•	 Изключително важно е международното сътрудничество по въпросите на работната сила 
в здравеопазването, основаващо се на обща терминология и показатели, на достоверни и  
сравними данни и предполагащо наличието на единни индикатори за оценка на качеството 
на специалистите в здравеопазването. Тук важна е водещата роля на ЕС както в процесите 
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на планиране, обучение, следдипломна квалификация и продължаващо обучение, така и по 
въпросите на мобилността на кадрите от различни нива.

•	 Необходимост от превръщането на БЛС от професионална организация в организация със 
специални интереси с цел да защити името на професията, която обединява, стратегическата 
си визия за развитието на професията и да отстои достойната си позиция в публичното 
и обществено пространство.  БЛС трябва да повлияе на правенето на политиките, които 
директно рефлектират върху лекарското съсловие, да ангажира общественото мнение по 
начин, различен от тиражирането в медиите ‘дамгосване’ на професията и преди всичко на 
увери собствените си членове, българските лекари, че БЛС е институцията, която защитава 
своите професионалисти, интересите, достойнството на професията и нейното развитие..  

•	 Да се подпомогне изграждането в лекарското съсловие на съзнание за колективния елемент 
в постигането на целите на професията (колективно съзнание), реализиращо се като 
взаимна подкрепа и координирана активност в преследването на общи интереси.

•	 Изграждане на ефективна административна система, подпомагаща и гарантираща 
съответност между знания, умения, постижения и достъп до професионални ресурси.

•	 Осигуряване на заплащане, което съответства на професионалната квалификация, на 
интензивността на труда, позволява инвестиране в професионално развитие, характеризита 
се със сигурност и предвидимост по отношение на измеренията му и получаването му във 
времето.

•	 Именно подобни форуми, като днешният, засилват необходимостта от наличие на точни 
и съпоставими данни за състоянието, проблемите, в т.ч. миграцията, които да послужат за 
вземане на конкретни практически решения
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СПРАВЕДЛИВИ ЛИ СА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА  
МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ В БЪЛГАРИЯ И КАК ТОВА  
СЕ ОТРАЗЯВА НА НАГЛАСИТЕ ИМ ЗА ТЕКУЧЕСТВО?

Румяна Стоянова1

Увод
Темата за справедливостта обикновено се разглежда в правото и философските науки. 

Чувството за несправедливост обаче възниква в хората в следствие на ограничеността на ре-
сурсите, избора относно тяхното използване и невъзможността да бъдат задоволени всички 
потребности. Това ни дава основание да я разглеждаме и през призмата на икономическите и 
управленските науки. 

Ограничеността на ресурсите поставя въпроса за ефективният избор. Изборът: това е ре-
шението да се предприемат или да не се предприемат определени действия, например:
1.  да се въведе ясна методика при изчисляване на работните заплати, което във философските 

науки е определено като процедурна справедливост [1].  В тази връзка ние смятаме, 
че постигането на този вид справедливост преди всичко зависи от организацията и 
политиката на управление, възприети във всяка една стопанска единица.

2.  да се реши как да се разпределят ресурсите (резултатите) между конкуриращи се 
алтернативи, например между различните категории персонал, работещи в дадено 
лечебно заведение, което е т.нар. дистрибутивна справедливост [2]. Според нас тя трябва 
да бъде разглеждана задълбочено от икономическа гледна точка, тъй като разпределението 
и преразпределението са основни икономически процеси (отношения).

Изборът винаги има определена цена. Тя се изразява в ползите от пренебрегнатите 
алтернативи. Ако изборът ни е да увеличим заплащането на дадена категория персонал, 
без да сме обсъдили и приели справедлива методика на заплащане, в рамките на 
ограничен бюджет за фонд работна заплата, ние трябва да намалим възнагражденията 
на друга категория от персонала. Но и това има своята цена – увеличава се чувството за 
несправедливост, намалява се удовлетвореността на засегнатите лица и се повишава риска 
от възникване на текучество в организацията, което отново са сериозни управленски и 
икономически проблеми [3, 4, 5].    

Целта на настоящото проучване е да установи доколко медицинските сестри от Южен цен-
трален район на България определят, като справедливи възнагражденията, които получават за 
положеният от тях труд и как това се отразява на нагласите им за текучество. 

Проучването е част от вътреуниверситетски проект към Медицински университет 
Пловдив, вх. № НО – 06/2013г. на тема: "Факторен анализ на текучеството при медицинските 
сестри в Южен Централен Район на България".  

Материал и метод
През периода ноември 2012 – март 2013 година е проведено пилотно проучване сред меди-

цински сестри, работещи на територията на Южен Централен район в България. 

1 Факултет по обществено здраве, Медицински университет Пловдив
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За регистрация на първичната информация е използвана анкетна карта, съдържаща  въпроси 
относно:
-  демографски характеристики на респондентите;
-  оценка на организационно-управленски фактори;
-  оценка на икономически фактори и организация на труда;
-  оценка на психологически фактори, в частност Бърнаут синдром;

В хода на проучването бяха изпратени 150 анкетни карти, от които бяха върнати 146 след 
допълнително напомняне. Броят на валидно попълнените анкетни карти е 136 бр.

Средната възраст на анкетираните лица е 41,54±10,2 години. 
Разпределението на анкетираните, относно длъжността, която заемат е следната: 81,4% (n 

= 112) работят, като редови медицински сестри; 12,5% (n = 17) са старши медицински сестри; 
5,1% (n = 7) са главни медицински сестри.

Средно респондентите имат стаж по специалността 18,23±10,64 години. Средният ръко-
воден стаж на анкетираните е 1,53±3,94 години.

Най-голям е дела на анкетираните лица, които са семейни – 68,4% (n = 93), и са с едно 
(38,2%; n= 52) или две деца (36,8%; n = 50).

По отношение на образователната им степен, най-голям е процента на респондентите със 
степен "Професионален бакалавър" (47,1%; n = 64), следвани от лица със степен "Бакалавър" 
(38,2%; n = 52) и "Магистър" (14,7%; n = 20). 

Обработката на данните е извършена с помощта на софтуерни продукти SPSS 17.0 и MS 
Excel for Windows, като са използвани вариационен, алтернативен, корелационен, непараме-
тричен, дисперсионен и графичен анализи. 

Резултати и обсъждане
Резултатите установиха, че относително голям брой от анкетираните лица, определят 

като несправедливи и напълно несправедливи следните фактори,  свързани със заплащане на 
техният труд:
•	 методиката, по която им се заплаща – 58,8% (n = 80); 
•	 разпределението на фонд работна заплата (ФРЗ) между различните категории персонал в 

лечебното заведение – 57,3% (n = 78);
•	 съотношението заплащане-задължение – 60,3% (n = 82);
•	 нивото им на заплащане в сравнение с други квалифицирани професии (например учители, 

здравни инспектори и др.) – 74,3% (n = 101);
•	 С помощта на непараметричен анализ установихме, че демографските характеристики 

не оказват влияние върху оценките на медицинските сестри, относно справедливостта на 
получаваното от тях възнаграждение. 
На фиг. 1 са представени в интервален ред размерите на получаваните от медицинските 

сестри заплати и относителният дял на анкетираните във всеки един интервал.  



- 149 -

Фиг. 1 Обобщени данни за размера на получаваните заплати при изследваните 
медицински сестри.

2%
16%

35%24%

9%

9% 4% 1%

до 300 лв. от 301 до 400 лв. от 401 до 500 лв.

от 501 до 600 лв. от 601 до 700 лв. от 701 до 900 лв.

от 901 до 1100 лв. над 1101 лв.

Фиг. 1 ни разкрива, че значителен процент от медицинските сестри (59%, n=80) получават 
възнаграждение между 401-600 лева, което изостава, но се доближава до възнагражденията, 
договорени и приети в Колективният трудов договор в здравеопазването през 2012 година. 
Освен това доходите им изостават и от обявената от НСИ средна работна заплата за Южен 
централен район на България, която по осреднени данни за периода е 623 лева, т.е. 77% (n=105) 
са с доходи под средните за региона.

Това обяснява и високият процент на неудовлетворение от размера на получаваните 
възнаграждения – 61,8% (n=84) са недоволни от заплащането, което получават за вложеният 
от тях труд.

Подобни резултати са получени и от националното представително изследване на КНСБ - 
Индекс на трудовият климат (ИТК) 2012 в модула "Заплащането на труда в България". В него 
се посочва, че според полученият индекс за оценка, най-силно недооценен остава трудът на 
медицинските сестри (82.4 пункта), следван от  този на лекарите специалисти в болниците (66.4). 
Индексът е получен, като разлика между реално получаваната работна заплата и тази, която 
респондентите смятат, че трябва да получават за да е справедливо тяхното възнаграждение [6].

Независимо от тези резултати голяма част от анкетираните лица са склонни да увеличават 
обема на предоставяните от тях услуги (74,3%, n=101), както и качеството им (82,4%, n=112). 
Това е логично, защото 91,2% (n=124) са посочили, че възнагражденията, които получават, 
се състоят от основна заплата плюс допълнителни възнаграждения (за стаж, за нощен труд, 
извънреден труд през почивни и празнични дни, от клинични пътеки и др.).

Във връзка с посочените по-горе негативни резултати, относно удовлетворението на 
анкетираните от размера на получаваните от тях възнаграждения, малко нелогични ни се 
струват резултатите от въпроса: "Дайте самооценка за собственото си материално състояние 
по скалата "бедност" – 1 до "богатство" – 6 от социалната стълба", при който изследваните 
респонденти самоопределят материалното си състояние малко над средното за страната 
(Me=3,93). Това може да се дължи на по-доброто им материално състояние преди реформите 
в здравеопазването или получаването на странични доходи от различни източници в 
семействата им.
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В хода на проучването се опитахме да установим как тези негативни оценки дадени от 
медицинските сестри, относно справедливостта на заплащане на техният труд, оказват влияние 
върху нагласите им за текучество.

Нагласите за текучество при обхванатите респонденти са изследвани в три направления: 
нагласи за напускане на професията, нагласи за смяна на лечебното заведение, в което работят 
с друго или нагласи за напускане на страната ни. И в трите изследвани от нас направления, 
нагласите за текучество на медицинските сестри са сравнително високи, съответно 38,2% 
(n=52) от анкетираните се замислят да напуснат професията "медицинска сестра",  41,9% 
(n=57) биха напуснали сегашният си работодател, а 45,6% (n=62) са изявили нагласи да еми-
грират в чужбина. Сборът на отговорите е повече от 100%, защото отделните въпроси не се 
взаимоизключват. Непараметричният анализ потвърди, че нагласите им за текучество се влияят  
значително от усещането им за несправедливост при заплащане на техният труд (виж табл. 1).

Табл. 1. Фактори, определящи нагласите за текучество на медицинските сестри.

N Променливи Непараметричен анализ
Независими Зависими Р Сила на връзката

1. Методика на определяне на 
заплатите;

Нагласи за 
напускане на 
професията.

0,007 С = 0,297

2. Разпределението на ФРЗ между 
различните категории персонал; 0,001 С = 0,359

3. Заплащане/ задължение; 0,002 С = 0,326

4. Заплащането им в сравнение с 
други квалифицирани професии; 0,002 С = 0,331

5. Размер на заплатата (групирани 
данни) 0,053 -

1. Методика на определяне на 
заплатите;

Нагласи за 
напускане на 
ЛЗ.

0,001 С = 0,342

2. Разпределението на ФРЗ между 
различните категории персонал; 0,000 С = 0,375

3. Заплащане/ задължение; 0,000 С = 0,382

4. Заплащането им в сравнение с 
други квалифицирани професии; 0,000 С = 0,367

5. Размер на заплатата (групирани 
данни) 0,003 Rs = 0,253

1. Методика на определяне на 
заплатите;

Нагласи за 
емигриране в 
чужбина.

0,000 С = 0,435

2. Разпределението на ФРЗ между 
различните категории персонал; 0,000 С = 0,395

3. Заплащане/ задължение; 0,000 С = 0,398

4. Заплащането им в сравнение с 
други квалифицирани професии; 0,000 С = 0,367

5. Размер на заплатата (групирани 
данни) 0,313 -

Подобни резултати са получени и при проучване проведено от Cronin и Becherer. Те стигат 
до извода, че заплащането е важен елемент и източник за признаване на професията на меди-
цинските сестри. Несправедливото и неадекватното заплащане може да накара сестрите да се 
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почувстват недооценени и да увеличи неудовлетвореността от практикуването на тази про-
фесия, което от своя страна може да доведе до напускането и [7]. 

Elliott et all. считат, че разликите в трудовите възнаграждения между работещи, като ме-
дицински сестри и работещите в други сектори на икономиката, оказват въздействие върху 
способността на здравната система да привлича и задържа именно тази категория персонал [8]. 

Заключение
Усещането за несправедливост при заплащане труда на медицинските сестри от Южен цен-

трален район на България е силно изразено и оказва съществено влияние върху нагласите им 
за текучество. 

От своя страна текучеството, както споменахме по-горе, е свързано с редица икономически 
загуби за лечебните заведения, като разходи за реклама и набиране на нови кандидати, разходи 
за обучение на ново наетият персонал, загуби в следствие на лоша работна среда (разходи 
за покриване на щети от медицински грешки или от по-ниско качество на предоставяните 
услуги), загуби на инвестициите в човешки капитал и разходи, породени от т. нар. "вакантни 
места" – заплащане на извънреден труд на останалият персонал, закриване на легла, намаляване 
на производителността и др.

Това налага необходимост от вземане на спешни мерки за подобряване на икономическите 
условия на труд при тази категория персонал, защото в близко бъдеще може да се окажем без 
практикуващи медицински сестри, което ще повиши разходите на здравната ни система, под 
формата на загуби на инвестициите в човешки капитал или драстично увеличаване на цената 
на техният труд.  

В западните общества с действаща пазарна икономика, текучеството на персонала се 
приема, като сериозно предизвикателство и за минимизиране на неговото проявление, опреде-
лянето и формирането на възнагражденията на работещите все повече се основава на принципа 
на справедливостта.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРСКИ  ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВА ЗА 
МАЙЧИНСТВО КАТО ФОРМА НА КОНТРОЛ НАД ЗДРАВНАТА СИСТЕМА  

У НАС
Зоя Христова-Димитрова1

Една от претенциите на производителите и потребителите на специализираните прос-
транства за майчинство в българската виртуална среда е именно набавяне на информация в 
синхрон с различни европейски критерии за здравеопазване и упражняване на контрол върху 
ефективността на  тяхното прилагане. [1]

Често се срещат в различните текстови материали, създадени от авторите на самите прос-
транства, изказвания като тези, че българското здравеопазване е в разрез с европейските стан-
дарти, че е много далече от тях, че целта на определена, сформирана виртуално група е запо-
знаване с етическите европейски стандарти и повишаване на контрола върху тяхното при-
лагане в болничните практики. [2]

Само в българския Интернет имаме не малко примери на организации и сдружения, възникнали 
от сформираните тематични виртуални групи към различните портали. [3] Декларираните цели 
на техните страници показват намерение за реално включване в изготвянето на националните 
стратегии за здравеопазване: "да осъществяват посредническа функция между институциите" и да 
"изготвят независима експертна оценка", да участват в решенията на правителствата, свързани със 
здравната система в частта им, която касае майчинството и детството. [4]

Целта на настоящото изследване е да провери валидността на тази претенция, проверя-
вайки реалното възможностите на специализираните пространства за майчинство да контро-
лират ефективността на прилагане на различните стандарти.

В изследването участват няколко тематични  страници за майчинство, фокусирани върху 
различни проблеми, и порталът Бг мама, чийто формат дава възможност различните тематично 
сформирани групи да обменят информация с потребителите в рамките на едно пространство. 
Основният метод е анализ на съдържанието, осъществен на основата на диференциране и 
анализ на публикуваната информация – послания от различните организации, декларирани на 
страниците (устави, философия и мисия),  публикувани текстови материали,  дискусии между 
форумистите. В статията е използвано  и едно извадково изследване с посетителите на един от 
подфорумите на портала БГ мама. [5]

Анализът и изводите на изследването са осъществени върху разглеждането на двата частни, 
най-активно присъстващи в специализираните страници,  проблема - раждане и кърмене . 

Основната хипотеза, която изследването защитава, е, че специализираните Интернет 
пространства за майчинство (форуми, блогове, портали за майчинство) не могат да осъ-
ществяват самостоятелен контрол върху ефективността на изпълнение на наложените 
стандарти от здравните заведения, те са в основата за изработване на варианти  или за 
заобикалянето на здравната система или практически насочват пациента към частното 
здравеопазване.

Обобщеното разглеждане на пространствата в българския Интернет, насочени към пробле-
матика, касаеща отглеждането на новородено, е възможно основно поради факта, че те същест-
вуват като свързана среда или могат да бъдат мислени като виртуална общност главно поради 
1 докторант в секция "Култура, ценности и морал", ИИОЗ, БАН
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няколко причини: на първо място това е относителната идентичност на реалните външни 
участници, снабдяващи с информация  самите пространства [6], на второ тяхната безспорна 
текстова свързаност, която е зависима от хипертекстовите условия, [7] в които текстовете в 
библиотеките на тези сайтове се създават, и на трето относително идентичния брой активни 
участници, селектиращи информацията и контролиращи комуникацията в тях.[8] 

Виртуалните пространства за майчинство в българоезичната среда са типични виртуални 
общности, имащи вътрешно йерархична подредба, базирана на времето, което даден потре-
бител пребивава в общността, и активността, която има към нейното удържане и информа-
ционното захранване. [9] Хронологията на тяхното възникване е свързана с историята на 
развитието на Интернет в България и постепенното напредване на софтуеърните технологии, 
предлагащи повече възможности за участие на потребителя в системата. [10]

Както уточнихме, въпреки разграничението между различните типове пространства 
(портали, блогове, форуми, сайтове) майчинските сайтове са тематично обединени и функцио-
нират като една среда или общност. 

Друга характеристика на сайтове, адресирани към майки, е тяхното тематично-органи-
зирано съществуване, което предопределя типа аудитория, която ги употребява. В конкретния 
случай, този с пространствата, обединени от теми, касаещи отглеждането на дете, имаме иден-
тичност на статута на производителя и потребителя на информацията, те се произвеждат от 
майки и употребяват от майки, имаме съвпадение в характеристиките на производителя и по-
требителя на услугата. Тези страници се произвеждат  най-вече от майки, които селектират, 
превеждат и компилират публикуваната информация, различавайки се единствено по мястото 
в създадената местна йерархия, което заемат.[11]

Произвеждането на самите пространства от тематично заинтересованите потребители 
фактически премахва видимото разграничението между селекционер и потребител на споде-
ляната информация. [12] До всяка информация има равни условия за достъп, зададени един-
ствено от софтуеърните особености на съществуващия портал. [13] 

След като се изясни, че можем да мислим отделните пространства като едно свързано по 
няколко начина пространство (тематично, личностно, текстово) с относително идентична  ау-
дитория, можем да говорим за позициите, споделени на страниците на отделните пространства 
обобщено като за позиции на "виртуалните майки".

В тези пространства виждаме комбинираните усилия на много майки, търсещи вярната ин-
формация за отглеждане на дете, поднесена чрез предложение на тип литература, подход към 
детето и споделен личен опит, добит от тестването на различните подходи. 

Известно е становището, че основата за производство на предписанията в майчинските 
страници е априорното допускане за това,  че "лекарят греши " и че майката има потребност 
от максимално количество информация, за да контролира неговите грешки. [14] В голяма 
степен база за тяхното съществуване е съмнението в компетентността и морала на лекарското 
съсловие.  По тази причина опитът на майките да намерят най-добрата формула за отглеждане 
на новороденото често произвежда алтернативни на практиките в българското здравеопазване 
методи или се натъква на противоречията в самите методи, налични в съвременната меди-
цината, ориентирана към грижа за детето. 

Тематичното съществуване на порталите и фактът, че те се образуват от реалните моментни 
практически потребности на бременната и родилката, фактически предопределя и основните 
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теми, в които се наблюдава разминаване между предлаганото в българската болнична среда и 
възгледите, споделяни във форумните пространства.

Съвсем естествено основните проблеми, в които общността  критикува  системата на 
българското здравеопазване, са темите, които интригуват най-активно майките -  раждане 
и кърмене на новороденото. Най-много критики на страниците на специлизираните прос-
транства са насочени именно срещу отношението към родилките в болничните заведения и 
на отделянето на новороденото от майката в родилните домове, което се възприема като ди-
ректно нарушение на хода на естественото захранване на детето. [15] 

Затова кърмене и раждане са  темите, налични във всяко от споменатите пространства. 
 Свободната селекция на информацията и фактът, че тя е активирана единствено от 

стремежа на конкретната, селектираща майка да информира останалите за метода, които тя 
счита за надежден или да набави максимално количество инфорамция по дадена тема, създават 
възможности за успоредно съществуване на противоречиви методи или за наличие на методи, 
противоречащи на практиката в болничните заведения.

Един опит за анализ и обобщение на информацията, участваща в сайтовете, извършен 
на основата на разграничаване на участници, които участват в тези пространства, темите в 
текстовете, поместени в библиотеките им, отражението на подадената информация в диску-
сиите дава следните резултати: селекцията на информацията, която създателите на самите 
пространства произвеждат, дава като резултат няколко начина, по които идват насоките към 
поведението на майките – 1) чрез различни външни участници (организации, сдружения, 
фирми), 2) чрез предписания и препоръки, зададени непосредствено в текстовите мате-
риали, публикувани на страниците, 3) поведенчески насоки и съвети, публикувани в рамките 
на самите дискусии. 

Един от неизменните участници във форумите за кърмене е организацията Ла Лече Лига. 
Тя има най-голямо присъствие и почти няма пространства, в което да няма нейни консултанти.
[16] Самата организация е създадена от майки с цел да помогне на други майки, които искат 
да хранят децата си естествено.[17] Съществуването на организацията, само по себе си, е в 
опозиция на медикализирането на майчинството и работи в посока на връщането му към ес-
тествените природни условия, в които то съществува, до навлизането на научното майчинство. 
[18] По този начин чрез дейността си организацията поставя обединения майчински опит над 
този на знанията на професионалните медици и фактически оспорва правото на монопол на 
съсловието върху майчинството.

 Други участници са няколкото сдружения, възникнали от обединените в различни вир-
туални групи потребители, споделящи общи възгледи или имащи идентични проблеми. По-
специално ще разгледаме страниците на сдружение "Естествено" и  сдружение  "Зачатие". 

И двете сдружения възникват от обединените от приета обща цел потребители на форумни 
пространства, които създават организации със собствени страници.[19] Претенциите и на 
двете граждански организации са именно разрешаването на различни проблеми в здравеопаз-
ването, касаещи майчинството. 

Ето какво декларира на страниците си сдружение "Зачатие": "Да подпомага изготвянето и 
провеждането на национална стратегия за подобряване на репродуктивното здраве и ферти-
литета в България, да подпомага и информира гражданите относно профилактика и лечение на 
заболявания, водещи до стерилитет" [20]. 
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Целите, обявени на страницата на сдружение "Естествено", са свързани най-вече с  увели-
чаване на информираността на раждащата в болничната среда и преодоляване на раждането без 
реално извършване на "информиран избор" от раждащата: "От няколко години се борим срещу 
практиката така нареченото информирано съгласие да се тиква в ръцете на постъпващата да 
ражда в последния момент - обяснява Кръстева. - Жената е притеснена, уплашена, разкъсвана 
от болка и подписва, дори без да гледа"[21]. "Естествено" е гражданско сдружение, екипът на 
което е съставен от жени с различни професии и квалификация, обединени около общите цели: 
"повишаване на правото на жената на избор, защита на правата на родилката, възприемане на 
утвърдени европейски практики".[22] 

Друга форма на предписание освен ясно декларираните цели в уставите и мисиите на орга-
низациите са текстовите материали, селектирани от авторите на страниците им. 

Един анализ на темите, типовете текстове и източниците на материалите в библиотеките 
на сайтовете на сдруженията дава следните резултати:[23] в сайтовете, в които има ясно де-
кларирана мисия от организация, базирана на приети и популяризирани от нея ценности, тек-
стовете са в синхрон с ценностите, които се защитават. [24]

Общите портали, като Бг мама, включват както всички участници, така също и всички 
типове текстови материали, независимо от ценностните противоречия, които съдържат по 
между си.[25]

Няколкото форми, които присъстват в специализираните пространства, чрез които може 
да се установи реакцията на потребителя: дискусии във форумните пространства, споделени 
лични истории и извадково изследване очертават няколко реакции на потребителите, които са 
в синхрон с целите на организацията, чиято страница посещават или на подфорума от портала, 
в който участват. 

В сайта на сдружение "Зачатие", насочен към преодоляване на репродуктивните проблеми, 
имаме публикувани множество лични истории, споделени от потребители [26], в които се на-
бляга на това, че информацията в Интернет за безплодието води до взимането на правилното 
решение от самото начало на установяване на проблема – директно посещение на специали-
зирана клиника по стерелитет[27] В страницата на сдружение "Естествено", което открито се 
противопоставя на дирижираното раждане, като основна форма на протичане на родилния 
процес, имаме множество споделени лични разкази [28], в които майки разказват как се про-
тивопоставят на персонала на болничното заведение и отказват да изпълняват командите  на 
лекаря, защото ги считат за неправилни и за намеса в естествения ход на протичане на раж-
дането [29]. В почти всеки от материалите се дискутира правото на "информиран избор" на 
раждащата, която самостоятелно трябва да избере начина на раждане [30]. В дискусиите на 
подфорума на Бг мама "Кърмене", модериран от консултант, обучен от организацията Ла Лече 
Лига, виждаме, че активно се дискутира отделянето на новороденото от раждащата в бол-
ничното заведение, което е препятствие пред естественото захранване на детето.

Става ясно, че специализираните пространства не осъществяват пряк контрол върху сис-
темата, но имат възможност да влияят върху поведението на пациента в болничната среда. 
Фразата "информиран избор" се среща почти на всяка страница от форумните дискусии, статии 
и материали, публикувани в рамките на  изследваните пространства. Виждаме множество спо-
делени лични истории за пряко противопоставяне между лекар и пациент в болничното заве-
дение. Като аргумент често се сочи именно "неспазването на наличните европейски стандарти" 
и най-вече "неуважението на правото на пациента на информиран избор"[31].
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По този начин чрез дейността на различните сдружения, популяризиращи дейността си чрез 
Интернет, фактически или се насърчава заобикаляне на системата на българското здравео-
пазване, или  пациента се насочва към частното здравеопазване.  

От множеството участия, които представители на сдружение "Естествено" имат в раз-
личните медии, разбираме, че неговите представители не са против асистираното раждане, 
а против дирижираното, когато то не е необходимо по абсолютни медицински показатели. 
Аргументите, които се изтъкват за предимството на раждането в домашна обстановка, са 
липсата на стрес и излишна медицинска намеса. Основната мисия, декларирана в множеството 
интервюта на участници в сдружението, е "Родителство в хармония с природата"[32]. Въпреки 
предпазливия начин, по които се насочва бременната и родилката към природно родителство 
в сайта, потребителят би могъл да интерпретира по-силно информацията и да започне да 
възприема лекарската намеса като задължително вредна за раждащата и плода. Знаем, че има 
случаи на родилки, съзнателно избрали да родят в домашни обстановка, без в България да има 
създадени необходимите условия за това. [33] 

Основната насока, която дава на посетителите си сайта на сдружение "Зачатие", е бързото 
самонасочване на пациента към частна специализирана клиника по стерилитет.

Виждаме, че възможностите на новата публичност, като създавана от неограничен брой 
участници, тематично обединени в една виртуална среда, създава възможности за публично 
присъствие на моралната претенцията на пациента  като претенция идентична с тази на морала 
на лекарското съсловие. Пациентът (в частния случай на майчинството) претендира, че е в 
състояние по-добре от професионалното съсловие на медиците да гарантира собственото си 
здраве и безопасност, а това означава, че имаме колективно, публично опровергаване именно 
на основата, удържаща професионалния морал на медика – "Хипократовата клетва". 

И ако в началата на поставяне на масовото здравеопазване в България наблюдаваме едно 
постепенно прехвърляне на целта на един професионален морал, този на лекаря,  като основен 
дълг на майката, именно съхранение на живота на новороденото чрез съвестно изпълнение на 
лекарските съвети  [34],  то тематично обединените виртуални майки опровергават именно 
тази цел, декларирайки същата претенция – "да се грижат по най-добрия начин за новороденото 
и детето", често пъти разминавайки се със съветите на личния лекар [35]. Така информа-
цията, подготвена най-общо от съсловието на професионалните медици, фактически обръща 
потребителя, в случая майката, срещу системата на българското здравеопазване, публичното 
присъствие на медицинската информация, касаеща майчинството, и като резултат подготвя па-
циента за оспорване на компетентността и морала на лекаря. 

Какви са възможните етични проблеми, които възникват при присвояването на една про-
фесионална претенция  от  едно съсловие, обединено единствено от общата грижа за детето – в 
случая от това на виртуалните майки?  

Етичните проблеми, които възникват след появата на публичността, създадена от напредъка 
на софтуеърните възможности и тяхната лесна употребимост, касаят морала и на двете съсловия 
– това на професионалните медици и това на виртуалните майки: от една страна претенцията 
на пациента да взима решенията, касаещи собствения му живот, а в случая с майките, живота на 
новороденото, фактически могат да застрашат и двата живота[36] От своя страна ненамесата 
на сертифицираните специалисти, медиците, като контролиращи информацията в споменатите 
пространства, фактически е в противоречие със собственият им професионален морал, тъй като 
липсата на контрол над нея е своеобразно пасивно застрашаване на живота на майката и новоро-
деното [37] 
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активното раждане у нас, тъй като повечето от тях вече са минали през едно тежко първо раждане." Вж. "Естествено", 
автор Милена Кожухарова в: сп. Кенгуру, бр. 18.05.2008 г., ползвано в http://www.estestveno.com/sites/estestveno.
com/files/imce/EstestvenoVKenguru.pdf  

20.  Вж устав на "Зачатие" http://www.zachatie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=804&Itemid=168, 
последно посещение 16.09.2013 г. 

21. Думи на председателя на сдружението Елена Кръстева В://"Модата на природното раждане роди професия дула", 
Любомира Николаева В: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=902181 

22.  Цитирани са думи на председателката на сдружение "Естествено" Елена Кръстева, изказани в предаването "7 въпроса" 
по TV7 с участието на доц. Атанас Щерев, http://www.ivf-bg.com/blog/2011/05/16/%D0%.../, последно посещение 
17.09.2013 г.

23.  Анализирани са текстовете в библиотеките на сайтовете на сдруженията "Естествено", "Зачатие" и в библиотеките на 
четири подфорума към портала  Бг мама – "Кърмене,""Проблемно забременяване и стерилитет", "Хранене с млека за 
кърмачета и захранване", "Бременност и раждане - рискова бременност". 

24.  Такъв пример са библиотеките на страниците на сдружение "Естествено" и сдружение "Зачатие".
25.  Срещаме противоречия между участниците в различните подфоруми – успоредно участие на организацията Ла Лече 

Лига, популяризираща естественото хранене и фирмата производител на адаптирани харни ХИПП, която участва със 
собствен консултант в портала Бг мама.  

26. Вж рубрика "Истински истории" към библиотеката на сайта на сдружения "Зачатие"- http://www.zachatie.org/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=143&Itemid=133, последно посещение 30.11.2013 г. 

27.  Към сайта има рубрика с адресите на специализираните клиники за стерилитет в България- http://www.zachatie.org/
index.php?option=com_content&view=article&id=1065&Itemid=115 , последно посещение 30.11.2013 г.

28.  Вж. рубрика "Разкази" към раздел "Раждане" на сайта на "Естествено ":http://www.estestveno.com/childbirth/
stories#stories, последно посещение 30.11.2013 г.

29.  "От заниманията си през този период с пренатална йога и образоването ми за бременността и раждането разбрах, 
че жената има избор как да роди детето си. И не става въпрос на избор между секцио и вагинално раждане, а за нещо 
по-различно. Можеш да избереш да лежиш, да се оставиш на лекарите да си вършат работата, да ти е неудобно и/или 
неприятно, но и да не си наясно какво точно се случва с теб, да не поемаш отговорност. А също така можеш и да си 
главното действащо лице в това невероятно събитие, което се случва само един път за теб и за детето ти.", Надежда 
Петкова "Моето раждане", http://www.estestveno.com/my%20childbirth, последно посещение 30.11.2013 г.

30.  "Не винаги активно раждане означава напълно естествено – понякога намесата на медицината е наложителна. Разликата 
се състои в това, че при активното раждане жената е главно действащо лице. Тя е добре подготвена и има активна 
роля при избора на обстоятелствата, при които иска да роди - процедури, които ще й бъдат направени, подходяща 
атмосфера, присъстващи лица. Раждащата жена има свобода на движение през цялото време. Освен това тя получава 
непрекъсната подкрепа от близките и от обгрижващия персонал - не се прилагат рутинни интервенции и се зачита се 
индивидуалността на всяка жена и на всяко новородено дете.", Вж. "Моето активно раждане", http://www.estestveno.
com/taxonomy/term/32, последно посещение 30.11.2013 г.

31.  "От няколко години се борим срещу практиката така нареченото информирано съгласие да се тиква в ръцете на 
постъпващата да ражда в последния момент - обяснява Кръстева. Жената е притеснена, уплашена, разкъсвана от болка 
и подписва, дори без да гледа", "Модата на природното раждане роди професия дула", Любомира Николаева. В:  http://
www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=902181.

32.  Вж: "Естествено", автор Милена Кожухарова. В: сп. Кенгуру, бр. 18.05.2008 г.,, ползвана в http://www.estestveno.com/
sites/estestveno.com/files/imce/EstestvenoVKenguru.pdf.

33.  Известен е случаят с 34-годишната жена, която ражда в домашни условия, но детето умира. В предаването д-р Щерев 
изброява медицинските условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да се осъществи раждане  в домашна 
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обстановка. Запис от предаването  "7 въпроса" по TV7 с участието на доц. Атанас Щерев. Дискусията е по темата за 
раждането в домашни условия в България. http://www.ivf-bg.com/blog/2011/05/16/%D0%.../ , последно посещение 
30.11.2013 г.  

34.  Изводите са направени върху медицинските текстове в помощ за майки, бременни и родилки. По-специално е 
използвано списание "Майка и дете", в което статиите се пишат или от дипломирани лекари, или от акушерки. В много 
от текстовете на списанието се настоява на това, че морално правилно поведение е обръщането към лекар и точното 
изпълнение на неговите съвети. "Освен това майката трябва да схване добре всички поръчки на лекаря и да почерпи от 
своята майчинска обич достатъчна енергия, за да ги изпълни", д-р Игнатиев, сп. Майка и дете, 1906 г., книжка 2, с. 25.  

35.  В проведеното извадково изследване само 3.14% от отзовалите споделят, че "вярват напълно на личния си лекар", 15, 
71% споделят, че проверяват в Интернет всеки съвет на лекаря си.  Анкетата е публикувана на 08.07.2013, 10:39 ч., в 
подфорума на Бг мама "Хранене с млека за кърмачета и захранване", в тема: "Влияние на Интернет върху майчинския 
дълг - изследване", http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=727684.0  ,  последно посещение  02.10.2013 г.

36.  Както уточнихме, раждането в условия, близки до атмосферата в дома, се пропагандира на страниците на сайта на 
сдружение "Естествено".  Известни са двата случаи, в който раждащи жени  в домашни условия търпят сериозни 
последствия. В първия случай жената загубва детето, във втория е на път да загуби собствения си живот. Вж. репортаж 
от предаването "За и против раждането у дома", Материал в предаването "Добро утро България", излъчен на 20.04.2012 
от 07:45 ч. по ТВ7, http://tv7.bg/Новини/България/Общество/За-и-против-раждането-у-дома_l.1_i.8301382_c.38.
html# , http://www.ivf-bg.com/blog/2011/05/16/%, последно посещение 30.11.2013 г. 

37.  Най-честата намеса на професионални лекари в рамките на виртуалните пространства е чрез предлагането на различни 
услугите на частни клиники и кабинети. 
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"МЕКИ" ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ БОЛНИЧЕН 
МЕНИДЖМЪНТ – ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕРСОНАЛА

Бистра Ценова1

Основа за успешния болничен мениджмънт е прозрачността в организацията. Затова в 
рамките на модерните концепции за управление са включени оперативни показатели, които 
следва да отразяват всички важни аспекти на болницата като организация. Първичната цел е 
разкриване на причинната връзка помежду им. Освен икономическите показатели са необ-
ходими и не-финансови, интегрирането на т.нар. "меки" социални показатели като удовлет-
вореност или мотивация на персонала под формата на различни индекси. Меките показатели 
дават информация от психосоциален характер, която може да е обективна или субективна по 
същност. Анкетирането на болничния персонал е инструмент за разкриване на субективните 
психосоциални фактори.

Здравето на персонала като целева/ резултираща величина е икономическа необходимост 
за всяка болница в контекста на финансирането им според резултатите и натиска за намаляване 
на разходите, от които 2/3 са разходите за персонала. Представен е общият модел на опре-
делящите здравето на персонала променливи величини, вкл. бърнаут-синдром, и резултати от 
емпиричното изследване на източниците на стрес и психосоматичните оплаквания при меди-
цинския и помощен персонал (319 лица) в една МБАЛ.

Здравето и доброто самочувствие са ключови теми на дебата за това, как да се подобри жи-
вотът на отделните хора в обществото, здравето и качеството на живот на хората изобщо в съот-
ветствие и с идентифицираните приоритети в "Европейската стратегия 2020" и програмата 
"Хоризонт 2020" [2]. Ключови цели за постигане пред следващите години са "интелигентен и 
устойчив растеж и иновации, с висока трудова заетост, постигане на икономическо, социално 
и териториално сплотяване. Стратегията идентифицира основните предизвикателства, пред 
които е изправена Европа: демографските промени, глобализацията, 3-та многонационална 
програма "Здраве за растеж (2014-2020)", която усилва и подчертава връзките между икономи-
ческия растеж и здравето на популацията в много по-голяма степен от предишните програми.

Вследствие на социално-политическите развития и новите законови регламенти рамковите 
условия за болничния сектор значително се промениха през последните години. Въвеждането 
на диагностично-свързаните групи заболявания (ДСГ) води до нарастваща по интензивност 
конкуренция в болничния сектор, променени структури и не на последно място до уплъ-
тняване на работните процеси [5, 7, 8]. Развитията през последните 3 год. и прогнозите по-
казват, че поради изострените финансови ограничения в здравния сектор расте процентът на 
болниците в тежко финансово състояние – почти всички в страната ни. 

Наред с негативните последствия на това развитие върху обгрижването и издръжката на па-
циентите и качеството на терапевтичните и диагностични процеси в болницата, все повече вни-
мание се обръща на здравните последствиа за болничния персонал, които могат да възникнат 
напр. вследствие на повишено психосоциално натоварване. Същевременно на дневен ред в 
обществото са настоящите и бъдещи тесни места по отношение на необходимия персонал в об-
ластта на здравеопазването, напускането и недостигът на квалифицирани специалисти, лекари, 
медицински сестри и друг технически и помощен обслужващ персонал. Регистрираното из-
лизане на лекарите от от лекарската професия, напускането и преминаването им в други дей-
ности може да бъде спряно, само ако се удаде да се направят по-атрактивни за лекарите усло-
вията на работа в болниците. В рамките на концепцията за целевите групи и управление на 
1 доцент в НЦОЗА, д-р по психология



- 161 -

възможните конфликти между 3-те глобални цели – насоченост към пациентите, към сътруд-
ниците или икономичност, болничният мениджмънт се озовава в магически триъгълник. 
Затова въпросът за цялостни концепции за болничен мениджмънт, които имат за цел и подо-
бряване на условията на работа и организация, се превръщат в централна тема на обществени 
и научни дебати.. При това ресурсът сътрудници като важен фактор за успеха все по-често е 
във фокуса на тези дискусии. За предоставящата услуги на хора организация "болница" сътруд-
никът придобива все по-голямо значение, защото работата му /"постижението" е директно 
върху "клиента". По такъв начин сътрудниците влияят решително върху качеството и имиджа 
на болницата и така в края на краищата играят централна роля за успеха или неуспех на ме-
ниджмънта на дадена болница. Сътрудниците са ключовият потенциал на болниците [7]. В тази 
връзка здравето на сътрудниците все повече се разглежда като детерминиращо резултатите и 
качеството на услугите в болниците и по такъв начин се признава като съществено преиму-
щество в изострената конкуренция. За стратегическото управление на персонала в болницата 
това означава по-интензивна ориентация към сътрудниците, която в контекста на модела на 
Европейската фондация за управление на качеството (EFQM) [1] и на инициативата KTO се 
разглежда като важен критерий за акредитацията/сертифицирането. В рамките на тази пре-
ориентация съществуващите концепции на болничен мениджмънт в болниците трябва своев-
ременно да се адаптират към новите развития, така че болницата да може да остане "на пазара". 
Затова са необходими показатели, които да помагат на болничния мениджмънт да иденти-
фицира проблемни области в човешките ресурси, напр. висок брой сътрудници с влошено бла-
гополучие и здравни проблеми и да провери ефективността на мерките, взети за отстраняване 
на проблемите. 

Цел на настоящата разработка е представянето на такива основани на анкетиране на сътруд-
ниците показтели. Фокусът е върху показатели, които описват целта "здраве на сътрудниците" и 
неговите детерминанти. Друга цел е, да допринесе за изясняването на един централен пробем 
на изследванията на такива характеристики - изясняване на причинните връзки между от-
делните показатели. Разкриват се емпирично обосновани причинно-следствени връзки между 
здравето и работата, които са указание за болничния мениджър къде и какви действия са необ-
ходими за да може да запази здравето и благополучието на сътрудниците си или да го подобри. 
1. Управление чрез показатели

Основа за успешния болничен мениджмънт е прозрачността. Затова в рамките на мо-
дерните управленски концепции се използват оперативни показатели за повишаване на про-
зрачността. За успешното управление на съвременните организации е необходимо да се от-
разят всички важни измерения на предприятието. Затова наред с финансовите са необходими 
и не-финансови показатели. Затова за управление на фирмите в САЩ е създаден подходът на 
т.нар. балансирана оценъчна карта, при който в таблото на показателите освен класическите 
икономически показатели се интегрират и "меки/софт-факти" [3].

 Многостранни показатели предоставят в съкратена форма информация за количествено 
измерени икономически ("твърди") и социални ("меки") аспекти. Твърдите показатели се от-
насят само до финансово-икономическите аспекти, докато меките описват психосоциални и 
системни характеристики. Твърди показатели за сътрудниците, като например отсъствия и 
текучество се предоставят на мениджмънта от отдела контрол, но показатели по отношение 
на ситуацията на сътрудниците или организацията не се следят и използват като управляеми 
величини/инструмент за управление в болниците. Ако такива величини изобщо се използват 
в клиники, то преди всичко се касае за удовлетвореност или мотивация на сътрудниците, 
които се изчисляват във формата на различни индекси. Това се дължи не на последно място 
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на трудността при измерването на меки, т.е. психосоциални фактори, недостатъчното им при-
емане от мениджмънта и отдела по контрола както и на общото положение, че болничният 
мениджмънт доскоро беше пренебрегнат в литературата по икономика и управление. Меките 
показатели предоставят информация за психосоциални измерения. Те могат да са обективни 
и субективни. За измерването на обективните психосоциални фактори се използват методите 
на наблюдението и анализ на документацията. Субективните психосоциални фактори обаче се 
регистрират по правило с анкетния метод и въпросници, тъй като по този начин се получава 
представа за индивидуалното възприятие и поглед върху нещата. Затова за получаването на ин-
формация за психосоциални измерения, които се отнасят до сътрудниците и тяхната трудова 
ситуация и положение в организацията, подходящият инструмент е анкетирането на сътруд-
ниците. 
2. Анкетиране на сътрудниците

В рамките на модерните концепции за здравен мениджмънт и управление на качеството  
както и като основа за мерки по организационно развитие анкетирането на сътрудниците е 
ценен метод за идентифициране на проблемните области и приоритети от гледна точка на съ-
трудниците [6]. Не на последно място това е резултат и от актуалността на цялостно ориенти-
раните системи за управление и контрол като европейския модел управление на качеството, 
balanced scorecard, в които са като важни компоненти са интегрирани насочени към сътруд-
ниците "меки показатели" с изрично подчертаване на значението им. Централно място в тези 
концепции заема индикаторът "удовлетвореност на сътрудниците". Тя се разглежда като съ-
ществен критерий за успеха на всяко предприятие [3].

За разкриване на важни за успеха на болницата потенциали с помощта на основани на до-
питване меки показатели трябва да се използват инструменти, с които, от една страна, могат 
да се разкрият главните проблемни /"болни" места, а от друга – да се измерят феномени, които 
принципно се поддават на врияние и следователно предлагат начални точки за конкретни подо-
брения. Затова в проекти за управление на предприятие с помощта на биопсихосоциални по-
казатели се използват както общоприети доказали се методи, така и иновативни инструменти 
в съответствие с ергономичните стандарти. Последните се проверяват за психометричните 
им качества (едномерност и вътрешна консистентност) в рамките на писмено попълвана от 
сътрудниците анкета в два различни времеви момента на изследване и при необходимост се 
модифицират по време на повторното изследване. При подбора на доказали се инструменти 
се цели вземането на международно широко използвани инструменти, за да могат да се правят 
сравнения със субективно възприеманите работни условия в дългосрочен план, както по от-
ношение на известни протективни фактори (ресурси), така и по отношение на увреждащи 
здравето аспекти на трудовото натоварване и интензивност (натоварвания). Във всеки случай 
един такъв инструмент трябва да дава възможност за разкриване на различни аспекти във 
всичките 4 измерения – организация/болница, дейност, отношения, индивид/ работещ. В 
следващата таблица 1 са систематизирани широко използваните за това показатели, разра-
ботени от съвместна работна група от Кьолн и Дрезден, които са в основата на въпросника за 
сътрудниците, позволяващ на здравния мениджър достъп до индикатори за натоварването на 
персонала и определящи го фактори и използването им (МИКЕ) [6].

Свързаният с работата стрес е в центъра на все по-голямо внимание, тъй като е доказано, 
че без адекватни ресурси с времето води до понижено самочувствие, депресия и влошаване 
на качеството на работа до неспособност за работа. Лошото качество на работното място 
води до тревожно ниски равнища на благополучието и самочувствието при лица, които са 
по-неспособни да се справят с тях.Затова през 2004 г. на равнище ЕС се сключва Европейско 
рамково споразумение относно стреса свързан с работното място, с цел предотвратяване и ов-
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ладяване на проблема, а през 2008 г. ЕК и социалните партньори подписват Европейския пакт 
за психично здраве и благоденствие, изтъкващ значението му за силна и конкурентоспособна 
Европа. Тази взаимовръзка потвърждават и собствените ни проучвания.

Таблица 1: Показатели в един въпросник за сътрудниците
ИЗМЕРЕНИЯ

Организация Трудова дейност Отношения
Процеси Култура Ресурси  Натоварвания Ресурси Натоварвания
Вътрешни 
контактни 
точки

Доверие и 
ценности

Средства на 
труда

Интензивност 
на труда

Социална 
подкрепа от 
ръководители

Напрежения

Външни 
контактни 
точки

Климат на 
иновации

Възнаг-
раждение

Натоварвания 
от пациенти

Социална 
подкрепа от 
колеги

Мобинг/ 
Тормоз

Организация 
на процеса

Съзнание за 
разходите

Възможност 
за участие 

Натоварване 
от страданията 
на пациента 

Групова 
кохезия

Институцио-
нален контрол 
на риска

Съзнание за 
качеството

Свобода на 
действие 

Външно 
изразходване, 
раздаване

Поведение на 
ръководство

Дефицит на 
информация и 
планиране

Обучение, 
повишаване 
квали-
фикация

Застрашаване 
на личното 
здраве

Открита 
комуникация

Включваща и 
семейство 

ИНДИВИД
Здраве Нагласи Мотивация
Бърнаут синдром Удовлетворенст от работата Обвързаност
Физически симптоми Свръхобвързаност Собствена инициатива
Благополучие Рефлексивна компетентност Вътрешна оставка

Собствена ефективност

3. Изследване на здравното състояние и стресогенните условия на работа в МБАЛ
3.1. Обект и метод. Изследвани са 319 души от общия персонала на една МБАЛ с анонимна 

анкетна карта, обхващаща независими (условия на работа, стресори) и зависими (здравно 
състояние, бърнаут синдром) променливи. Със съвременни статистически методи са 
анализирани данните в зависимост от характеристики на персонала, професия, работно 
място и длъжност. В материала са представени обобщените за цялата извадка резултати 
относно разпространението и взаимовръзката на водещите от здравни оплаквания (общо 
20) и тясно корелиращите с тях източници на стрес и напрежение на работното място 
(20 въпроса). Анализите относно бърнаут-синдрома са представени частично в други 
публикации [12].
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3.2. Резултати и обсъждане
Резултатите от изследването на психосоциалните условия на работа и стреса в МБАЛ и пси-

хосоматичния статус през предшестващите 6 месеца показват, че общото количество възприети 
източници на стрес и напрежение в работата на персонала корелира достоверно с количеството 
на здравните оплаквания, най-изразено при лекарите, следвани от медицинските сестри и сани-
тарите (r от 0,349 до 0,312). Общият брой възприети стресори е свързан с широко разпростра-
нените в МБАЛ здравни оплаквания (25% до 70%) като мускулно-скелетни нарушения, честа 
умора и нарушения в съня, виене на свят, главоболие, безразличие, тежест и напрежение в стомаха, 
чието процентно разпространение е дадено в таблица 2, лявата половина. Подчертаните оплак-
вания при лекарите са изразени в по-голяма степен, а корелацията им със стресорите по-тясна. 
От друга страна се установява достоверна корелация на често посочвани стресори като липса на 
признание и на възможност за изразяване на оплакване, както и много отговорности, без съот-
ветните правомощия, и вредните условия на работа, недостиг на време за изпълнение на работата 
в съответствие с изискванията и уменията, липсата на адекватна подкрепа от прекия ръково-
дител (таблица 2б), с увеличаването на здравните оплаквания. Това са и най-разпространени из-
точници на напрежение и стрес в работата, като изключим неадекватното на положените усилия 
заплащане, посочено единодушно като стресор №1 от 87% от персонала в болницата. 

Таблица 2. Значими корелации и разпространение на общия брой възприети
  а) стресори в работата на персонала в МБАЛ (319 лица) с отделни здравни 

оплаквания - R стрес, и
  б) здравни оплаквания през последните 6 месеца с отделни стресори - R здраве (n 

319)
а) Здравни оплаквания: % R стрес б) Стресори: % R здраве
Болки в гърба, кости 
и мускули  (МС-
смущения)

70  ,173** Липса на признание 50  ,151**

Честа умора 57  ,243** Без възможност за 
оплакване 35  ,185**

Виене на свят 46  ,142* Вредни условия на 
работа 35  ,227**

Нарушения на съня 45  ,123* Липса подкрепа от 
ръководител 26  ,207**

Често главоболие 39  ,268** Недостатъчно време 
за задачата 26  ,121*

Равнодушие, безразличие

Тежест и напрежение в 
стомах

35

29

 ,201**

 ,196**

Много 
отговорности, без 
правомощия

40  ,216**

Липса на настроение 26  ,220** Несигурност на 
работата 10  ,115*

Забележка. Нулите са изпуснати за краткост

** ниво на статистическа достоверност на корелацията 0.01, * - на ниво 0.05 (двустранно)
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Обобщение: Над една трета от изследвания болничен персонал свидетелства за равно-
душие към всичко, заобикалящо ги, и често главоболие, повече от половината често страдат 
от умора и главоболие, а 70% от мускулно-скелетни и ставни болки и увреждания с раз-
лична интензивност, честотата на които достоверно нараства с увеличаване на количеството 
възприемани източници на стрес и напрежение в работата. Необходимите за тяхното реду-
циране действия и организационни мерки, са напълно в правомощията и възможностите на 
ефективния болничен мениджмънт и, без да изискват допълнителни материални разходи, 
влияят положително върху отношенията, организацията-болница, индивидуалното благопо-
лучие, качество на предоставяните услугите, имиджа и финансовото състояние на болницата. 
Добре планирано и проведено изследване на мнението и предложенията на сътрудниците е 
инструмент за разкриване на важни "меки" показатели, които позволяват на болничния ме-
ниджмънт навременни адекватни действия, спестяването на много време и финансови ре-
сурси, подобряване на качеството на услугите (работоспособен и мотивиран персонал) и 
финасовите резултати на болницата. 

4. Показатели за целевите (зависими) и контролни, регулируеми величини 
По-долу е представен общият модел за обяснение на целевата величина здраве чрез 

управляемите величини организация, дейност и отношения. В съответствие с последните 
постижения на изследванията за детерминантите на здравето в индустрията [11], следва 
да се обръща особено внимание и на лансирания от А. Антоновски подход на салутоге-
незата, т.е. причините и факторите за съхраняване и възстановяване на здравето. В опре-
делянето на индикаторите за управленски действия освен различни аспекти на психо-
социалното натоварване следва да се интегрират и значими за здравето ресурси, които 
могат да се отнесат към трите основни групи фактори (таблица 1). Основната теза е, че 
здравето се влияе и променя под въздействието на комплексните фактори организация, 
дейност и (взаимо)отношения, както е представено във фигура 1. Определянето на це-
левите величини в една болница зависи и от конкретните вътрешни приоритети (напр. на-
маляване на разходите, насоченост към пациентите или към сътрудниците) и/или от изис-
квания на законодателството и предписания. Значително перо в разходите на болниците са 
разходи за персонала, които са 2/3 и повече от бюджета на дадена болница. Възможност 
за болничния мениджмънт за намаляването на тези разходи, причинени напр. от травми 
и злополуки по време на работа, професионални заболявания и отсъствия по болест, е 
предприемането на мерки за за съхраняване и подобряване на здравето на персонала. В 
този случай здравето и благосъстоянието на сътрудниците е целева, зависима величина 
и поради икономическа необходимост, която може да се променя и управлява директно 
както чрез промяна на организацията, дейността и отношенията в конкретните работни 
места (отделения, болници), така и чрез потенцираното взаимодействие на промените в 
трите групи фактори (фигура 1).
Показатели за регулируеми величини и целеви величини са:
- статистически зависимости   
- теоретично възможно въздействие феномен за обяснение (здраве, мотивация, 
- променят се чрез интервенции удовлетвореност, вътрешна оставка) [4,9,10]
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Фигура 1. Възможни отношения между величините по отношение на здравето  
(Диаграма Причина- Ефект)

По аналогичен начин могат да се представят и възможните отношения между величините 
по отношение на други аспекти на благополучието - мотивация, удовлетвореност от работата и 
общо от живота, или отсъствия от работа, болнични.
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ФАРМАКОИКОНОМИКА И ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

BIOETHICS IN PHARMACOECONOMIC EvAlUATIONS

lakic Dragana1, Tadic Ivana1 and Odalovic Marina1, Genka Petrova2

Introduction
Bioethics covers many different topics, from medical professional-patient relations, end-of-life 

issues, to issues relating to new medical technologies. On the other hand pharmacoeconomic evalu-
ations assess cost-effectiveness of alternative medical technologies and enables, proper allocation of 
the scarce financial resources in health.

Pharmacoeconomic studies can be conducted by scientific institutions, independent experts and 
representatives of pharmaceutical industry. It is important that personnel conducting these studies 
develop relevant skills to conduct them (knowledge of methodology, high professional ethics). 

This article was done with the aim to discus ethical issues in pharmacoeconomic evaluations 
as well as specific issues related to Patient Reported Outcomes (PRO) which are usually used in 
pharmacoeconomic evaluations.  
General ethical issues in pharmacoeconomics

Several ethical issues can be raised in pharmacoeconomic evaluations. First of all, standard 
ethical issue could be conflict of interest in evaluations. This issue is not specific to pharmacoeco-
nomic evaluation; actually this is the common issue in all evaluations in biomedicine. Financial ties 
to pharmaceutical companies  have been criticized regarding the concerns about the potential bias 
(1, 2). In that way, economic studies are no exception.

Study from 1998 reported that industry sponsored cost-effectiveness studies were more likely to 
support additional expenditures with investigational drugs than standard treatments (3). In a more 
recent study, Friedberg and colleagues (4) examined the conflict of interest in economic analyses 
in oncology. They found that there was statistically significant relationship between funding source 
and qualitative conclusions, such as "cost-effective" and "reduces cost" (p=0.04). Unfavorable con-
clusions were reached by 38% of nonprofit –sponsored studies, but by only 5% of pharmaceutical 
company-sponsored studies. In addition, authors found that pharmaceutical-sponsored studies 
were more likely than nonprofit-sponsored studies to overstate quantitative results (30% vs 13%), 
but this finding was not statistically significant.

One of the possible explanations of this apparent bias, is so called publication of the "positive" re-
sults. Regardless of funding source, studies with unfavorable preliminary outcomes are less likely to 
be completed, to be submitted for peer review, and once submitted less likely to be published (5, 6).

Economic evaluations of end-of-life medicines or orphan medicines raise another ethical issue. 
Quite often results of pharmacoeconomic studies of these medicines shows unfavorable incremental 
cost-effectiveness ratio, well beyond the accepted threshold. For orphan drugs, a much higher degree 
of uncertainty regarding clinical effectiveness and safety is accepted in reimbursement decisions. 
If the same requirements and criteria would be used for orphan, or end-of-life drugs most would 
not obtain reimbursement taking into account the poor quality of the clinical evidence, the high 
1 University of Belgrade – Faculty of Pharmacy, Department of Social Pharmacy and Pharmaceutical Legislation, Vojvode 

Stepe 450, Belgrade, Serbia
2 Department for Social Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Sofia, Bulgaria
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cost per patient and the huge incremental cost per quality adjusted life year (7). Does this mean 
that healthcare system should a priori reject these medicines as unsuitable for financing and reim-
bursement? Also tension exists between ethical and cost-effectiveness principles at individual and 
social levels. If we have patient in need of orphan medicines, does he or she has the same "right" as 
patient with the diagnosis of chronic, non-communicable disease?

Calculation of the indirect costs (costs of reduced productivity, e.g. morbidity and mortality costs) 
is a pressing issue in the pharmacoeconomic evaluations. These costs are an important source of re-
source consumption, especially from the perspective of the patient or the society. To estimate indirect 
costs, pharmacoeconomic evaluations applies human capital method, which attempts to value mor-
bidity and mortality (primarily wages) losses based on an individual’s earning capacity. This approach 
raises an ethical dilemma because the value of a life is related directly to income. 

Beauchamp and Childress have made a criticism about the pharmacoeconomy analyses types. 
According to their opinion the valuing of life assigned to monetary (economic) units is controversial. 
Analyzing the money invested for the treatment and the number of lives saved could be different de-
pending on different settings where the analysis was conducted in. Make of different decisions, may 
lead to the fact that life can have different values (8).

Specific ethical issues related to Patient Reported Outcomes
Use of humanistic outcomes such as PRO (also known as "patient voice") in cost utility and 

sometimes cost-effectives analyses – studies that combine evaluation of the humanistic and clinical 
outcomes and therefore provide a more precise picture of the effectiveness of medication/treatment. 
Humanistic outcomes represent a valid indicator of a population’s well-being. One review paper 
have examined all published clinical trials (until February 2013) that evaluated the use of at least 
one antidepressant among children and/or adolescents up to 18 years of age with a depressive or 
anxiety disorder diagnosis. From 7509 articles selected for a initial review, only 9 articles published 
data about health related quality of life (HRQoL) in selected population (9). And there are a several 
published evidences that mental health problems have impact on specific domains of HRQoL (10-
13). From traditional points that the effectives of the medication/therapy can be measure through 
its impact on mortality, nowadays theories shift the points to morbidity. It is no longer enough to 
examine just the affection of the disease on patient, but it is necessary to consider how the patient 
feels as a result of disease or to evaluate its HRQoL (14).

Sometimes, measurement of the humanistic outcomes units and their relationship with the 
clinical ones can be questionable. Therefore, during conducting the studies that examined the hu-
manistic outcomes there are several ethical aspects that require attention. 

In the quality of life research the first ethical issue that needs to be considered is the selection of 
the patients. This kind of research has to be in harmony with the codes of practice such as Helsinki 
declaration and regional documents. It is desirable to collect the patients’ informed consent before 
the study (15). Patents consent has to be voluntary, written and signed by patient. During the process 
of signing the consent it is necessary to ensure that the patient has free choice, respecting autonomy, 
and thus provide protection to the patient (16). 

Ethical approach to the HRQoL research is particularly important when research involving 
persons (individuals or populations) who are unable to give consent such as children or old or in-
jured persons. A published review about agreement between children and parent/proxy reports 
about children’s HRQoL showed that there was no fully congruent.  Agreements mainly appeared 
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when reporting overall anxiety and depressive symptoms. Moderate agreement appeared when re-
porting particular anxiety symptoms with raw questionnaire scores or when using referent scores 
that indicate the presence of certain symptoms in a clinical range. The conclusion of this study is that 
it is best to include both population, vulnerable population and caregivers/proxy/parents, in order 
to get the most reliable results (17).

Very important issue is the confidentiality of the personal data that needs protection and pa-
tients’ approval to be collected. Many of the HRQoL instruments include questions about personal 
life and patients’ fillings. Therefore, confidentiality in the HRQoL research requires not only pro-
tection of the clinical data but information about social, psychological wellbeing and personal life. 
Sometimes questionnaires that are design to evaluate HRQoL include questions about personal 
life that are not fully appropriate for the target population of patients. For example, questionnaires 
who evaluate HRQoL of patients suffering from osteoporosis includes question about sexual life. 
This population is mainly consisting of older women who are in menopause and who often find this 
question discriminative and to private to answer.  

Inclusion criteria have to be precise. When enrolling patients in the study, the best choice is to 
include only patients suffering from one illness. In the case of present comorbidities, patients often 
will not be able to distinguish which illness affects their quality of life. In this situation, there is a big 
chance to make conclusion bias about the impact of the quality of life of a precise disease on patient, 
as it is the impact on quality of life due to various diseases.

The third consideration is the way how the data is collected - whether the patient completes the 
questionnaire by himself or the researcher performs the structured interview. In the last case the way 
of asking questions and recording answers need to be carefully considered. The way of dissemination 
of the HRQoL questionnaires is also important to consider. Interpretation and publication of the 
data also require ethical considerations that are similar to the other types of researches, alongside 
the PRO research. Also, the questionnaires who are intending to use in study has to be previously 
tested on small population and validated. Special attention should be paid to questionnaires which 
have to be translated. It is necessary to use guidelines for translation process in order to avoid misin-
terpretation of questions.

  Concept of valuing the quality of life is acceptable as it focus on the good of the individual. 
Based on the HRQoL values the quality adjusted life years (QALY) can be calculate. QALY includes 
two dimensions of health: quality and quantity of life (8). Economics main goal is to maximization 
of the QALY related to health care or treatment (18). This unit include only personal dimension 
without other values as how care is provided. On the other hand, QALY not consider the range 
of HRQoL patients’ values that may be not equal for every patient. Therefore, QALY gives an ad-
vantage to life-years over individual lives. Professional obligation beneficence is required to every 
patient no matter of QALY value (8). Thus the principle of equality and justice in providing health 
care can be disturbed if decisions are based only on the QALY CUA analysis. QALY units may dis-
criminate older than younger population. Decision to saving a younger patient are more likely in the 
context of QALY than saving older patients (8). QALY should not be an excuse why someone’s life 
is more important than others (19).

In QALY CUA research ethical principle of beneficence, which require of product to ensure 
benefits for patients, and utility, has to be incorporated in utility which is a broader term and also 
includes the best overall results of product.
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Conclusion
There is no perfect analysis. Every pharmacoeconomic analysis has advantages and disadvantages. 

Therefore, ethical consideration is very important in pharmacoeconomic research and making 
decisions based on the research results. Finally, proper construction and interpretation of results 
requires that research has to be conducted in an ethical and scientific way.
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 THE ClIMATE fOR INNOvATIvE MEDICINES IN THE REPUBlIC Of 
MACEDONIA

Bistra Angelovska1,  verica Ivanovska1, Elena Drakalska1

Introduction
The competition between the innovative and generic pharmaceutical companies has inten-

sified in the last decades.  Generic medicines have very important role in the development of a 
sustainable and accessible healthcare system. On the other hand, innovations should be stimu-
lated to maintain and improve the quality of health care.  Finding the balance between pharmaco-
therapy and pharmacoeconomy is one of the key challenges of the pharmaceutical industry and 
healthcare policies. The inclusion of innovative medicines on the positive lists and the influence 
of the legislation on medicines price control are important issues for pharmaceutical companies 
and patients.

The Republic of Macedonia has a limited medicines budget, and its healthcare policies aim to 
save on medicines supplies. Nevertheless, the country intends to allow the entry and use of inno-
vative medicines, especially for first- and second-line therapy. 

The essential part of the model created by the innovative pharmaceutical industry to enable 
the market exclusivity and increase medicines prices is the system of patent protection. In the 
Republic of Macedonia, the data, market and new indication exclusivity will be implemented 
starting from 2017, and the generic medicines can be registered after the patent protection expiry. 
During the current financial crisis, health authorities decide to promote the use of generic medi-
cines rather than more expensive medicines by originators, faced with increased costs of their 
national budgets. 

The existence of multinational innovative companies is difficult in the circumstances of 
limited financial means, low GDP, import-oriented small market, absence of national innovative 
industries and fewer numbers of patients.  The probable solutions might be the appropriate price 
policies that optimise the costs of innovative medicines and their inclusion on the positive list, 
and guarantee their pharmacoeconomic and therapeutic justification. The legislation and legis-
lative acts in the Republic of Macedonia are constantly modified due to the harmonisation with 
the European regulation.

Study objective
We aim to describe the circumstances that lead to innovative medicines’ entry to the market.

Study methodology
We analyze the legislation in the Republic of Macedonia and other circumstances that influence 

the innovative medicines’ entry to the market.

Overview of the legislation
The main legal acts and by-laws that support the methodology for medicines pricing (including 

reference pricing), the establishment of the national reimbursement list and the parallel importations 
have been explained in Table 1.  

1 Faculty of Medical Sciences, University "Goce Delcev" - Stip, Republic of Macedonia
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Table 1: Overview of legal acts and by-laws 
Legal acts and 
by-laws

Official 
Gazette / 
year.

Main characteristics related to medicines 
prices and reimbursement policies

Law for 
supplementing and 
amending the Law on 
medicinal products 
and medical devices

88/2010 Instead of given methology about the price 
formation, new paragraph allows by-laws to 
treat the matter at technical details level.

Methodology for 
medicines’ single 
price structure 

156/11
45/12  

Referent pricing: Slovenia, Bulgaria, 
Netherlands, Poland, UK, France, Croatia, 
Serbia, Greece, Germany, Turkey and Russia 
Maximum wholesale medicines price: 
average value of the two lowest comparison 
wholesale prices from the referent countries 
fees within the wholesale medicine price: 
wholesale fees, custom fees, other import fees
Retail margin: as a percentage of wholesale 
prices (28%, 25%, 20%, up to 1,200 MKD).  
Medicine pricing structure: suggested retail 
price – the same or lower price calculated by 
this methodology 
The increase of medicines prices - 
pharmacoeconomic study and/or calculations 
for justification 
Brand medicines or innovative medicines
Maximum price – average value of the two 
lowest wholesale prices of the brand medicine 
from the same manufacturer in the referent 
countries 
Pharmacoeconomics indicators

Law for 
supplementing and 
amending the Law on 
medicinal products 
and medical devices

11/2012 Option given for parallel importation of 
medicines 
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Law for 
supplementing and 
amending the Health 
Insurance Law 

  26/2012 Modification of the mode and the methodology 
to establish the Health Insurance Fund (HIF) 
medicines reimbursement list (Positive list):
Ordinance passed by the Government of the 
Republic of Macedonia 
14 expert committees established by the 
Government of the Republic of Macedonia 
according to the international ATC 
classification, each made from 17 members 
(14 MDs, 1 MOH representative, 1 clinical 
pharmacologist or pharmacist) with one year 
mandate.
The committees make the decision based on 
prior opinion given by an appropriate university 
clinic. 

Ordinance on 
the mode and 
methodology 
to establish the 
HIF medicines 
reimbursement list 

116/ 2012 Medicines on the list  
List A – medicines from primary health care, 
dispensed at the pharmacies contracted by HIF 
List B - medicines from hospital healthcare 
Medicines are grouped according to the 
ATC classification, INN, prescribing regime, 
indications, application site, dispensing of 
special group medicines, dispensing and use of 
medicines according to indications or remarks 
about the medicines 
Established procedure on the applications for 
adding or removing medicines on the list
Harmonisation with the HIF financial 
possibilities. 
Incorporation of the scientific evidence on 
drug efficacy, pharmacotherapeutic and 
pharmacoeconomic indicators and established 
medicines price. 
Incorporation of the pharmacoeconomic and 
financial analysis, wholesale prices according to 
DDD and info on medicines inclusion on the 
positive lists in the EU countries or other with 
comparative economic systems. 
List revision at least annually
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Health Insurance 
Fund (HIF) 
medicines 
reimbursement list 
(Positive list)

81/2012 
revised text

Number of amendments and additions
medicines dispensed according to the INN and 
ATC classification
preferences towards generic medicines 
small number of innovative medicines
Listed indications for reimbursement 
377 medicines by generic name on the primary 
positive list 
343 medicines by generic name on the hospital 
positive list 

Rulebook on 
the criteria and 
procedures to 
establish medicines 
reference prices 

158/ 2009 
138/ 2010 

Referent countries: Slovenia, Croatia, Bulgaria, 
Serbia 
Harmonisation of the refence price with the 
purchasing power parity coefficient 
The price of medicine with no generic 
competitor cannot be higher than 10% of the 
average comparison price 
The price of medicine with generic competitor 
cannot be higher than 79,23% of the average 
comparison price 
The option to include the therapeutic equivalent 
for medicines with the same efficiency/safety – 
determination of pharmacological therapeutic 
groups
Reference prices are established on 10 January 
each year.

Discussion
The Law on medicinal products and medical devices from 2007 has been modified to include 

the reference pricing methodology in 2010 and the parallel importation in 2013 (Table 1). The 
by-laws have further explained the medicines pricing and the registration procedure (including 
the 5% VAT).  The reference countries for establishing the unique medicines prices include not 
only the EU countries, but also Serbia, Turkey and the Russian Federation (Table 1). Some of 
them differ significantly from Macedonia in terms of the size of the country, its medicines market, 
or financial parameters.  The reference pricing methodology sets very low unique medicines 
prices, and only medicines of special interest can be up to 20% higher than the average wholesale 
prices in the referent countries (Table 1). It lowers the companies’ profit, threatens their financial 
viability, and decreases further the small interest of innovative companies for the Macedonian 
market. Some of them have been closing their representative offices in the country. 

As illustrated in Table 1, the reimbursement of medicines is regulated by the Health Insurance 
Law and the Ordinance 116/2012, while the modified methodology for the list has been added 
to the law in 2012. The establishment of expert committees in charge fof the positive list is un-
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derway. However, the complexity of the procedure delays and hampers the process of adding new 
medicines on the list.  

According to the Health Insurance Law, the insured citizens are entitled to use reimbursed 
medicines on prescriptions, while these medicines are dispensed by pharmacies contracted by the 
HIF (Table 1). The list of expensive medicines are not included in pharmacies’ monthly quotas, 
and are determined by HIF decisions. 

The inclusion procedures for the reimbursement list were defined with the 2012 Ordinance. 
The additions and deletions on the list have to be based on evidence on medicines efficacy, phar-
macotherapeutic and pharmacoeconomic indicators, and in line with the HIF financial possibil-
ities. It also requires data on drug inclusion on the reimbursement lists in the EU or countries in 
the region.   

The prescribing of reimbursed medicines by generic name (INN) has been implemented in 
2003 as part of the HIF agreement with the MDs from primary health care. The generic pre-
scribing has been one of the successful methodologies to reduce the medicines costs, but   has also 
a negative impact on the brand medicines supply and reduces prescribers and patients’ choice. 
The HIF negotiates with the pharmaceutical companies the price alignment of brand medicines 
and pre-determined reference prices of generic medicines to achieve lower prices. The new meth-
odology for unique medicines prices and the market competition have resulted in savings in the 
national drug budget. These savings can be used to introduce the required innovative medicines 
on the market. 

The medicines from the hospital positive list are provided through the healthcare institutions, 
and their prices have no impact on the patients, but on the limited hospital budgets. 

The national medicines budget has currently reached 154 million Euros, with 40% for the 
reimbursed medicines, and 60% for commercial ones. Around 3510 medicines are registered in 
the country, which includes 2623 generic (75%), 735 brand (21%) and 152 innovative medicines 
(4%).   The small number of registered innovative and brand medicines is a result of the generic 
prescribing policies, the unique medicines price methodology, the reference pricing for reim-
bursed medicines, the delays, and the strict inclusion rules for the positive list. The reimbursement 
policies are in more favour of generic compared innovative medicines. The reference pricing has 
reduced the prices of most medicines on the reimbursement list, but only few innovative medi-
cines can decrease their prices. The mandatory generic prescribing and the pharmacies’ obligation 
to offer the reference priced medicine reduce the opportunity to sell the brand medicines.  

The national health authorities consider the positive list to be made according to the WHO 
recommendations for the selection of essential medicines, meeting the population clinical needs 
for most common diseases in the country and according to the financial resources available. The 
last revision of the list has been done based on the HIF Steering Committee decision and opinions 
of the expert committees appointed by the Minister of Health, but whose responsibilities ceased 
with the amendments to the Health Insurance Law in 2012.  During the active period of this com-
mittee (2007-2012) the biggest pressure for inclusion on the list has been related to the medicines 
listed in Table 2.
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Table 2: Requests for inclusion of innovative medicines on the reimbursement list (2007-2012) .  

ATC code INN Name of the 
medicine Manufacturer Registration date

L01XA03 oxaliplatin
Eloxatin 

Oksaliplatin 

Aventis farma
Sanofi-Aventis
Cipla Ltd.
EBEWE Pharma
PLIVA 
LACHEMA a.s. 

13.05.2010

30.06.2009
29.03.2012
30.06.2009

L01XC07 bevacizumab Avastin Hoffman la 
Roche 28.09.2010

L01XE01 imatinib  

Glivec

Anzovip

Imakrebin

Plivatinib

NOVARTIS 
Pharma

ZDRAVLJE A.D. 
- Лесковац, 

REMEDICA 
Ltd - Лимасол, 
Кипар

PLIVA Hrvatska 

25.03.2011

25.12.2012

24.01.2013

29.11.2012

L01XE03 erlotinib Tarceva Hoffman la 
Roche 28.10.2010

L01XC04 alemtuzimab Mabcampath Boehringer 
ingelheim 28.10.2010

B01AX06 rivaroxaban Xarleto
BAYER 
SCHERING 
PHARMA AG

30.12.2008

Only Imatinib was put on the positive list (Official 62/2011), including three more medicines 
with the same generic name later on. Other listed medicines have been rejected on the justification 
for limited national financial means and the existence of therapeutic alternatives. All these medicines 
have all been registered in the country, but their presence on the Macedonian market depends largely 
on their inclusion on the reimbursement list. Since 2012, the 14 expert committees have not been 
appointed yet, so there have been no new applications for inclusion on the list.   

The innovative companies reduce the medicines prices according to the methodology for unique 
medicines prices and direct negotiations with the HIF. They estimate that this has led to the ap-
proximate savings of 20 million Euros, which shall be used to include new innovative medicines on 
the reimbursement list when they have the pharmacoeconomic justifications. Additional savings can 
also be generated by rationalising the positive list, drug use in the hospitals and reference prices. The 
more frequent revision of the positive list (i.e. quarterly) can result in the elimination of obsolete 
medicines and inclusion of innovative medicines.

The financial existence of the innovative companies in the Republic of Macedonia is of strategic 
importance for the country in terms of data provision on innovative medicines, presence on the 
market and post-marketing surveillance. 
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The parallel import from 2012 will improve the market offer, but will have a negative impact on 
the financial sustainability of the innovative companies’ representation in Macedonia. 

Conclusion and recommendations
National regulations were put in place to accelerate the access to innovative medicines.  

Simultaneous legal changes and drug pricing policies were designed to support the generic market 
rather than innovations, and control drug budget. This illustrates the national dilemma of how to 
improve access to innovative medicines beneficial for patient health with restrictive budget.
•	 The Republic of Macedonia has limited drug budget, so its policies are directed towards saving of 

the resources for drug supplies. 
•	 The country aims to allow the market entrance of innovative medicines and their use, especially 

for first- and second-line treatments in line with its financial possibilities.  
•	 In recent years, the regulation has been modified to facilitate the market entrance for innovative 

medicines. However, frequent modifications and adjustments according to all interested parties 
have delayed the process of their efficient implementation

•	 The generic prescribing and reference pricing have a negative impact on brand medicines and 
limit the choice of prescribers and patients, but save the budget resources that can be used to 
include innovative medicines on the market and the reimbursement list.  

•	 The parallel importation is benefiacial to the market offer, competition and medicines prices, but 
hampers the financial sustainability of the innovative companies’ representative offices. 

•	 The discontinued legal procedured in the last year and the complicated procedures delay its 
completion and the inclusion of innovative medicines on the positive list. 

•	 The reduction of medicines prices using the methodology of unique prices and reference prices for 
reimbursed medicines can free some resources to be used to include new medicines in health care, 
but lower prices decrease the innovative companies’ interest to enter the Macedonian market. 

•	 Given the limited and insufficient drug budget, savings can be made by rationalising the positive 
list, use of medicines in hospital and introduction of pharmacoeconomic aspects in practice, 
which can be used to include new medicines for patient care.  

•	 Still, the inclusion of expensive innovative medicines should be based on scientific evidence on 
drug efficiency (first- and second-line therapies), pharmacotherapeutic and pharmacoeconomic 
indicators and HIF financial possibilities. 

•	 The presence of innovative medicines on the Macedonian market and their inclusion on the 
positive list shall be done according to the experience in the EU and countries in the region with 
comparative economic systems. 
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ЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Генка Петрова1

Въведение
Етиката и науката винаги са били неизменно свързани. Учените са носители на нови идеи 

и на човешкия прогрес и като такива се счита, че те трябва да  носят и най-висшите морални 
ценности на обществото. 

Научните изследвания в областта на фармацията включват  клиничните проучвания при 
разработване на нови лекарствени продукти, научни фундаментални проучвания, оперативни 
и  законодателни анализи на регулаторни решения, пазарни и други проучвания на фармацев-
тичната практика. Етичните аспекти на фармацевтичните научни проучвания са разнообразни, 
но обединяващото е търсенето на научната истина и установяването на причинно следствена 
връзка между процесите и факторите, които ги повлияват.

Настоящата работа дискутира етичните аспекти при провеждане на оперативни и  зако-
нодателни анализи на регулаторни решения, пазарни и други проучвания на фармацевтичната 
практика проведени през периода 1970-2010 година в България, както и проектите, финан-
сирани от съвета по медицинска наука при МУ София. 
Материали и методи

В настоящата работа е приложен документен анализ, с използване на приомите на анализ 
на съдържанието. Анализирани са публикуваните научни разработки в областта на социалните 
и икономически фармацевтични науки за периода 1970-2010 година. Те са ситематизирани по 
области на проучване, нови направления и съдържание на тематиката. 

Проучени са също научните фармацевтични проекти, финансирани от съвета по меди-
цинска наука за осем годишен период, които са систематизирани по тематика, авторски ко-
лективи и брой. 
Резултати  

Концептуалната рамка на научните фармацевтични изследвания е представена на Фигура 
1. Те могат да бъдат разделени на три основни групи, които са логически и времево свързани. 
Фундаменталните проучвания разкриват нови насоки на научните търсения, които се реали-
зират в своя приложен характер чрез създаване на нови лекарствени вещества.   

Фигура 1. Концептулна рамка на научните фармацевтични проучвания

Социално икономическите проучвания обхващат широка гама от оперативни пазарни 
и законодателни анализи на фармацевтичната наука и практика – Фигура 2.

1 проф., МУ-София
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Фигура 2. Концептуална рамка на социално икономическите фармацевтични научни 
проучвания 

За разглеждания период научните проучвания в социално икономическата област на фарма-
цията могат да се разделят на 2 основни периода според преобладаващата тематика – периода 
1953-1989 година и 1989 – 2008 година. През първия период намерихме данни за  публикувани 
общо n= 375 публикации, а през втория период n=196 публикации. 

Обекти на фармацевтичните научни изследвания са били лекарствата и тяхното място в 
социално икономическата среда, развитието и функционирането на фармацевтичния сектор, 
фармацевтичната практика, професията и лекарственото снабдяване в контекста на цялостната 
лекарствена политика, като това е преобладаващата сфера през първия период и през втория 
– фигури 3 и 4. 

Фигура 3. Структура на публикациите по тематика през периода 1953-1989 

През втория период на изледването се развиват нови области,  които са насочени към 
новите социално икономически условия, като фармакоикономика, фармацевтични грижи, 
фармакоепидемиология и др., като намаляват публикациите в областта на индустриалната фар-
мация  – Фигура 4.
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Фигура 4. Структура на публикациите по тематика през периода 1989-2008 година
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Според обекта на тяхното проучване публикациите, насочени към лекарствата са 45 през 
първия период и 131 през втория период; публикациите свързани с фармацевтичната практика 
са 65 през първия и 89 през втория период; свързните с фармацевтичния сектор и неговото 
развитие са съответно 58 спрямо 68; а свързаните с фармацевтичната професия са 42 спрямо 
112. Очевидно се наблюдава увеличаване не само на тематиката, но и на публикационната ак-
тивност на учените в тази област. 

Проектите, които през периода 2006 – 2011 са финансирани от МУ София се увеличават 
като брой, както и участващите в тях учени – Фигура 5.    

Фигура 5.  Брой финансирани проекти и научен състав

По области научните проекти са в експерименталните и фундаментални области – 
Фигура 6.  
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Фигура 6. Области на финансирани научни проекти 

Независимо от увеличението на броя на проектите и разнообразните научни области съще-
ствуват редица области, които не са изследвани. Това са професионално етичните въпроси, 
проучваниятя в областта на поведенческите науки, информационните технологии, нуждите на 
пациентите от специфично обслужване, проучвания в областта на качеството на живот. 

Заключение
Социално икономическите проучвания се променят от политически към управленчески 

ориентирани, като се увеличават хуманистичните, икономически и епидемиологични 
проучвания.

Проучванията в България се нуждаят от международно сътрудничество, за да популяри-
зират постиженията у нас. Също така е необходимо методично укрепване на социално иконо-
мическите проучвания за приемане на общите хуманистични принципи на оринетирането им 
към интересите на пациентите.

Литература:
1. Фармацевтичен факултет, Годишен сборник с публикации на фармацевтичен факултет, С. 2007 г.
2. www.pubmed.com
3. www.scopus.com
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ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО И КЛИНИЧНО 
ПРОУЧВАНЕ НА БОЛКА И АНАЛГЕТИЦИ

Ваньо Митев1, Славина Сурчева2, Димитър Масларов3,  
Любима Тодорова4, Мария Ръткова5,  Мила Власковска6

"Болката е неприятно сензорно или емоционално усещане свързано със съществуваща 
или потенциална тъканна увреда, както и описанието на такава"(1). Дефинирането на болката 
с акцент върху субективното изживяване, признаването на правото за лечение на болката 
като общочовешко право, определят своевременното и адекватно лечение на болката като 
основен показател за качеството и  нивото на медицината в развитите страни. В същото време 
това е предпоставка за решаването на редица етични аспекти при лечението на болката, при 
проучването и създаването на нови аналгетици.

Съществуват различни критерии за класифициране и охарактеризиране на болката. Според 
патофизиологичните основи тя е ноцицептивна и невропатична; според продължителността – 
остра и хронична. Но винаги болката е страдание за човека, което засяга неговото физическо, 
емоционално, психосоциално и духовно състояние. В това отношение хроничната болка е  
здравен проблем – тя е широко разпространена в общата популация (116 млн. в САЩ) и най-
честа причина за инвалидизиране на възрастните (2). Хроничната болка е и  икономически 
проблем с оглед на загуба на работни дни, медицински разноски и други пропуснати ползи 
($560 - $635 милярда годишно) (2).

Нейното лечение е терапевтично предизвикателство с оглед на фармакологичното и повли-
яване като в същото време се поставят редица етични проблеми (3):
-  Да се редуцира несъответствието в достъпа за грижи между групите на млади, възрастни и 

социално слаби пациенти, 
-  Да се дефинира качество на мениджмънта на лечението на болката, 
-  Необходимост от обучение от квалифицирани преподаватели и програми в областта на 

медицина на болката, 
-  Необходимост от доказателство-базирана здравна политика относно употребата на 

опиоидни аналгетици,  
-  Въвеждането на мултимодална терапия на болката, което ще намали проблемите на 

продължителната терапия с опиоиди. 
Всеки един от тези аспекти съдържа редица проблеми, които са решаващи за ефективното 

лечение на болката. В този смисъл ефективното лечение на болката е комплекс от фактори, 
обусловени от държавна политика, налични медикаменти, пациент и медицински персонал. 
Бариерите в ефективното лечение на хроничната болка засягат тези фактори и могат да се 
обобщат като: 
-  Неоценяване на значимостта на проблема (болката);

1 ректор на Медицински университет–София, Ръководител на Катедра по медицинска химия и биохимия при 
Медицински факултет

2 Катедра по фармакология и токсикология при Медицински факултет, МУ–София
3 Клиника по нервни болести, Първа МБАЛ–София, ЕАД
4 Изпълнителна агенция по лекарствата
5 Медицински факултет – Медицински университет-София
6 Катедра по фармакология и токсикология при Медицински факултет, МУ–София
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-  Предразсъдъци за болката;  
-  Страх от зависимост (наркомания);
-  Неприятен опит при лечение на болкатаа  (нетолерирани нежелани реакции: гадене, 

повръщане, сънливост, отпадналост, констипация);
-  Регулаторни ограничения;
-  Недостатъчно познания за фармакологичната терапия. 

Лечението на болката е подчинено на нормите и стандартите за етично поведение на 
Световната Медицинска Асоциация. Приетата през 1964 г Декларация от Хелзинки съдържа 
етичните принципи за провеждане на медицински проучвания върху хора като в годините тези 
принципи са актуализирани и прецизирани (последните допълнения са от април-юни 2013 г) 
(4). Проучванията върху болката – механизми и механизъм-насоченото лечение, създаването 
на нови аналгетици е свързано както с клинични проучвания, така и с експериментална научна 
дейност. Последните години, с оглед индивидуализирането на терапията на болката, напреднаха 
познанията ни за генетична детерминираност на лекарствения отговор и необходимостта от 
подобни проучвания, което налага експертна етична оценка и на тези проучвания.

Принципно експертната оценка включва научна, медицинска, морална и правна оценка на 
изследването в съответствие с етичните принципи в Декларацията от Хелзинки и стандартите 
за добра практика в медицината и здравеопазването, Конвенцията по биоетика.

Критериите за оценка на научни разработки и проекти, предвиждащи научни изследвания 
с участието на хора включват (5): 
•	 Етична оценка на дизайна и начина на провеждане на изследването – акцентира се на 

квалификацията и опитността на изследователите; на разработването на алгоритъм на 
поведение на изследователите, който гарантира качеството на всеки аспект на изследването. 
От особено значение е зачитането на правата и благополучието на участниците в 
изследването, които доминират над интересите на науката и обществото; защита на 
личните данни за идентификация и  правилата за конфиденциалност. При повеждането на 
генетични проучвания много прецизно се преценява включената в протокола информация 
– анонимност на пациента, описан поцес на информирано съгласие, селекция на донорите, 
съхранение и количество на взетия материал и др. (6).

•	 Оценка на защитата на правата и благополучието на участниците в изследването– водещо е 
свободният избор и информираното съгласие на пациента; изясняване на очакваните ползи 
и потенциалните рискове при изследването

•	 Оценка на прилагането на принципа за конфиденциалност 
•	 Оценка на начина на определяне на участниците в изследването - критерии за 

безпристрастност при включването на всеки участник в изследването както и гарантиране 
на правото му на доброволно напускане на проучването без последствие за него.

•	 Оценка на ефикасността и социалната полза от изследването
Според Margo McCaffrey "Болка е това, което пациентът съобщава, и я има тогава, когато 

той казва."(7) Подобно разбиране за болката рефлектира в някои специфични етични 
съображения при клинични проучвания свързани с болка и аналгетици. Според  американската 
физиологична асоциация е необходимо за целите на експеримента предварително да бъде 
установен минимален интензитет на вредна стимулация, който да не е превишаван по време на 
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проучването. В хода на проучванията върху болката пациентите трябва да бъдат в състояние да 
спрат болезнен стимул по собствена воля. В изследване на клиничната болка, използването на 
плацебо изисква да бъдат на разположение алтернативни методи за облекчаване на болката на 
тези пациенти, които го изискват (8). 

Използването на животни в експерименти е строго регламентирано в законодателството 
на ЕС и у нас. Основна догма при планирането на такива експерименти е, че благополучието 
на човека е над всичко друго като и тук  оценката на изследването е в съответствие с етичните 
принципи в Декларацията от Хелзинки  и  Конвенцията по биоетика. Критерийте за оценка 
включват (9):
-  Етична оценка на дизайна и начина на провеждане на изследването – акцентира се на 

квалификацията на изследователите и адекватния дизайн на изследването.
-  Оценка на планиране на  експериментите с лабораторни животни – да се избягва 

дистрес и да се осигури адаптация на животните; минимизиране на броя на животните и 
продължителността на експеримента, липса на алтеративни възможности за проучването,  
(reduction, replacement, refinement).

-  Оценка на провеждането на експеримента – безболезнени манипулации (локална и 
обща аналгезия; едно животно, вероятно изпитващо хронична болка, трябва да бъде 
лекувано за облекчаване на болката, доколкото това не пречи на целта на разследването; 
при оценяването на нивата на болка, следователят трябва да даде внимателна оценка на 
отклонението на животното от нормалното поведение. За тази цел трябва да се измерват 
физиологични и поведенчески параметри; спазване на норми за отглеждане и съхраняване 
на такива животни; при необходимост бързо и безболезнено умъртвяване.  

-  Оценка на разпределението на отговорностите – главният изследовател носи морална 
и юридическа отговорност за провеждането на експериментите, а за планирането и 
провеждането на експерименти с лабораторни животни отговаря  учения, които ги 
провежда. Всички останали лица, вземащи участие в такива експерименти споделят 
моралната отговорност.
Спазването на етични принципи при работа с лабораторни животни при изучаване на 

болката и аналгетици е от особено значение с оглед на спецификата на изучавания проблем. 
Използването и създаването на адекватни модели на болка, които максимално да разкриват ме-
ханизми и ефекти на проучваните лекарства е възможно при спокойни, адаптирани животни, с 
добре планирани и проведени експерименти от квалифицирани и опитни изследователи.
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ЗДРАВНАТА ПРОМОЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНАТА РЕКЛАМА КАТО 
ФАКТОРИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА СРЕЩУ 

ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ А И Б В БЪЛГАРИЯ
 Владимира Кръстева1, Надежда Владимирова2, Илко Гетов3, 

Въведение
Вирусните хепатити тип А и тип Б представляват сериозен проблем в общественото здра-

веопазване и инфекциозната патология, което налага необходимостта от вземането на ефек-
тивни мерки за тяхната превенция. Общоизвестен факт е, че ваксинопрофилактиката е една от 
най-успешните интервенции в профилактичната медицина, а в България са налице основните 
фактори, необходими за осъществяване превенцията на вирусни хепатити посредством вакси-
нации: здравно законодателство, добре структурирана здравна система за изпълнение на имуни-
зациите, наличност на ваксини. Повишаването на осведомеността, както и увереността в ползите 
от имунизациите като основна превантивна мярка, би могло да се постигне благодарение на при-
лагането на различни подходи, включващи мащабни рекламни, информационни и образователни 
кампании, имащи за цел насърчаване на противохепатитната ваксинопрофилактиката.

Фармацевтичната реклама се счита за ефективно средство за подобряване здравната осве-
доменост на населението, като провокира потребителите да търсят допълнителна информация 
и доказателства и да започнат по-активно да участват във вземането на решения, отнасящи 
се до собственото им здраве[3]. Затова е необходимо тя да бъде замислена и изпълнена по 
най-прецизен начин и че е обект на засилен контрол и регулация от страна на Закона за ле-
карствените продукти в хуманната медицина, подзаконовите нормативни актове и етичните 
кодекси на производителите и разпространителите[14]. Според ЗЛПХМ пред населението се 
допуска реклама (вкл. и в Интернет) само на лекарствени продукти, които се отпускат без 
лекарско предписание, с изключение на рекламните кампании по ваксиниране[9]. Освен това 
не представляват реклама провежданите от Министерството на здравеопазването кампании 
по ваксиниране на населението, когато свързаните с тях материали не съдържат данни за кон-
кретен лекарствен продукт[9].

Извън сегмента на рекламните кампании, подобряването на здравната култура на населе-
нието и насърчаването на ваксинопрофилактиката е задача и на редица програми промоция 
на здравето. Съгласно дефиницията на СЗО промоцията на здравето представлява процес на 
подтикване на хората да увеличат контрола върху собственото си здраве, за да го подобрят[8]. 
Успешните здравнопромоционални инициативи са многостепенни[4], базирани на съчетани по 
подходящ начин концептуални и теоретични модели[6], които заедно изграждат т.нар. модели 
за планиране на кампаниите, какъвто е социалният маркетинг[1]. Те са широко застъпени и при 
провеждане на кампании за насърчаване на ваксинопрофилактиката с цел превенция на раз-
лични заболявания, каквито са хепатит А и хепатит Б.

Целта, която си поставихме, бе да проучим и анализираме проведени в България нацио-
нални информационни и рекламни кампании за насърчаване имунизациите срещу вирусни хе-
патити А и Б, както и да разгледаме някои етични дискусии.

1 магистър по Биобизнес, СУ "Св. Климент Охридски", Биологически факултет
2 д-р, Национален център по заразни и паразитни болести, София
3 проф. , дф, МУ-София, Фармацевтичен факултет
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Материали и методи
Извършихме ретроспективно интернет-проучване на една рекламна и две информационни 

кампании, проведени в периода 2009-2012 г., имащи за цел насърчаване ваксинопрофилак-
тиката на вирусни хепатити А и Б в България: 
1.  рекламна кампания за популяризиране на комбинираната ваксина Twinrix®Adult; 
2.  национална кампания "Хепатитът е опасен. Ваксинирай се!"; 
3.  национална информационна кампания "За по-малко хепатит". 

Анализирахме естеството на използваните рекламни и други промоционални материали 
– печатни, аудиовизуални, предметни, както и комуникационните канали за разпространение 
на кампанийните послания. В допълнение подложихме на анализ съдържащата се в тях инфор-
мация с цел интерпретиране на заложените смислови послания. Проследихме дискусиите в ин-
тернет-средата, отнасящи се до възприятията, възникнали вследствие на рекламната кампания, 
както и провокираните етични въпроси.

Разгледахме рекламната кампания в контекста на изискванията на ЗЛПХМ и действащата 
нормативна уредба, а останалите две кампании – от гледна точка на теоретичните конструкти 
на здравната промоция.

Резултати и обсъждане 
Проучване на рекламната кампания за популяризиране на комбинираната ваксина 

срещу хепатит А и Б Twinrix® Adult
Twinrix® Adult е адсорбирана ваксина срещу хепатит А 
(инактивирана) и хепатит Б (рДНК), чийто производител 
е мултинационална научноизследователска фармацев-
тична компания GlaxoSmithKline[10]. Рекламната кам-
пания, предприета в периода 2009-2012 г., е свързана с раз-
работването, създаването и последващото разпростра-
нение на видеоматериал и на печатни информационни ма-
териали, насочени към населението и медицинските спе-
циалисти. Цялостната кампания има за цел да привлече 
общественото внимание върху сериозността на вирусните 
хепатити и ефикасните методи за неговата превенция[11]. 
Във връзка с това е допустимо да се очаква, че рекламните 
материали биха могли не само да повишат осведомеността 
на населението относно заболяванията, но и да повлияят 
крайния потребител в желаната посока при вземане на ре-
шение за закупуване и поставяне на препоръчаната 
ваксина. Съответно успешното реализиране целите на 

кампанията би се изразявало както в увеличени продажби, така и в нарастваща ваксинопрофи-
лактика на вирусните хепатити, което от своя страна би било в полза за повишаване на колек-
тивния имунитет в обществото.

В съответствие със ЗЛПХМ рекламните материали, използвани в кампанията, са по-
лучили одобрение от Експертен съвет към ИАЛ, въз основа на което е било допуснато и раз-
пространението им в публичното пространство. Известно е, че целта на всяка реклама вкл. и 
фармацевтичната, е да повлияе върху поведението на потребителя, следователно е насочена 
към хората на емоционално равнище[14]. Това обяснява внедряването на специфични изразни 
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средства, подбрани така, че да окажат силно психологическо въздействие върху реципиента 
на посланието особено на видеоклипа, промотиращ Twinrix® Adult, върху който беше съсре-
доточено и нашето проучване. Ключов за оформянето на рекламното възприятие е интен-
зивният жълт цвят, с който е белязан келнерът от видеоклипа, а впоследствие и двойката 
клиенти, като в същата цветова гама е издържано и посланието на рекламата "Хепатит! Не 
усещаш кой те заразява...". Жълтият цвят в клипа нагледно представя бързия и лесен начин 
на разпространение на болестта, напомняйки на потребителя за един от симптомите на за-
боляването, което често остава неразпознаваемо[11]. Следователно акцентът върху жълтия 
цвят заедно с така формулираното послание предупреждават за случайния характер на зараз-
яване, а фактът, че хепатитът остава неразпознат от героите в рекламата, внушава, че всеки 
е изложен на този риск. Едновременно с това се създава усещането за несигурност и страх 
у потребителя по отношение на собствената му безопасност. Това несъмнено е целенасочен 
ефект, който би следвало да породи и очакваното действие, а именно покупка и поставяне 
на ваксината - акт, към който директно подканва рекламата с повелителното "Ваксинирай 
се!". Подобно рекламно решение е в контекста на теорията на Уите и колеги, според която 
високата степен на възприета опасност и податливост, т.е на породения страх, в комбинация 
с високоефективни рекламни послания, е с най-голям потенциал за генериране на препоръ-
чаната поведенченска промяна, каквато в случая е ваксинацията срещу хепатит[17].

Именно поради провокативния си характер след появата си в медийното пространство ви-
деорекламата предизвика разгорещени дебати относно етичността и коректността на използ-
ваните послания и рекламни похвати за въздействие върху широката аудитория. 

Във форума на сдружението за борба с хепатита ХепАктив[15] регистрираните потребители, 
повечето от които са боледуващи от хроничен хепатит, изказват противоречиви и в някои от 
случаите крайно емоционални мнения, тъй като темата за рекламата на Twinrix® Adult пред-
ставлява особен интерес за тях. Тя провокира изразяването на интересни схващания, които 
си струва да бъдат коментирани, тъй като разкриват гледната точка на хора, които вече са за-
сегнати от болестта. Някои от изказаните мнения са представени на фиг.2, като са обособени 
в две отделни групи в зависимост от това дали отразяват по-скоро отрицателно (рамка 1) или 
по-скоро положително отношение (рамка 2).

Рамка 1
•	 „Тази	ПОТРЕСАВАЩА	реклама	буди	у	хората	дискриминация	и	негативно	настроение	срещу	нас!	Дори	

аз	самата	се	настройвам	против	„жълтите	хора”	като	я	гледам,	въпреки	ча	и	АЗ	имам!	(...)	Анатема	на	
тази	„реклама”	...;

•	 „Сервитьор	боядисан	с	жълта	боя	сервира	на	клиенти	и	ги	залива	и	тях	с	боя,	т.е.	заразява	ги,	а	те	се	
хилят	доволно	и	нищо	неподозиращи	сякаш	хепатитния	е	злодей	целящ	масово	ХЕПАТИЗИРАНЕ	на	
света!”;

•	 „(...)	наистина	има	подвеждащо	впечатление	за	умишлено	заразяване	–	келнерът	чрез	система	от	
телодвижения	„потапя”	жертвите	под	жълтата	боя,	като	че	се	касае	за	напълно	умишлена	деятелност.”;

•	 „НО	има	много	лоша	страна	от	рекламата,	а	те	е,	че	кара	хората	да	се	настройват	против	хепатитните,	
тъй	като	са	дезинформирани	...”;

•	 „много	ме	дразни,	че	в	рекламата	се	представят	нещата	сякаш	и	Ц	може	да	хванеш	от	супа,	което	е	
абсурдно	...	тази	реклама	е	само	за	А,	дори	за	Б	е	нелепо”;

•	 „При	всички	положения	е	подвеждаща,	защото	не	става	много	ясна	разликата	между	А	и	В	хепатити.”;
•	 „Откакто	са	я	пуснали	всеки	път	като	я	видя	и	се	чувствам	като	прокажена	...	има	и	други	начини	да	

мотивираш	и	рекламираш”;
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Рамка 2
•	 „Все	пак,	това	е	една	от	най-често	използваните	и	ефективни	стратегии,	която	може	да	стресне	и	да	

предизвика	човек	да	се	изследва	и	съответно	в	този	случай	да	се	ваксинира.”;
•	 „Но	рекламата	си	каза	думата.	Така	че	„за”	рекламите	с	двете	ръце.	(...)	Факт	е,	че	рекламата	има	много	

силно	стряскащо	въздействие	и	най-вероятно	води	до	тестването	на	безчет	хора	и	оттам	до	лечение	
или	превенция.	А	това	е	най-важното.”;

•	 „Не	мога	да	отрека	че	и	мен	ме	накара	да	се	ваксинирам,	утре	ще	си	взема	резултатите	за	вирусна	на-
ситеност	и	маркери	и	Хеп	Б	и	ще	си	направя	и	ваксината,	ако	всичко	е	ок.”;

•	 „(...)	по-важно	е	здравите	хора	да	знаят	за	хепатита	и	да	се	изследват,	пазят	и	ваксинират.	Наистина	
рекламата	всява	страх,	но	в	случая	малко	страх	е	полезен,	той	е	защитен	механизъм.	А	келнерът	в	
рекламата	не	е	злодей	–	той	просто	не	подозира,	че	изсипва	жълта	боя,	като	сервира	храната,	тъй	като	
и	клиентите	не	знаят	за	нея.”;

•	 „Като	цяло	мен	всякакви	подобни	кампании,	свързани	с	хепатита	по	медиите	(включително	и	тази)	ме	
подтискат,	но	осъзнавам,	че	е	за	добро.	(...)	В	крайна	сметка	се	оказва,	че	„страх	лозе	пази”	и	преза-
страховащите	се	си	живеят	по-добре,	отколкото	прекалено	смелите...”;

•	 „Аз	обаче	смятам,	че	рекламите	трябва	да	са	стряскащи	–	да	се	основават	на	факти	като	горния	и	да	
правокират	хората	към	действие.”;

•	 „Рекламата	е	насочена	към	здрави	хора	и	трябва	да	е	стресираща.	Няма	как	иначе	да	бъдат	накарани	
да	се	замислят.	Ние	се	отъждествяваме	както	беше	казал	някой	със	злодея,	който	заразява,	но	това	не	
е	така.	Заразяват	тези,	които	не	знаят,	че	са	болни.	Така	че,	ползата	от	рекламата	е	двойна.	Голяма	част	
от	решилите	се	да	се	ваксинират	ще	се	изследват	и	вече	ще	разберат,	че	са	заразени,	а	другите	ще	се	
предпазят	от	заразяване.”

Фиг. 2. Мнения относно видеорекламата на Twinrix® Adult на болни от хепатит, 
изказани във форума на ХепАктив

Макар и рекламата на комбинираната ваксина да предизвиква недоволство, на базата на из-
казаните мнения би могло да се заключи, че основната цел на материала е изпълнена - да при-
влече вниманието върху разглежданата тематика и да подтикне аудиторията към размисъл. Във 
всеки случай посоченото по-горе твърдение, според което разглежданата реклама на Twinrix® 
Adult "буди дискриминация и негативно настроение срещу (заразените с хепатит)", е отразено 
в постъпилата на 18.01.2011 г. в Националния Съвет за Саморегулация жалба от Д.Ш. от 
гр.София, регистрирана под №110, относно телевизионната реклама. В нея се изтъква, че според 
хора, болни от хепатит, тази реклама е обидна, представя ги като различни от "нормалните", 
отделя ги от тях дори визуално - те са "жълти", и буди негативно отношение към носителите на 
болестта, допускайки, че те може нарочно да заразяват другите и като цяло ги дискриминира. 
Жалбата е окачествена като неоснователна с Решение №38 на Етичната комисия от 03.02.2011 
г., като се посочва, че фирмата разполага със съответно разрешение, издадено от ИАЛ, което 
позволява разпространението на предложената телевизионна реклама. Следователно "при из-
готвянето на експертизата по рекламния материал компетентният орган би установил нали-
чието на дискриминационно отношение към лицата, страдащи от хепатит и не би допуснал раз-
пространението на рекламния материал." Жълтият цвят в клипа няма за цел да отдиференцира 
болните, а както вече бе споменато, по-скоро да онагледи бързия и лесен начин на разпростра-
нение на болестта. В допълнение в решението е подчертано, че "отразяването на обективен 
факт с огромно обществено значение не представлява дискриминационно отношение, а е начин за 
насочване на вниманието на хората към възможността да се предпазят от заболяването, като 
се ваксинират." Освен това "рекламният материал е одобрен и от Националното сдружение за 
борба с хепатита "Хепасист" - неправителствена пациентска организация, създадена да под-
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помага засегнатите от хепатит лица и да защитава интересите им в обществото. "Хепасист" 
не би подкрепило излъчването на рекламен клип с дискриминационно отношение към болните." [11].

Коментарите на лица[12], които не са заразени с хепатит (достъпни на  http://marketinglokal.
com/2010/03/reklama-twinrix-vaksina-hepatit/) силно се доближават до представените по-горе, 
което позволява да се допусне, че макар и част от лицата да са по-чувствителни към тематиката 
поради заболяването си, въпросът до голяма степен ангажира вниманието и на останалата част 
от аудиторията. Някои от коментиралите рекламата защитават тезата, че " клипът на Twinrix 
е меко казано отвратителен… и точно затова е супердобър, що се отнася до генериране на 
познаваемост. Лежерната атмосфера и непоклатимото държане на клиентите на ресторанта 
добре илюстрират идеята за неусетното заразяване. Изглежда, че аз със сигурност съм по-
влиян от клипа. Някой ден може и да се ваксинирам. Добра работа, GlaxoSmithKline!" [12]. 
Противоположна позиция заема друг потребител на сайта: "Честно казано, излиза, че болни от 
хепатит може да са само хора с по-нисък социален статус и положение, и че те заразяват оста-
налите нарочно. Което не отговаря на истината, още повече, че задълбочава отрицателното 
отношение към хепатитноболните." [12].

Проучване на националната кампания за насърчаване на ваксинацията срещу хе-
патит А и Б "Хепатитът е опасен. Ваксинирай се!" 

Кампанията "Хепатитът е опасен. Ваксинирай се!" стартира на 20 октомври 2009 г. и продъ-
лжава до 20-ти декември същата година, като обхваща градовете София, Пловдив и Варна[17]. 
Активностите по кампанията целят повишаване на информираността на населението относно 
рисковете от хепатит А и Б, както и насърчаване ваксинопрофилактиката им за предотвра-
тяване на опасността от заразяване. За повече информация е открита и гореща телефонна 
линия, а на Интернет-страницата на сдружението Хепасист (http://www.hepasist.org) са качени 
информационни материали: два интернет банера, два радиоспота, два видеоклипа и две пе-
чатни карета[16]. В кампанията се включват 6 телевизии, 4 радиостанции, 2 печатни издания и 
27 интернет сайта, които в продължение на два месеца излъчват и публикуват информационни 
материали за кампанията[16]. 

Информационната брошура, която може да бъде намерена на сайта на сдружението, съдържа 
основни сведения за същността и сериозността на заболяванията, начини за заразяване, както 
и причини, поради които всеки би следвало да се замисли за предимствата на евентуална 
имунизация срещу вирусни хепатити[17]. 

Изборът на снимка, представяща щастливи 
родители с малко дете, не е случаен, тъй като 
подчертава, че ваксинацията е 
препоръчителна за цялото семейство. И тук, 
подобно на рекламната кампания на Twinrix® 
Adult, е използвана символиката на жълтия 
цвят, съответно напомняща за един от 
симптомите, с които най-често се свързва 
хепатитът – иктера (жълтеницата). 
Използваните текстови, както и 
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илюстративни послания - семейството се е "подслонило" под жълт чадър, насочват към 
възприемането на ваксинацията срещу хепатит А и Б като символ на закрилата и сигурността, 
която тя би осигурила. 

Въпреки че издаването на брошурата е спонсорирано от двата производителя на противо-
хепатитни ваксини, разрешени за употреба, по своята същност кампанията представлява здрав-
нопромоционална програма и целта й е промяна в поведението, насочена към повишаване на 
ваксинопрофилактиката. Следователно по смисъла на ЗЛПХМ тя не е реклама, тъй като извъ-
ршваните в рамките на кампанията инициативи не са свързани с промотирането на конкретна 
ваксина срещу заболяването.

Проучване на националната информационна кампания за превенция на хепатит 
под мотото "За по-малко хепатит"

Третата кампания, която беше обект на нашето проучване, е националната информационна 
кампания за превенция на хепатита под надслов "За по-малко хепатит", явяваща се продъ-
лжение на описаната по-горе кампания. Официалният й старт е даден на 04.03.2012 г., отново 
по инициатива на Хепасист[15]. Тази програма, целяща промоция на здравословна практика, 
като ваксинопрофилактиката, е насочена към информиране на обществото за начините на раз-
пространение и превенция на заболяването чрез интегрирани активности, адресирани към 
широката публика и основно към младите хора, което обяснява и използването на нови, спец-
ифични канали за разпространение на кампанийните послания[15].

Нашето Интернет-проучване показа, че в сравнение с кампанията от 2009 г. в рамките 
на настоящата е предвидена по-пъстра палитра от информационни инициативи, залагащи 
най-вече на силно въздействие и провокация спрямо целевата аудитория, представена пре-
димно от млади хора. Сред по-любопитните и необичайни активности, включени в кампа-
нията, са следните[15].
•	 присъствие в социалните мрежи Facebook и Twitter - кампанията бива популяризирана 

посредством страницата на "Хепасист" – www.facebook.com/Hepasist. На нея има специално 
създадено за целите на кампанията приложение, чрез което всички желаещи могат да 
информират бързо, лесно и ефективно близките и приятелите си за рисковете от 
заболяването[15]. Тази инициатива е в подкрепа на основен постулат на теорията на 
здравните комуникации, съгласно който социалните мрежи значително допринасят за 
фокусиране на вниманието върху дадена здравнопромоционална програма[2]. 

От друга страна в духа на социалния маркетинг, който 
повелява ориентиране към целевата аудитория, е взет под 
внимание фактът, че най-големият дял ползватели на 
социалните мрежи се пада именно на младите хора, които 
тук са основната таргетна група. 
Информационните материали, интегрирани в 
специализираното приложение, по атрактивен начин дават 
информация за ситуациите, в които може да се реализира 
процесът на заразяване. В допълнение предоставят 
възможност на потребителите на приложението да проверят 
собствената си запознатост с начините за предаване на 
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заразата. Повелителното "Спри хепатита!" подчертава факта, че решението за ваксинация, 
зависи изцяло от индивида.  Този похват, имащ за цел генериране на желаното действие, е 
ключов в един от теоретичните модели на здравната промоция – теория на планираното 
поведение.

•	 информационен микросайт - продължителността на съществуването му е три месеца 
(15.02 - 15.05.2012 г.). В рамките на този период на адреса на сайта www.bezhepatit.com 
всички желаещи могат да се запознаят подробно с инициативите по кампанията. Сайтът 
има мобилна версия за Android и iPhone, като за посочения период е бил достъпен и 
благодарение на вече разгледаното Facebook-приложение[5].

 От изгледа на сайта е видна "пожълтяла" тълпа от млади хора, символизираща 
неваксинираните и съответно уязвимите на хепатита индивиди, на чийто фон се вижда 
текст, съобщаващ, че съществува ваксина[5]. 

Текстът подканва към включване в кампанията и споделяне на линка към сайта, като въздей-
ствието е подсилено посредством брояч, отчитащ броя на споделилите. Ако потребителят 
реши да сподели сайта със свои приятели чрез Facebook и Twitter, малка част от тълпата отново 
придобива нормалния си цвят[5]. Според създателите на сайта това внушава, че колкото повече 
хора бъдат информирани относно опасността от заразяване и възможностите за превенция, 
толкова повече от тях ще бъдат защитени[5]. Съгласно резултатите, обобщени след приключване 
на тази инициатива от кампанията, са достигнати 308 541 потребители, извършени са 3500 
споделяния в социалните мрежи и са направени 15 851 посещения на микросайта[5].
•	 жълти манекени на публични места - за информиране на максимално широк кръг от 

хора и с помощта на партньорите на кампанията над 100 манекена, боядисани и облечени 
изцяло в жълто, биват поставени в моловете в страната, в диагностично-консултативни 
и медицински центрове[18]. Идеята е жълтите манекени с информационно послание да 
привличат интереса на посетителите и да им дават важна и полезна информация за тяхното 
здраве[15].

Заключение
Рекламната кампания на комбинираната ваксина Twinrix® Adult, както и реализираните 

национални информационни кампании демонстрират умелото внедряване на богато разноо-
бразие от рекламни подходи и техники, имащи за цел насърчаване на ваксинопрофилактиката 
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на вирусните хепатити тип А и Б. В програмите са включени редица инициативи и модерни 
канали за разпространение на кампанийните послания. Възникналите обществени дискусии 
относно етичността и коректността на използваните послания и похвати показват, че кампа-
ниите са провокирали интереса и се очаква да имат силно психологическо въздействие върху 
широката аудитория и в частност младите хора. От друга страна наличието на подобни дебати 
подчертава необходимостта етичните аспекти на фармацевтичната реклама да бъдат обект на 
още по-строга регулация и стриктен код на поведение на рекламодателите.
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МОДЕЛИ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И РЕИМБУРСАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВА 
ВСТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Мариела Марчева1, Любляна Тошева1, Генка Петрова,2  

Въведение
Една от най-широко дискутираните теми в последно време в България е ценообразуването 

на лекарствените продукти. 
Процесите по установяване на устойчиви системи в ценообразуването са доста динамични 

особено след 2007 година – присъединяване на България към ЕС, което наложи преструкту-
риране и хармонизиране на основните пазарни сектори. Конкретно за фармацевтичния сектор, 
процесът по интеграция беше свързан със значителни промени в основната регулаторна рамка, 
съответстващи на правото на Общността.

Системите по ценообразуване и реимбурсиране, установени от държавите-членки, обик-
новено са доста сложни. Всяка държава използва различни схеми, които са адаптирани към 
местните икономически и здравни нужди. Както се забелязва през последните години, наци-
оналните системи по ценообразуване и реимбурсиране се преразглеждат регулярно, предвид 
политическите приоритети, развитието на пазара и нуждите на пациентите.

Разделението на компетенциите в рамките на Европейския съюз дава възможност на държа-
вите-членки правото да организират свои собствени системи за ценообразуване и реимбур-
сиране на лекарствените продукти (ЛП). Съгласно член 152 от Договора за ЕО, "действията 
на Общността в областта на общественото здраве трябва да зачитат изцяло задълженията на 
държавите-членки за организацията и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи".

В този контекст, националните власти са свободни да определят цените на лекарствените 
продукти и собствени реимбурсни процедури. Въпреки това, Европейският съюз е определил 
обща процедурна рамка чрез приемането на Директива 89/105/ЕИО на Съвета, известна 
като "Директивата за прозрачност". Директивата има за цел да гарантира, че националните 
регулации,касаещи ценообразуването и реимбурсирането, се извършват по прозрачен начин.

Цел на настоящатаразработка е да се анализиратмоделите на ценообразуване и реимбур-
сация на лекарствени продукти в страните от ЦентралнаЕвропа с фокус върху референтните 
на България държави.
Методика

Проведено е детайлно законодателно проучване на системата за референтно ценообра-
зуване в държавите, с чиито цени България сравнява цените. Изяснена е структурата на цените, 
надценките и ДДС върху лекарствата.

Проучени са ценовите различия при новите и генеричните лекарствени молекули в някои 
основни терапевтични групи.
Резултати
Законодателен анализ

Въпреки,че държавите-членки носят основната отговорност за ценообразуването и реим-
бурсирането на лекарствените продукти, Европейският съюз има важна роля в тази област. 

1  GlaxoSimth Kline, България
2 МУ-София
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Системите на  ценообразуване и реимбурсиране са пряко свързани с осъществяването на 
целите на европейските политики, като например вътрешния пазар, фармацевтичната конку-
рентоспособност. 

През последните няколко десетиления като основен метод на контрол на цените на лекар-
ствата се оформи международното референтното ценоборазувнае (МРЦ), като на ниво ЕС 
приоритет има външното референтно ценоборазуване. Разнообразието на подходи при ре-
ферирането създава понякога една много сложна система, при която е трудно да се установи 
винаги точната цена на лекарствения продукт (Фигура 1).

Фигура 1. Сложност на връзките при външното рефериране на цените

МРЦ е политика, която се прилага от повечето европейски страни, определят се определен 
брой референтни държави. Примери за страни, които използват като референтни са европей-
ските цени, са  страни като Йордания, Бразилия, Южна Африка. В резултат на това, промяна на 
цените в една европейска страна, влияе косвено върху ценообразуването на другите страни по 
света.

България не прави изключение оттова общо правило, тъй като след последните промени 
в наредбата за ценообразуване цените у нас вече се реферират към 17 референтни държави в 
основната кошница и няколко допълнителна (Фигура 2).

Фигура 2. Референтни държави на България

Някои страни определят много подробни методики за изчисляване на референтна цена,като 
се посочва какъв обменен курс да се използва и дали да се позове на паритетите на покупателна 
способност. Норвегия например заяви: "Сравняване на цени се основава на цената в местна 
валута, превърнати в норвежки крони. Средният курс на последните шест цели месеци, както 
са представени от Централната банка на Норвегия, се използва като основа за сравняване на 
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цени ". В други страни решиха да бъде неясна методиката, например Франция, заяви, че цената 
трябва да е в съответствие с цените на сравнение, което предоставя възможност за случай по 
случай да се провеждат  преговори между органите, представляващи обществените фондове и 
производителите.

Както е обобщено в Таблица 1, най-често използваният метод за ценообразуване в 
МРЦ е да се вземе средната стойност на цените от страните в референтната кошница. Гърция и 
Норвегия определят средната стойност от трите най-ниски страни като референтна цена, а пък 
Унгария, Люксембург, Полша ,Румъния , включително и България, взимат най-ниската цена, но 
това са много малка част от държавите в Европа.
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Austria  Average  Average - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ad-hoc

Belgium  Not	fixed	(avg.	of	EU	15)- No	post	launch	review- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Denmark - Free	Priced - Free	Priced - -

Finland  Average  Average - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Every	2	
years

France  Minimum  Minimum - 1 1 1 1 Adhoc

Germany - Free	Priced - No	specific	rule- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Greece  Average	of	3	lowest	(EU22) Average	of	3	lowest	in	(EU22) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Every	6	
months

Ireland  Average  Average - 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Every	2	
years

Italy  Minimum - - 1 1 1 1 NA

Luxembourg - Follow	the	same	process	as	for	Belgium- No	post	launch	review- NA

Netherlands - Free	Pricing Average  1 1 1 1

Every	6	
months	
(Apr	&	Oct)

Portugal  Average  Average  1 1 1 Yearly

Spain  Minimum  Minimum - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yearly

Sweden - Free	Priced - Free	Priced - NA

United	Kingdom- Free	Priced - Free	Priced - NA

Cyprus - Free	Priced - Free	Priced  NA

Czech	Republic Average	of	3	Lowest Average	of	3	Lowest- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yearly

Estonia  No	certain	rule	(assumed	min)

No	
certain	
rule	
(assumed	
Min) - 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Yearly

Hungary  Minimum  Average	of	3	lowest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
assumed	
yearly

Latvia 

min(3rd	
lowest	
in	
bskt,Est
onia,	
Lithuani  min	(3rd	lowest	in	bskt,Estonia,	Lithuania) 1 1 1 1 1 1 1

Every	6	
months

Lithuania  Average	-5% Average	-5%  1 1 1 1 1 1 1 1 Yearly

Malta - Free	Priced	:	Tender	market- Free	Priced	:	Tender	market- NA

Poland  No	specific	rule	(Min,	Max,	Avg	etc.) No	specific	rule	(Min,	Max,	Avg	etc.)- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Every	2	Years

Slovakia  Avg.of	3	lowest,	avg.of	only	2,	lowest	in	basket Avg.of	3	lowest,	avg.of	only	2,	lowest	in	basket 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Every	6	months

Slovenia  Minimum  Minimum  1 1 1 Every	6	months

Bulgaria  Minimum  Minimum  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yearly

Romania  Minimum  Minimum  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yearly

Iceland  Average	(PTW,	C,	P)	&	Min	(PTH) Average	(PTW,	C,	P)	&	Min	(PTH) 1 1 1 1 Every	2	Years

Norway  Average	of	3	lowest Average	of	3	lowest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yearly

Switzerland  Average  Average  1 1 1 1 1 1 3	years	after	launch

Albania  Minimum  Minimum  1 1 1 Yearly

Bosnia  Average  Average  1 1 1 Every	6	months

Croatia  Average  Average - 1 1 1 Yearly

Macedonia  Average	of	2	lowest Average	of	2	lowest 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Yearly

Serbia  Minimum  Minimum  1 1 1 -
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Таблица 1. Методика на международно референтно ценообразуване

Динамиката на фармацевтичния пазар (ФП) се различава значително от пазара на други  по-
требителски продукти. ФП се характеризира със специфичен тип конкуренция. Тази ситуация 
изисква държавна намеса в посока насърчаване на конкуренцията или за прилагане на спец-
ифична регулация за предотвратяване риска пациентите да заплащат прекалено висока цена 
за лекарствени продукти. Независимо,че в България е въведена една от най-рестриктивните 
европейски системи на регулиране на цените на ЛП, заплащани от обществените фондове и 
за свободен пазар, българският пациент доплаща най-много за реимбурсирани ЛП, средно 56 
процента от стойността на публичните разходи за лечение (Фигура 3).

Фигура 3. Доплащане за лекарства от българските граждани

Това се дължи на ограничените средства за здравеопазване,отделяни от БВП и ниските 
нива на реимбурсация на ЛП. Друг основен елемент,водещ до високо ниво на доплащане на ЛП 
от пациентите в България, е най-високото ДДС за ЛП, заплащани от обществените фондове 
(Фигура 4). 

Фигура 4. Структура на цените на лекарствата

В началото на 90-те години, повечето правителства в Европа стартираха въвеждане на 
политики, насочени към ограничаване на публичните разходи, като същевременно се сти-
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мулира научноизследователската и развойна дейност (R & D) и индустриалното развитие. 
Тези политики, основно бяха насочени към контрол върху цените на лекарствените про-
дукти. За съжаление България отново има най-ниските надценки на ниво ТЕ и аптека при 
лекарствата (Фигура 5).

Фигура 5. Надценки при лекарствата 

Този метод на ценообразуване в България доведе до висок паралелен износ и до недостиг на 
ЛП за пациентите. Освен това над 200 ЛП бяха изтеглени от българския пазар. 

Фигура 6. Ценови индекс на лекарствата в България при патентните лекарства
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Фигура 7. Ценови индекс в България при лекарствата извън патентна защита 

Това спира възможността ниските цени в България да намалят цените в други европейски 
пазари- България е референтна на Австрия, Гърция, Испания,Естония, Литва,Полша,Румъния
,Словакия,Финландия, Унгария , но тези държави са референтни за други европейски държави 
и това води до спираловидно намаление на цените (Фигури 6, 7).

Тези негативни явления наложиха въвеждането на схеми за достъп- по-голямата част от 
страните имат възможност за преговори и подписване на договор с производители, споразу-
мения между обществените здравни фондове, заплащащи ЛП и производителите.

Една прогноза на Световната банка, предполага, че МРЦ скоро ще изчерпа своята по-
лезност. Във времето ще се получи, така наречената спирала, която ще доведе до крайно на-
маляване на цените, което би било предпоставка някои лекарствени продукти в държави с 
малко население да изчезнат. Може би в един момент ще се окаже, че оценката на здравните 
технологии ще бъде по-добър инструмент при определяне цените на лекарствените продукти, 
както и при нивата на реимбурсиране с публични средства. Въвеждането на схеми на достъп 
и възможности за преговори между производителите на ЛП и обществените фондове за пакет 
от мерки, които гарантират достъпа на пациентите у нас до съвременно лекарствено лечение, 
като същевременно дават възможност за контрол и планиране на ръста на публичните разходи 
за лекарства. Предложенията може да имат два основни елемента:
•	 споразумения между НЗОК и фармацевтичните компании при навлизането на нови терапии, 

които да осигурят максимално бърз достъп на пациентите до лечение, като същевременно 
се регулират бюджетното им въздействие. Споразуменията може да включват отстъпки 
от стойността на лекарствени продукти, отстъпки в натура, поемане от компанийте на 
лабораторни изследвания и други дейности, които се заплащат от НЗОК.

•	 по-добра информираност на пациентите относно лекарствения продукт без доплащане или 
с най-ниско доплащане, когато НЗОК заплаща група лекарства с една и съща стойност. 

•	 повече конкуренция между различните производители след изтичане на патента на 
лекарствен продукт.
Това са методи,които могат да поставят ръста на разходите на НЗОК за лекарства под 

контрол, без да се налага въвеждането на мерки, които ще са в ущърб на пациентите, като на-
пример забавяне и ограничаване на достъпа до необходимите им медикаменти, увеличаване 
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на доплащането, смяна на терапия и други идеи, които вече се появяват в публичното про-
странство. 

Дискусия
Публичните разходи за лекарства в България продължават да са най-ниските в ЕС,поради 

което пациентите доплащат най-много за лекарства и употребата на съвременни терапии, 
които дават възможност за по-добър контрол и лечение на заболяванията, е в пъти по-ниска от 
средната за Европа. Достъпът до лечение не трябва да се влошава още повече чрез приемането 
на ограничителни мерки, а НЗОК и фармацевтичните компании трябва да преговарят и да на-
мерят начин пациентите у нас да се лекуват по-добре, при предвидим и планиран ръст на раз-
ходите за лекарства. 

Налице са възможности за повече конкуренция между различните производители на ле-
карства след изтичане на патентната защита, което би освободило средства, без да  затруднява 
пациентите и да застрашава резултатите от лечението. Конкуренцията може да е резултат от 
по-добрата информираност на пациентите за най-изгодния за тях лекарствен продукт от съот-
ветната група. 

 Все по-остра става необходимостта от провеждане на лекарствена политика в България, 
насочена към постигане на конкретни цели при превенцията, лечението и контрола на забо-
ляванията – намаляване на заболеваемостта, увеличаване на преживяемостта, намаляване на 
усложнения, инвалидизации и хоспитализации. Постигането на тези цели би гарантирало по-
добряване на качеството на живот на българските граждани и предотвратяване на допълни-
телните разходи за здравната и социална система, следващи от усложненията на заболяванията. 
Съвременните лекарствени терапии са в състояние да подпомогнат реализирането на тези 
цели.

Заключение
Бюджетните рестрикции, свързани с намаляване на финансовия дефицит в страните от EU 

и рестриктивните мерки при ценообразуването довеждат до намаление на цените на лекар-
ствата под нивото на възстановяване на разходите за индустрията и за разпространителите, 
което поражда риск от изчезване на някои молекули от малки пазари като Българския.

Ниобходимо е да се обмислят възможности за въвеждане на нови по-гъвкави механизми на 
договаряне на цената като "схеми за споделяне на риска" за контрол на бюджетното повлияване. 
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ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ЕТИЧНИ 
АСПЕКТИ ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА 

БЪЛГАРСКИТЕ ПАЦИЕНТИ
Николай Герасимов1

Въведение
Здравето трябва да се разглежда като инвестиция, която носи икономическа възвращаемост, 

а не просто като разход. Човешкия капитал е важен двигател на икономиката и икономическия 
растеж, чрез който се увеличава производствения капацитет на икономиката и се покачват нивата 
на националното производство и доходи /БВП/. Здравеопазването по този начин влиза в урав-
нението на икономическия растеж, като допринася за по – висока производителност, завишено 
предлагане на труд и повишение на доходите на работещия и здрав индивид. 

   Медицинските изделия имат важна роля и отдавна са заели заслужено място в системата 
на здравеопазването и здравните грижи. Те дават възможност пациентите да живеят по-
здравословен, самостоятелен и продуктивен живот. Номенклатурата на медицинските из-
делия, обхваща продукти от обикновенни превързочни консумативи до най-сложни живото-
потдържащи апарати, които имат важна роля за диагностиката, превенцията, проследяването 
и лечението на заболявания и отговарят на обществените и медицински очаквания и задачи за 
подобряването на качеството на живот на хора с увреждания. Медицинската техника спомага 
за увеличаването и улесняването до достъпа до здравни грижи в амбулаторни условия. Не се 
налага болните да пътуват до болница за рутинни здравни процедури, като това води до по-
качествен живот и по-голяма независимост на пациентите.

Цел на настоящото проучване е да анализира законодателните и етични аспекти при оси-
гуряване на медицински изделия за българските пациенти, чрез системата на реимбурсация в 
България.

Методика
По литературни данни е проучен пазарът на медицински изделия в Европа и са определени 

водещите производетели. 
Приложен е методът на законодателен анализ на европейските директиви в областта на 

медицинските изделия, Законът за медицински изделия, наредбите и указанията на НЗОК за 
определяне на списъците с медицински изделия, които се заплащат от НЗОК, на процента на 
тяхната реимбурсация, на списъка на търговците на едро и приложенията на заплащаните ме-
дицински изделия.

Резултати
Производство и пазар на медицински изделия в Европа
Медицинската техника е изключително успешен сектор на европейската индустрия. 

Сектора е неизменно първи в Европа за R&D  инвестиции – 8 % от годишните продажби. 
Ключов фактор е краткия жизнен цикъл в сектора. Всяко технически по-ново и иновативно 
изделие подменя предходното в рамките на 18 – 24 месеца. Тази конкурентна среда стимулира 
европейската медико – технологична индустрия да държи около 30 % от световните продажби 
на здравни технологии и да поддържа устойчиво, конкурентно предимство срещу Китай и 
1 МУ-Варна, Факултет по фармация
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други развиващи се икономики (Таблица 1). Европа е важна платформа за клинично развитие 
и основен източник на нови медицински технологии.

Таблица 1. Водещи производители на медицински изделия в ЕС

Фирма / (Ticker Symbol)
Страна на 
произход

2007 
Приходи ($ 
милиарди)

2006 Приходи 
($ милиарди)

  % 
Про- 
мяна

1. Johnson & Johnson ( JNJ) САЩ $ 21,7 20,3 $    7%
2. GE Healthcare (GE) САЩ 17,0 $ $ 16.6    3%
3. Siemens Medical Solutions (SI) Германия 14.4 $ $ 11,6    24%
4. Medtronic (MDT) САЩ $ 12,9 $ 12,1    7%
5. Baxter International (BAX) САЩ $ 11,3 $ 10,4    9%
6. Covidien (COV) * САЩ $ 10,0 $ 9,5    6%
7. Philips Medical Systems (PHG) Холандия $ 8.9 $ 8.9    0%
8. Boston Scientific (BSX) САЩ $ 8,4 $ 7,8    7%
9. Roche (ROG.VX) Швейцария $ 8,0 7.2 $    11%
10. Becton Dickinson (BDX) САЩ $ 6.5 $ 5,8    12%
11. Abbott Labs (ABT) САЩ 6,3 $ $ 5,2    21%
12. Stryker (SYK) САЩ $ 6,0 $ 5,1    17%
13.Кардинал здраве (CAH) САЩ $ 5,0 $ 4.2    19%
14. Olympus (TSE: 7733) Япония $ 4.2 $ 3,8    11%
15. 3M Healthcare (MMM) САЩ $ 4,0 $ 3,8    1%
16. Zimmer Holdings (ZMH) САЩ $ 3,9 $ 3.5    12%
17. Св. Jude Medical (STJ) САЩ $ 3,8 $ 3.3    14% 

18. Smith & Nephew (SNN) Велико- 
британия $ 3,4 $ 2.8    14% 

19. Beckman Coulter (BEC) САЩ $ 2.8 $ 2,5    9%

20. Synthes (SYVE: VX) Швейцария $ 2.8 $ 2,4    15%

21. Terumo Medical (TSE: 4543) Япония $ 2,6 $ 2,3    12%
22.Fresenius Medical Care (FMS) Германия $ 2,5 $ 2,1    18%
23. Alcon (ACL) САЩ $ 2,5 2.2 $    14% 
24.Carestream Health (OCX) Канада $ 2,5 $ 2,5    0%
25. CR Bard (BCR) САЩ 2.2 $ $ 2,0    11%
ВСИЧКО. $ 173,5 $ 158,1    10%

Законодателно регулиране на медицински изделия в ЕС и България
В сравнение с други географски райони, процедурата за получаване на разрешение за 

пускане на пазара на нови продукти е лесна и ясно дефинирана в държавите членки но ЕС. 
С оглед членството на България в Европейския съюз (ЕС), действащото българско 

законодателство и в частност ЗМИ и издадените въз основа на него подзаконови нормативни 
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актове са приведени в пълно съответствие с действащата европейска нормативна рамка. На ниво 
ЕС правната регламентация на медицинските изделия е осъществена посредством директиви, с 
които държавите-членки са длъжни да съобразят своето вътрешно законодателство и би могло 
да се говори за редица общи белези на правната регламентация на медицинските изделия. 

Аналогично с уредбата по вътрешното ни законодателство, медицинските изделия според 
действащите европейски директиви в тази област се делят на 3 основни групи:
1.  ин витро диагностични медицински изделия; 
2.  активни имплантируеми медицински изделия;
3.  медицински изделия, различни от посочените в т. 1 и 2.

 От своя страна тези 3 основни групи се делят на подгрупи и класове, еднакви с тези 
по вътрешното ни законодателство, за които важат също еднакви с тези по българското 
законодателство специфики и ограничения.  За да бъдат пуснати на пазара/ в действие в 
която и да е държава-членка, медицинските изделия трябва да бъдат маркирани със "CE" - 
отличителният знак на ЕС за безопасност и да да преминат през процедура по проверка на 
тяхната безопасност и съответствие с изискванията на ЕС и съответната държава в тази насока. 
Производителите на медицински изделия подлежат на регистрация пред компетентния за 
съответната държава-членка орган. За търговия на едро с медицински изделия физическите 
и юридическите лица се нуждаят от съответния даващ им това право документ, като веднъж 
сдобил се такъв документ от държава-членка на ЕС, търговец може да търгува с предлаганите 
от него медицински изделия на територията на ЕС, без да е необходимо повтарянето на 
процедурата за издаването на разрешение.  

Директивите на ЕС за медицинските изделия уреждат аналогична на тази по вътрешното ни 
законодателство процедура за провеждане на клинични изследвания на медицинските изделия. 
Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия и Директива 2007/47/ЕО 
на европейския парламент и на Съвета за изменението на Директива 93/42/ЕИО.

Още в своето начало Директива 93/42/ЕИО (Директивата) подробно описва своето 
приложно поле, изключенията от своето приложно поле, дефинира понятията, използвани 
в нея. Директива 93/42/ЕИО има качеството на специална спрямо Директива 89/686/EEC 
за лични предпазни средства, което означава, че за онези медицински изделия, които имат и 
характеристиката на предпазни средства по Директива 89/686/EEC, и тази на медицински 
изделия по Директива 93/42/ЕИО, в случай на противоречие между разпоредбите на двете 
директиви следва да се приложат тези на Директива 93/42/ЕИО. 

В свое Приложение 1 Директивата съдържа т.нар "съществени изисквания" към 
медицинските изделия, които обаче са също общи, принципни положения, без да се предлагат 
конкретни стъпки за тяхното постигане. 

Съответствието на националните мерки и съществените изисквания към медицинските 
изделия се съблюдава и оценява от Комисията и специален Комитет за стандартите и 
техническите разпоредби. 

Директивата подразделя медицинските изделия на класове I, IIа, IIб и III като критериите за 
това деление са съответно посочени. 

Постановено е изискване към държавите-членки да събират и предоставят на Комисията 
информация за инциденти, настъпили след пускането на изделията на пазара. 
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За всеки производител, който пуска на пазара медицински изделия е предвидено само 
информиране на съответните вътрешни органи на държавите-членки. 

Директивата предвижда правото на производителите на медицински изделия да бъдат 
информирани за всеки отказ, който ги засяга, както и за всяко изтегляне на изделия от пазара, 
като им се предоставя възможността за изразяването на своята позиция в тази връзка. 

Директивата, аналогично с уредбата на медицинските изделия по Директива 93/42/
ЕИО, съдържа в себе си т.нар. "общи изисквания", на които трябва да отговарят активните 
имплантируеми медицински изделия и поставя изискване пред държавите-членки да 
предприемат съответните мерки, за да осигурят съответствието на пусканите на територията 
на общия европейски пазар изделия с тези "основни изисквания".

В най-общи линии Директивата възпроизвежда съдържанието на Директива 93/42/ЕИО. 
Поради това и с цел избягването на ненужното повторение настоящото изложение прави 
препратка към описанието на съдържанието на Директива 93/42/ЕИО като следва да се има 
предвид, че под изделия Директива 90/385/ЕИО има предвид активните имплантируеми 
медицински изделия. 

Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно диагностичните 
медицински изделия in vitro

Директива 98/79/ЕО (Директивата) съдържа в себе си легална дефиниция на термина 
"диагностичните медицински изделия in vitro", както и на всички останали използвани в 
директивата термини като същевременно изрично уточнява и своето приложно поле.

До 2000 г. нашето законодателство не регулира медицинските изделия със самостоятелен 
нормативен акт. Изделията, които днешното ни законодателство дефинира като такива до 
2000 г. са били подчинени на общата правна рамка за лекарствата и лекарствените продукти. С 
изменение на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (ЗЛАХМ) медицинските 
изделия получават своята законова дефиниция в Допълнителните разпоредби на закона. До 2002 
г. медицинските изделия се приравняват на лекарствените продукти, които пък от своя страна се 
считат за лекарства. От 2002 г. до 2007 г. разрешението за употреба на лекарствените продукти 
по чл.3, ал.3 от и медицинските изделия по ал.5 е регламентирано в Наредба 5 от 28.08.2000 г. 
на министъра на здравеопазването. Разрешението се получава от директора на Изпълнителната 
агенция за лекарствата. През 2007 г. е приет сега действащият Закон за медицинските изделия 
(ЗМИ). След горепосочената година законодателството ни е приведено в пълно съответствие с 
изискванията на коментираните по-горе 3 директиви на ЕС.

В Закона за медицинските изделия (ЗМИ) "медицинско изделие" е дефиниран по следния 
начин: "инструмент, апарат, уред, софтуер, материал или друго изделие, използван самостоя-
телно или в комбинация, включително софтуер, предназначен от производителя да бъде из-
ползван специфично за диагностични и/или терапевтични цели и необходим за правилната 
му употреба, който не постига основното си действие по предназначение във или върху чо-
вешкото тяло по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, но може да се подпомага 
при своето действие от средства с такъв ефект, и който е предназначен от производителя да се 
прилага при хора с цел:
 а) диагностика, профилактика, наблюдение, лечение или облекчаване на заболявания;
 б) диагностика, наблюдение, лечение, облекчаване или компенсиране на травми или 

инвалидност;
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 в) изследване, замяна или корекция на анатомична част или физиологичен процес;
 г) контрол върху процеса на забременяване". 

Най-общо медицинските изделия се подразделят на три основни групи според своето пред-
назначение:
1.  ин витро диагностични медицински изделия; 
2.  активни имплантируеми медицински изделия;
3.  медицински изделия, различни от посочените в т. 1 и 2. 

Медицинските изделия по т.1 и т.3 в зависимост от потенциалния риск, свързан с тяхната 
употреба, се подразделят на различни подгрупи и класове, чиято конкретна правна регламен-
тация е заложена в издадените въз основа на ЗМИ подзаконови нормативни актове. 

Определените със ЗМИ изисквания към медицинските изделия се прилагат и към: 
1.  принадлежности към тези изделия; 
2.  изделия, които включват като неразделна част вещество, което, използвано отделно, може да 

бъде определено като лекарствен продукт по смисъла на Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина и чието действие върху организма е спомагателно по отношение на 
основното предназначение на изделието; 

3.  изделия, които включват като неразделна част вещество, получено от човешка кръв или 
плазма, което, използвано отделно, може да бъде определено като съставка на лекарствен 
продукт или като лекарствен продукт по смисъла на Закона за лекарствените продукти в 
хуманната медицина и чието действие върху организма е спомагателно по отношение на 
основното предназначение на изделието; 

4.  изделия, с помощта на които се прилагат лекарствени продукти.

Реимбурсиране на медицински изделия в България 
НЗОК определя следните Изисквания към МИ и документите към тях , които се прилагат 

съгласно чл.9 ал.1 от " Методиката за договаряне на стойноста , до която НЗОК доплаща в ус-
ловията на болнична и извънболнична употреба ": 
•	 общите изисквания и документите за включване в списъка за реимбурсация са следните 

– МИ трябва да отговарят на изискванията на ЗМИ, да имат " СЕ " маркировка и да имат 
оценки за съответствие съгласно ЗМИ и Евро Директивите – 

•	 93/42 ЕС ; 98/79 ЕС ; 90/385 ЕС .
•	 вносните МИ , които кандидатстват за договаряне, трябва към момента да се реимбурсират 

от обществените  здравно - осигурителни фондове в три европейски държави;
•	 да нямат регистрирани данни в ИАЛ и ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти 

през последните две години;
•	 за МИ прилагани в болнична среда, трябва да се приложат поне две клинични проучвания;
•	  Фирмите, кандидатстващи с МИ пред НЗОК трябва да представят следните документи:
•	 уведомление, че МИ е пуснато или действа на територията на България / с вх.№ от ИАЛ /;
•	 информация за МИ, съгласно чл.30 от ЗМИ / с вх.№  от ИАЛ /;
•	 сертификат за отговаряне на изискванията и декларация за съответствие съгласно 

Директива 93/42 ЕС;
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•	 сертификат за " СЕ " маркировка ;
•	 документи от здравно – осигурителни фондове в други европейски държави , които 

удостоверяват, МИ се реимбурсират в тях ;
•	 данни за проведени клинични проучвания;
•	 инструкции за употреба на български език .

Допълнителни изисквания към МИ заплащани в извънболничната помощ е те да бъдат 
предназначени за употреба в амбулаторни условия за малък брой конкретни няколко 
заболявания – например захарен диабет / МКБ Е 10 и Е 11 / и грижи за илеостома ; колостома 
; цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища - / МКБ – Z 43.2 ; Z 43.3 ; Z 43.5 и 
Z 43.6 / .

НЗОК издаде " Указание за работа със списък с МИ за домашно лечение , заплащани напълно 
или частично от НЗОК " с цел унифициране на работата на лекари и фармацевти, а също така 
да се запознаят и улеснят пациентите / ЗЗОЛ / с реда и начина на получаване на МИ . Списъка 
на МИ е разработен в две работни версии – за ИМП и за аптеки . Целта е е улесняване на 
работата по практическото прилагане  на списъка в съответствие на договорните ангажименти 
на лекарите / ИМП / и маг. фармацевтите , поети чрез сключените индивидуални договори .

Съгласно тези Указания правата на пациентите са силно ограничени и при тази методика 
не се взимат в предвид реалните им и конкретни потребности он МИ и консумативи, защото 
методиката е рестриктивна не само от финансова гледна точка. В 3.1.3 –" Предписването 
на МИ за стомирани , следва да се извършва по вид и брой според индивидуалните нужди 
и потребности на ЗЗОЛ / размер и вид на стомата, периода след извеждането и, кожна 
чувствителност, секреция, двигателна активност, възраст и други/. "Това остава в сферата 
на пожеланията, защото в предходните две точки се фиксира финансов таван от 139,20 лева 
за една илеостома или колостома месечно и 206,40 лева месечни разходи за цистостома или 
друг отвор на пикочните пътища и е неумесно да се твърди, че подхода е индивидуален според 
потребностите на пациентите, след като и броя на торбичките е фиксиран на 30 броя месечно. 
Диабетно болните пациенти също са ощетени по тези правила, защото за пет години имат право 
на на един глюкомер и само сто и петдесет броя тест – ленти годишно при конвенционално 
лечение и до хиляда и сто броя  при интензифицирано лечение при деца и бременни жени, 
което е крайно недостатъчно за коректно контролиране на кръвната захар и управление на 
диабета .

В болничната помощ освен досегашните 14 вида МИ се добавят четири нови групи – 
вътреочна леща, раменна става, ушиватели и неврохирургични изделия. В извънболничната 
помощ, номенклатурата се запазва и ще се договарят само цени .

За да бъдат защитени интересите на пациентите и за по-правилно разходване на 
обществените финансови ресурси, държавата се включва в регулацията на пазара на МИ, чрез 
обнародваната в ДВ бр.104 / 27.12.2011 год. – " Наредба за условията и реда за съставяне на 
списък на МИ по чл.30а от ЗМИ и за определяне на стойностите, до които те се заплащат "като 
ежегодно се определя стойноста, до която се заплащат МИ включени в списъка (Таблица 2).

 Таблица 2. Медицински изделия и стойност на реимбурсация от НЗОК
№ Название на медицинското изделие Пределна цена (лв.)
1. сърдечна клапна протеза 3600
2. съдова протеза за гръдна аорта 1800
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3. съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове 1200
4. съдов стент 1200
5. ставна протеза за тазобедрена става 1080
6. ставна протеза за колянна става 2700
7. кохлеарен имплантант 33600
8. постоянен кардиостимулатор 2400
9. комплект с електрод за временна кардиостимулация 150

10. електроди с активна фиксация за имплантиране на 
пейсмейкър при лица под 18 години 612

11. мозъчна ликводренираща клапна система при лица 
под 18-годишна възраст 1800

12. ресинхронизираща система за стимулация или 
кардиовертер дефибрилатор 6000

13. устройство за механично подпомагане на 
циркулацията (изкуствено сърце) 50000

14. Транскатетърна клапна протеза 50000

Посочените от закона ведомства, организации и лечебни заведения няма да могат да за-
плащат МИ извън този списък. От януари 2013 год. ИАЛ осигурява техническото и инфор-
мационно обезпечаване на списъка, НЗОК започна да договаря цените на МИ от Наредбата, 
МТСП ще определя пределните размери – лимити  на МИ от септември 2013 година, а 
съгласно чл.82б от Закона за Здравето - лечебните заведения за болнична помощ осигуряват на 
пациентите чрез болничните аптеки необходимите МИ.  

Съгласно чл.30а от ЗМИ от началото на 2013 година започна да функционира електронен 
регистър с информация за МИ, които се заплащат с публични средства . Целта е да се повиши 
прозрачноста и контрола при осигуряване на МИ и ограничение на спекулациите с с техните 
цени и да се анализира, прогнозира и планира потреблението им. 

Разходите на НЗОК за МИ за 2011 год. са били 58,4 млн. лев , а през 2012 год. около 70 млн.
лева, което се дължи на по-големия брой пациенти и финансирани хирургични интервенции, 
като този бюджет е предвидено да се запази и за 2013 год. и единствено новата методика за 
договаряне на цени може да освободи ресурс за разширяване на номенклатурата и броя на 
интервенциите .  

Дискусия и заключение
В обобщение, с малки изключения правната регламентация на медицинските изделия в 

държавите-членки, а в това число и България, е аналогична и възпроизвежда изискванията на 
директивите  на ЕС в тази насока .

В приетата от НС на НЗОК Методика единствения критерий е цената на МИ, а единствения 
критерий за качество е наличието на " СЕ " маркировка. Това е общ критерий, който не позволява 
диференциация по отношение на качество, ефективност и безопастност между отделните видове 
изделия. В Изискванията към Методиката изобщо не е разглеждан въпроса със сроковете, в които 
производителя гарантира ползването на изделието, така  че се нарушават правата на пациентите, 
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като те се лишават от възможноста да направят информиран избор, като ги задължават да ползват 
най-евтиния и неподходящ за тях имплант и се ограничава достъпа им до здравеопазване , 
защото ако пациента няма достатъчно средства и договореното МИ не може да бъде вложено в 
него по медицински причини той няма право да се възползва от частично заплащане от НЗОК. 
Касата, водена от тази Методика, ще намали броя на финансираните интервенции, защото 
реимбурсираните импланти ще са подходящи за не повече от 30% от пациентите, а останалите 
ще трябва сами да заплащат изцяло лечението си. 

Има неяснота по отношение на процедурата, по която НЗОК ще плаща на болниците 
изделията, а те от своя страна ще ги купуват с обществени поръчки. Положителната прогноза 
е цените на някои изделия да се понижат. Търговците ще оферират по - ниски цени на тези 
търгове , ако са в реална конкуренция и ако договорят големи количества , а не както досега да 
продават единични бройки в офисите си на пациентите . 

В писмо до Директора на Здравната Каса, Българския лекарски съюз обяви Методиката за 
противозаконна, технически и правно неиздържана и опасна за пациентите. На същото мнение 
са всички заинтересовани страни - пациентски организации, лекари, търговци на МИ, болници 
и юристи .

Независимо от прогреса в регулацияти ролята на Държавата и НЗОК, като обществен фонд 
е да намерят етичен и законосъобразен баланс между интереса на пациентите, търговския 
интерес на производителите на МИ и публичния – ефективен контрол на публичните разходи. 
Най-важен и обгрижван трябва да бъде Пациента от етични съображения, защото той е болен 
и от икономически, защото е основен платец – данъци и здравни вноски и чрез допълнителни 
плащания реално.  

Литература:
1. ЕС. Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия
2. ЕС Директива 2007/47/ЕО на европейския парламент и на Съвета за изменението на Директива 93/42/ЕИО
3. МЗ. Наредба за условията и реда за съставяне на списък на МИ по чл.30а от ЗМИ и за определяне на стойностите , до 

които те се заплащат. ДВ бр.104 / 27.12.2011 год.
4. НС. Закон за медицинските изделия, обн. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007 г.
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АНАЛИЗ НА ЕТИЧНИТЕ КОДЕКСИ НА НЯКОИ ПРОФЕСИОНАЛНО 
СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

В. Петкова1, М. Димитров1,  Ст. Йорданова1, К. Андреевска2,  Д. Грекова2,

Въведение
Професионалната етика представлява серия от норми, които определят отношението на 

индивида към професионалните му задължения, служебните отношения с колегите и към обще-
ството като цяло. Стандартна процедура е създаването на критерии за професионална етика за 
онези професии, които са в постоянен контакт с хора, като например медицината, фармацията, 
журналистиката и др. Необходимо е те да съдържат следните три компонента:
•	 ценности: индивидуални, групови и обществени, отношение към категориите свобода, 

справедливост, честност, лоялност, безпристрастност и т.н.
•	 стандарти и норми: принципите, които направляват действията на гражданите и 

служителите и контролират допустимостта на техните действия - закони, правилници, 
кодекси.

•	 поведение: толерира се единствено такова поведение, което отговаря на изискванията, 
поставени според нуждите на обществото.
Цел на настоящето проучване е сравнителен анализ на етичните кодекси на някои профе-

сионално съсловни организации в здравеопазването, като се анализират както общите им по-
становки, така и разликите.

Материали и методи
Използван е сравнителен анализ. Проучени са следните етични кодекси: Кодекс на профе-

сионалната етика на лекарите; Кодекс за професионална етика на стоматолозите; Кодекса за 
професионална етика на магистър-фармацевта; Етичен кодекс на медицинските сестри, аку-
шерките и асоциираните медицински специалисти по здравни грижи в Р. България. 

Характеристики
А.  Кодексът на професионалната етика на лекарите е издаден от Министерство на 

здравеопазването, като е обнародван в ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г. Съдържа 6 раздела:
•	 Общи положения
•	 Отношения лекар - пациент
•	 Отношение между лекари
•	 Лекарска тайна
•	 Хонорар
•	 Лекарят и обществото
Б.  Кодексът за професионална етика на стоматолозите е утвърден със Заповед No РД-09-176 

от 2002 г. на Министерство на здравеопазването и е обнародван в ДВ,бр.49 от 17 май 2002 
г. Съдържа 8 глави:

•	 Стоматологична професия
•	 Представяне на стоматологичната дейност
1 Фармацевтичен факултет – МУ-София
2 Фармацевтичен факултет – МУ-Пловдив
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•	 Взаимоотношения с пациентите
•	 Взаимоотношения с другите членове на съсловието
•	 Насочване на пациенти
•	 Лечебна документация и професионална тайна
•	 Заплащане на труда на стоматолога
•	 Квалификация
В.  Кодексът за професионална етика на магистър-фармацевта е приет на Втори Извънреден 

Конгрес на БФС -24.11.2007г и е обнародван в ДВ, бр. 53 от 13 Юли 2010г. Съдържа 5 
раздела:

•	 Общи положения
•	 Взаимоотношения фармацевт-пациент
•	 Взаимоотношения между фармацевти
•	 Взаимоотношения между фармацевти и други медицински и здравни специалисти
•	 Фармацевтът и обществото
Г.  Етичният кодекс на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 

специалисти по здравни грижи в  Р. България е приет на закрито заседание, проведено 
на 11.09.2005г. в гр. Плевен и подписан от Националната Комисия по Етика. Съдържа 5 
раздела:

•	 Общи положения
•	 Отношения между професионалистите по здравни грижи, пациента и неговите близки
•	 Отношения между  професионалистите по здравни грижи
•	 Отношения между  професионалистите по здравни грижи и лекарите
•	 Отношения между професионалистите по здравни грижи и обществото 
Резултати

Българският лекарски съюз е възстановен след промените през 1990г. Десет години по-
късно е създаден и обнародван кодексът за професионална етика на лекарите като дава етичната 
и морална рамка за практикуване на професията. В шестте основни раздела са разгледани 
възможните етични взаимоотношенения, които биха изисквали етично тълкуване. Защитени 
са правата на лекарите, пациентите и на обществото като цяло.

Българският зъболекарски съюз утвърждава своя етичен кодекс през 2002г. като в своите 
осем раздела разглежда етичните взаимоотношения между стоматолозите с пациентите, по-
между им, с други членове на съсловието, както и повишаване квалификацията на членовете си.

И в двата етични кодекса е засегнат въпроса за заплащането за извършената дейност, както 
и конфиденциалността на информацията.

Един от най-младите съсловно-професионални съюза е Български фармацевтичен съюз. 
Той е приемственик на Съюза на фармацевтите в България. На 10. 02. 2007 г. в гр. София се про-
вежда Учредителен конгрес на съсловната организация на магистър - фармацевтите в Република 
България. На този конгрес е основан Българският фармацевтичен съюз (БФС). БФС е основан 
в съответствие със Закона за съсловната организация на магистър – фармацевтите (ЗСОМФ). 
Етичният кодекс е създаден и приет още същата година от Втория извънреден конгрес на БФС, 
но е обнародван в Държавен вестник три години по-късно. Засяга основните морални и етични 
норми при работата на магистър-фармацевтите, а именно взаимоотношенията им с паци-
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ентите, с другите здравни специалисти и с останалите членове на съсловието.
Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) е създадена на 

11.05.2003 г. в Плевен по време на Учредително събрание в рамките на Втория конгрес по 
здравни грижи. Две години по-късно е приет етичният кодекс на асоциацията, като тук освен 
взаимоотношение със здравните специалисти и пациента, се включва и отношение с близките 
на пациента.

В четирите Кодекса са заложени ценностите на здравната професия: индивидуални на от-
делния здравен специалист, групови и обществени. В четирите Кодекса съществуват стандарти 
и норми за правилното практикуване на здравната професия. В четирите Кодекса се толерира 
единствено такова поведение, което отговаря на изискванията, поставени според нуждите на 
обществото.

Изводи
В резултат на направения анализ на четирите професионални етични кодекси на здравните 

специалисти у нас може да се заключи, че развитието на етичните норми в съвременните 
условия на функциониране на медицинската професия води до задълбочено осмисляне на 
етичните и морални граници. Съществуващите етични кодекси на медици, зъболекари, ма-
гистър - фармацевти, медицински сестри и други дават възможност за правилно практикуване 
на хуманната професия като защитава интересите на пациентите, здравните специалисти и 
обществото като цяло.

Етичните кодекси на организациите регулират практикуването на професията, добрите 
практики, взаимоотношенията с пациентите и останалите здравни специалисти. В случаи на 
лоша практика те би трябвало да ползват националните стандарти, за да оценят наличието и 
размера на грешките. Все още обаче не по всички специалности има национални стандарти, 
което затруднява тяхното прилагане. 

Извършеният анализ дава възможност да се заключи, че създадените кодекси при стриктно 
спазване гарантират високо ниво на здравна услуга и колегиалност. 

В бъдеще следва да се разработят национални стандарти по всички медицински специал-
ности, за по-доброто прилагане на етичните кодекси в практиката.

Литература:
1. Кодекс на професионалната етика, Министерство на здравеопазването, Обн. Дв. Бр.79 от 29 септември 2000г.
2. Кодекс за професионална етика на стоматолозите, Министерство на здравеопазването,  обн.,ДВ,бр.49 от 17 май 2002 

г.
3. Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта, http://bphu.eu/uploads/files/2010/Code_professional_

ethics_pharmacists.pdf
4. Етичен кодекс на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти по здравни грижи в Р. 

България, http://www.nursing-bg.com/etichen%20kodeks.html
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ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЛЕКАРСТВА: 
ДОБРА ПРАКТИКА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНИ 

ПРОУЧВАНИЯ, СПОНСОРИРАНИ ОТ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ
Асена Стоименова1, Генка Петрова1

Въведение
Производството на нови лекарствени продукти е една от най-регулираните дейности на 

човечеството. За всеки етап от разработването на нови лекарства, в името на защитата на па-
циентите, регулаторните органи са разработили и контролират, а индустрията прилага и по-
стоянно усъвършенства правила, гарантиращи употребата на качествени, безопасни и ефи-
касни лекарства. Тези правила са известни като добри практики. С прилагането на добрите 
практики се гарантират предвидими и възпроизводими резултати от дейността. Възникнали 
първоначално като указания с препоръчителен характер, днес повечето добри практики във 
фармацевтичния сектор за задължителни и съществуват и под формата на нормативни доку-
менти.Добрите практики, изготвени от Световната Здравна Организация обхващат разработ-
ването, производството и разпространението на качествени, безопасни и ефикасни лекарствени 
продукти (Добра Клинична Практика, Добра Лабораторна Практика, Добра Производствена 
Практика, Добра Дистрибуторска Практика, Добра Фармацевтична Практика и др.)

Изброените добри практики в повечето държави са нормативно задължение на производи-
телите на лекарства, притежателите на разрешение за употреба, дистрибуторите и фармацевтите 
в аптеките. Във фармацевтичния сектор се прилагат и други добри практики, които са по-слабо 
познати и не са нормативно уредени, като например Добра практика за водене на документация 
(Good Documentation Practice), Добра Регулаторна Практика (Good Regulatory Practice), Добра 
практика за публикуване (Good Publication Practice for Pharmaceutical Companies) и др.

Връзките на фармацевтичната индустрия с медицинските специалисти (лекари, фарма-
цевти, медицински сестри и др.), редакциите на медицинските журналии обществото често 
се характеризират с редица противоречия и конфликти на интереси.1Тези групи често взаи-
модействат при провеждането и публикуването на резултати от клиничните проучвания и ус-
пешната колаборация между тях е от съществено значение за разработването и внедряването на 
нови лекарствени продукти. Провеждането на клинични изпитвания с лекарствени продукти 
е силно регулирана дейност. При планирането, провеждането и докладването на клинични 
изпитвания се спазват международно признати етични и научни изисквания за качество, из-
вестни като Добра клинична практика.2,3Спазването на тези изисквания осигурява публично 
обезпечаване и защита на правата, безопасността и здравето на участниците в изпитването

За разлика от провеждането на клинични изпитвания, което е регулирано в международен, 
европейски и национален аспект, публикуването на резултатите от клиничните изпитвания е 
сравнително отскоро във фокуса на регулаторите. Много често фармацевтичните компании 
са критикувани за методите им относно оповестяването на резултатите от клиничните изпит-
вания, както и за нежеланието им да публикуват неблагоприятни резултати от проучванията. 

Настоящата публикация представя основните акценти на една малко познавана добра 
практика в България – Добрата практика за публикуване на резултатите от клиничните 
изпитвания(GPP). Тази добра практика се отнася до етичните задължения на притежателите 
на разрешение за употреба на лекарствени продукти във връзка с публикуванетона резултатите 
1 катедра "Организация и икономика на фармацията", Фармацевтичен факултет, МY-София
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от клиничните проучвания, комуникацията с изследователите, предотвратяване на влиянието 
на пристрастия при публикуването и др.

Целта на тази публикация е да стимулира дискусия в областта на добрите практики във 
фармацевтичния сектор, които нямат задължителен характер, но спазването им се налага от 
особеностите на фармацевтичния пазар и поставянето на етиката и безопасността на пациента 
в центъра на здравеопазването и в частност на разпространението на лекарствени продукти. 

Материали и Методи 
Анализирани са основните изисквания на Добрата практика за публикуване (GPP), като 

за целта са прегледани 10 публикации, обхващащи периода 1997-2009 г. Публикациите са на-
мерени с ключови думи: "good publication practice", "pharmaceutical companies" и "pharmaceu-
tical industry". Проучените бази данни са Scopus, Medscape, Google Scholar и интернет. 

Резултати и Дискусия 
1. Развитие на Добрата практика за публикуване на резултатите от клиничните изпитвания, 

спонсорирани от фармацевтичната индустрия
През 1998 г. редактори на медицински журнали, представители на академичната общност, из-

следователи и представители на фармацевтичната индустрия се събират на работна среща, иници-
ирана от Council of Biology Editors.4(Фигура 1) След взетото решение за разработването на общи 
стандарти за публикуването на резултатите от клиничните изпитвания с лекарства, се сформира 
Работна група, която разработва първоначалната версия на Добрата практика. След консултации 
с фармацевтичната индустрия (повече от 70 фармацевтични компании) и популяризиране на изис-
кванията, GPP публикувана в сп. Current Medical Research and Opinion през 2003 г.5Регулаторната 
среда за провеждане на клиничните изпитвания е изключително динамична. Декларацията от 
Хелзинки, актуализирана през 2008 г. поставя точността и пълнотата на информацията като ос-
новни етично задължение на всички индивиди, заети в клиничните проучвания на лекарствени 
продукти.6 Успоредно с това еволюират и стандартите за коректно представяне и публикуване на 
резултатите от клиничните изпитвания.7 За това допринасят и съвременните методи за огласяване 
на клиничните изпитвания, вкл. резултатите от тях.8,9 GPP се прилагат от десетки глобални фарма-
цевтични компании и на тяхна основа се разработват по-детайлни и специфични изисквания като 
указанията на European Medical Writers Association10 и American Medical Writers Association.11

Фигура 1. Развитие на Добрата практика за публикуване(GPP) на резултатите от 
клиничните проучвания, спонсорирани от фармацевтичната индустрия 
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Правилата за GPP  са актуализират през 2009 г.най-вече по отношение на ролята на ав-
торите, спонсорите; управителните комитети (publication steering committee), реимбурсиране 
на разходите, планиране на публикациите,както и ролята на професионалните писатели на ме-
дицински публикации (medical writers).12

2. Същност и изисквания на Добрата практика за публикуване на резултатите от клиничните 
изпитвания, спонсорирани от фармацевтичната индустрия
GPP има зацел да осигури по-голяма прозрачност при публикуване на резултатите от кли-

ничните изпитвания, спонсорирани от фармацевтичната индустрия.В обхвата на тази добра 
практика попадат клинични проучвания фаза II и III, както и постмаркетинговите клинични 
проучвания фаза IV. GPP не се отнася за публикуването на резултатите от клиничните изпит-
вания, спонсорирани от независими изследователии има за цел да допълни изискванията на 
ICMJE Uniform Requirements и CONSORT statement.13,14

Двата основни момента, засегнати в GPPса повлияването на резултатите от кли-
ничните изпитвания при публикуването ими комуникацията между фармацевтичната 
индустрия и академичните изследователи. Повлияването (bias) може да възникне в ре-
зултат на непубликуване на резултати, непълно публикуване на неблагоприятни данни или съ-
кратено публикуване на благоприятни резултати. Основните изисквания на GPP са обобщени 
в Таблица 1. 

GPP насърчава използването на професионални писатели на научни публикации (medical 
writers), които могат да подобрят докладването на резултатите от клиничните проучвания. 
Предимствата на използването на професионални писатели на статии е не само в по-доброто 
познаване на изискванията на различните научни журнали, но и в пестенето на време, тъй като 
професионалистите не са заети с клинична работа и разполагат с достатъчно време да се пос-
ветят на качеството на публикацията, както и в по-доброто познаване на изразните средства на 
съответния език (в случаите, когато изследователите публикуват на език, който е различен от 
майчиният им език). Често използването на професионалисти не се признава в публикациите и 
GPP поставя този въпрос на обсъждане. GPP препоръчва изследователите (авторите на публи-
кацията) да изготвят първи вариант (first draft), който да бъде представен на професионалните 
писатели. 

GPP2 (актуализираната версия от 2009 г.) препоръчва всички публикации и презен-
тации на резултати от клинични проучвания да включват секция за благодарности (acknowl-
edgements), която да дефинира приноса на всички, които са ангажирани в процеса, вкл. про-
фесионалните писатели, спонсорите и източниците на финансиране и др. Планирането на 
всеки един етап от изготвянето на материала и публикуването спомага за по-пълноценна ко-
муникация между заинтересованите страни. Планирането осигурява също и спазване на съот-
ветните срокове, както и подобрява качеството на материала. 

GPP2препоръчва формализирането на контакта между изследователите и фармацевтичната 
индустрия с цел предотвратяване на преждевременно публикуване на резултати, дублиране на 
публикации, идентифициране на източниците на финансиране, уреждане на въпроси, свързани 
с авторските права, осигуряване на правото на спонсорите за предварителен преглед на пуб-
ликациите и т.н. GPP2 препоръчва подписването на такъв договор още при приключване на 
клиничното изпитване, а при мета-анализи, обзорни статии и др. - преди авторите да започнат 
работа. 
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Спонсорите имат задължението да споделят данните, необходими на изследователите, 
участващи в клиничното проучване. Изследователите, които подготвят резултатите за публи-
куване следва да имат пълен достъп до документацията на клиничното изпитване, включително 
протокол на клиничното проучване, статистически доклади, планове за статистически анализи 
др. При необходимост, фармацевтичните компании следва да предоставят достъп на изследова-
телите и до първичните данни на проучването. 

Съгласно GPP2спонсорите могат да реимбурсират някои разходи на изследователите, във 
връзка с публикуването на резултатите от клиничните изпитвания, като пътни разходи, разходи 
за статистически анализ и др., като тези финансови ангажименти следва да бъдат обявени. 
GPP2 не препоръчва заплащането на хонорари на авторите във връзка с публикуването на ре-
зултатите от клиничните изпитвания. 

Добрата практика за публикуване препоръчва формирането на управителен комитет (pub-
lication steering committee), който да подготви публикацията. Същият може да включва членове 
на изследователския екип, които са разработили протокола на клиничното изпитване, изследо-
ватели, статистици, както и професионалисти с опит в публикуването. 

GPP препоръчва прилагането на критериите за авторство, описани в изискванията на 
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical 
Editors и Council of Science Editors. Препоръчително е разкриването на финансови интереси 
и задължения между фармацевтичната индустрия и авторите на публикацията, включително 
хонорари за консултации или персонални контакти и роднински връзки. 

Таблица 1. Изисквания на Добрата практика за публикуване (GPP)
Клауза Обхват
Наличие на писмен договор, 
регламентиращ отношенията между 
фармацевтичните компании и 
изследователите

осигуряване на свобода на изследователите при 
публикуването на данните.

Достъп до данни 
протоколи на проучванията, план на 
статистическата обработка на данните, 
статистически доклади, резултати и др.

Възстановяване на разходи пътни разходи, статистически анализи и др.

Авторство 
International Committee of Medical Journal Editors 
–(ICMJE), World Association of Medical Editors, 
Council of Science Editors.

Благодарности (acknowledgements)
вкл. към проектиралите проучването, 
статистиците, рецензиралите публикацията, роля 
на спонсорите и др.

Професионални мед. писатели, 
конфликти на интереси, планиране 
на публикациите 

план на публикацията, документиране на 
разработката на публикацията, употреба на 
чеклисти и др.

Заключение 
GPP представлява първа стъпка към изграждането на общ стандарт за публикуването на 

резултати от клинични изпитвания, възложени от фармацевтичната индустрия. Дискусиите в 
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тази област ще улеснят създаването на постоянно актуализиращи се стандарти, които да от-
разяват динамиката и сложността на отношенията в сектора при осигуряване на спазване на 
етичните принципи. Прилагането на принципите на прозрачно и неповлияно публикуване 
на резултати от клинични изпитвания е само от ползва за медицинското съсловие, както и за 
обществото като цяло. Не съществуват перфектни стандарти, но най-добрите практики въз-
никват в резултат на интерактивен процес на консултации на всички заинтересовани страни.
GPP е пример в това отношение, като днес тя се спазва от стотици фармацевтични компании, 
които се стремят към налагане на етични стандарти във фармацевтичния сектор при публику-
ването на резултати от клинични изпитвания на лекарства, във времена, когато обективността 
и безпристрастността на авторите, публикуващи резултати от клинични проучвания, спонсо-
рирани от фармацевтичната индустрия е често дискутирана тема.
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ЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ ДОКЛАДВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ 
РЕАКЦИИ ОТ ПАЦИЕНТИ

Татяна Бенишева - Димитрова1, Добриана Сиджимова1,  
Валентина Петкова1,  Петя Трендафилова1

1. Въведение
Проследяването на лекарствената безопасност възниква и придобива значение след из-

вестните на медицинската общественост лекарствени "проблеми" при употребата на някои ле-
карства през 70-те години на ХХ-ти век. Талидомидната трагедия от началото на 60-те години 
поставя началото на въвеждане на първите регулаторни мерки в Европа и на изграждането на 
наблюдателни системи за ранно регистриране на възможните нежелани лекарствени реакции 
(НЛР) и отчитане риска от приложението на лекарствата. 

Основният метод - спонтанното съобщаване е от началото на 1960 г. Медицинските 
специалисти са основен източник на спонтанни съобщения за нежелани реакции. 

Според ЗЛПХМ (2007) "нежелана лекарствена реакция" е всеки нежелан и непредвиден 
отговор към лекарствен продукт, който се проявява при приложение на продукта в дози, нор-
мално използвани за лечение, профилактика или диагностика на заболяване при хора или за 
възстановяване, корекция или модифициране на физиологична функция. С други думи, при  
употребата на всяко лекарство могат да възникнат НЛР, дори и когато се прилага в съответ-
ствие с неговата продуктова информация 

Клиничните проучвания не са достатъчни, за да се гарантира, че за един лекарствен продукт, 
пуснат на пазара, са известни всички НЛР. Присъщата несигурност на съотношението риск/
полза при употребата на лекарства трябва да се признае и да се обясни на пациентите, а тя най-
добре се анализира, когато лекарството се пусне за масова употреба.

Подценяването и недостатъчното докладване от страна на медицинските специалисти на 
НЛР е добре известен проблем. 

България по данни на годишните отчети на Изпълнителната агенция по лекарства се 
нарежда сред страните с най-ниско докладване на нежелани реакции от страна медицински 
специалисти в ЕС (вж. Табл. 1).
 

Табл. 1. Степен на докладване на НЛР от страна медицински специалисти в ЕС

Държава Начална година
Средна честота на докладване/на1 

милион жители/годишно за периода 
(1992-2002)

Австралия 1968 250
Белгия 1977 25
България 1975 21
Гърция 1986 50
Дания 1971 429
Израел 1973 34
Ирландия 1968 137

1 МУ-София
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Испания 1984 56
Италия 1975 75
Канада 1968 176
Нова Зеландия 1968 285
Норвегия 1971 211
Румъния 1976 3
Тайланд 1984 10
Турция 1987 10
Финландия 1974 97
Франция 1986 159
Холандия 1968 69
Швеция 1968 310
Великобритания 1968 295

Очаква се, чрез получаване на доклади за НЛР директно от пациентите като допълнителен 
източник на информация, мащабите на този проблем да бъдат сведени до минимум. 

Чрез базата данни в ЕМА EudraVigilance ще се улесни процеса на проследяване на НЛР 
и ще се съкрати времето, необходимо за докладване и обобщаване на странични ефекти. 
EudraVigilance е регистър на всички нежелани лекарствени реакции от всички заинтересовани 
страни вкл. и от пациенти. 

Пациентските организации са ключови в образователните кампании в тази насока и могат 
да спомогнат много, за да се подобри системата на докладване на НЛР в страната. 

2. Методика на проучването
В статията са представени част от резултатите от мащабен проект за 2013 г. на тема: "Анализ 

на системата за безопасност при лекарствени продукти и докладване на нежеланите лекар-
ствени реакции от пациенти", финансиран от Съвета по медицинска наука при МУ-София.

Във връзка с изводите от проведения литературен обзор беше формулирана основната 
цел на изследването: проучване и анализ на широк кръг от пациенти, с оглед на това дали 
са запознати с правата си и възможностите да докладват нежелани лекарствени реакции до 
регулаторните органи, без намесата на медицинските специалисти.

За изпълнение на поставената цел бяха изпълнени следните задачи:
1. Проучване на действащата законова рамка в Р. България в частта, отнасяща се до докладване 

от страна на пациентите на НЛР;
2. Проучване мнението на пациентите относно възможностите за докладване на НЛР;
3. Анализ на получените резултати и установяване на най-критичните моменти в процеса 

на докладване от страна на пациентите и ползите, които могат да допринесат подобни 
доклади.

В резултат на направения преглед на литературните източници стигнахме до извода, че про-
учването на мнението на пациентите относно докладването на НЛР е многоаспектно и налага 
прилагането на смесена методика.
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Материали:
•	 Обект на проучване: 100 пациенти
•	 Критериите за включване са: пациенти, мъже, жени.
•	 Критерии за изключване: несътрудничещи пациенти по преценка на анкетиращия. 
•	 Създаден е въпросник за оценка мнението на пациентите относно ролята им при докладване 

на НЛР.
•	 Проучването е репрезентативно, осъществено с участието на пациенти от гр. София 

репрезентатитвна извадка за града.
•	 Проучването е реализирано през м. октомври 2013 г.
•	 Единици за наблюдение - изхождайки от основните елементи на обектите на проучването, 

приемаме за технически единици на наблюдение: всеки пациент.
•	 За признаци на техническата единица определяме: нуждата от здравна грижа.
•	 Източници на данните са: попълнена анкетна карта от пациентите.
•	 Място на проучването: гр. София
3. Резултати
3.1 Законова рамка

Съгласно последните изменения на Закона за лекарствените продукти в хуманната  ме-
дицина от декември 2012 г., пациентите могат да съобщават нежелани лекарствени реакции 
по всяко време на медицинските специалисти или на Изпълнителната агенция по лекарствата 
(ИАЛ).  Едновременно с досегашния препоръчван начин на съобщаване чрез медицински 
специалист, съществува възможност немедицинските лица да съобщят за подозирана НЛР 
в ИАЛ. (1) 

Получените съобщения от медицински специалисти, а вече и от пациенти се оценяват 
и записват в база данни за нежелани лекарствени реакции на ИАЛ. Ако те предоставят 
достатъчно доказателства, ИАЛ може да предприеме незабавни регулаторни мерки за 
съответното лекарство. Във всички случаи тези реакции се изпращат и до международни бази 
данни, поддържани съответно от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Световната 
здравна организация (СЗО). (2, 3)

Получените съобщения от пациенти и медицински специалисти от всички държави 
на ЕС ежемесечно се разглеждат от експерти и в резултат на това те могат да станат основа 
за важни регулаторни промени, например добавяне в продуктовата информация на нови 
противопоказания, нови лекарствени взаимодействия, нови нежелани реакции, както и 
временно прекратяване на разрешението за употреба на лекарствения продукт, а в някои 
случаи дори оттеглянето му от фармацевтичния пазар. До английския регулаторен орган се 
докладват значим брой НЛР (612, 414 за 2012), които непрекъснато нарастват, което не е факт 
за България. (4)
3. 2. Резултати от анкетното проучване

Демографската характеристика показва, че в репрезентативната извадка са попаднали - 
87% жени и 13% мъже. Преобладаваща възрастова група са 18-40 години. (Фигура 1). 

92% от анкетираните са с висше образование.
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Фиг. 1. Възрастово разпределение на респондентите

41% ("В") от анкетираните разбират каква е същността на лекарствената безопасност (ЛБ) 
– "Откриване, оценка и предотвратяване на нежелани ефекти/реакции при лечение с лекар-
ствени продукти". Само един от запитаните е дал категорично грешен отговор ("Д"). Най-
значим е делът на анкетираните (53%) ("Б"), определящи ЛБ като безопасно, рационално и 
ефективно използване на лекарствени продукти – тълкувание, което не е напълно изчерпа-
телно. Този факт ни кара да заключим, че е висока степента на информираност на пациентите 
по отношение на лекарствената безопасност (Фиг. 2). 

Фиг. 2. Степен на информираност относно същността на лекарствената безопасност 
въз основа на въпрос № 1 от анкетата:

От запитаните 74% дефинират правилно нежеланата реакция вследствие на лекарствената 
терапия ("В" – НЛР обхваща вредни последици, които настъпват в резултат на правилна упо-
треба, посочени в листовката и е налице причинно-следствена връзка между лекарството и 
даденото неблагоприятно събитие). Останалите 26% ("А", "Б", "В") - една четвърт от респон-
дентите, нямат представа от същността на ЛБ. Необходимо е пациентите да бъдат правилно 
обучени, за да могат да докладват нови НЛР след пускането на лекарствата на пазара (Фиг. 3).

Фиг. 3. Същност на НЛР на база на въпрос № 2.
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Интересна е гледната точка на пациентите относно това, кога може да възникне НЛР. 13% 
смятат, че това може да стане при самолечение, 55% - когато лекарството се прилага непра-
вилно, а 32%  - при започване на нова терапия. Тези резултати показват, че българският пациент 
все още не е наясно с това каква е реалната същност на НЛР и че вероятността от настъпване 
на такова събитие би могло да е в резултат на неспазване на лекарското предписание. 

Все пак 76% от запитаните правилно посочват нормативния документ, който регламентира 
лекарствената безопасност, а именно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Анкетираните пациенти много добре познават обектите на наблюдение на лекарствената 
безопасност. Както може да се види на фигура 4, 24% от всички анкетирани отговарят, че това 
са лекарствени продукти (ЛП), използвани за медицински цели, а останалите пациенти по-
сочват, че това са ЛП от химичен, биологичен или растителен произход, наркотични вещества, 
използвани като лекарства, медицински изделия. 

Фиг. 4. Обекти на наблюдение на лекарствената безопасност

Анкетираните пациенти познават всички участници в докладването на НЛР, като 24% 
категорично отговарят, че самите те могат да докладват НЛР, наред с притежателите на 
разрешенията за употреба и здравните специалисти. Също така 82% посочват ИАЛ като 
контролният орган, който събира и обобщава докладите за НЛР. Интересен е фактът, че 74% 
от участниците в проучването категорично заявяват, че лекарствената безопасност е застъпена 
в системата на висшето образование при медицинските специалисти. 

48% ("Г") от анкетираните правилно дефинират КХП като "Информация, предназначена за 
здравните специалисти и пациенти. Останалите респонденти съответно отбелязват, че това е 
информация за фармацевти ("А"), дистрибутори ("Б"), лекари ("В"). Този факт показва, че вероятно 
КХП е информационен източник за допитаните, наред с листовката за пациента (Фиг. 5).

Фиг. 5. Същност на КХП
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Интересни са отговорите на въпроса "Знаете ли дали са въведени мерки в България за насъ-
рчаване на медицинските специалисти да докладват нежеланите реакции?". 39% смятат, че е 
въведено методично указание за здравните специалисти ("А"), 17% - че това става посредством 
регулярно изнасяне на беседи и доклади ("Б"), а 44% ("В") - чрез системно попълване на доку-
менти, които регулаторният орган изпраща, за да бъдат докладвани (Фиг. 6).

Фиг. 6. Мерки за насърчаване на докладването

Мерки за насърчаване на докладването
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Мнението на болшинството от респондентите (над 50%), показва, че според тях прила-
гането на лекарствата извън показанията е основна причина за НЛР, докато 42% не осъзнават 
опасността от прилагането на лекарствата извън индикациите в продуктовата информация.

66 % от анкетираните познават системата за докладване на НЛР чрез жълта карта от меди-
цински специалисти, както и че това може да стане освен на он-лайн страницата на ИАЛ чрез 
специален формуляр за пациента, а също така и по пощата. Този факт гарантира висока активност 
при поява на нова НЛР (Фиг. 7).

Фиг. 7. Начин за докладване на НЛР 
Начин на докладване на НЛР

телефон
7% формуляр

15%

жълта карта
66%

писмо
12%

телефон
формуляр
жълта карта
писмо

66% от респондентите познават видовете НЛР, факт който ще улесни оценката на появилата 
се НЛР. 

8% ("А") от анкетираните смятат, че е важно пациентите да се включат в докладването на 
НЛР, за да се систематизира и класифицира честота на определени НЛР. Най-голям процент 
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(76%) ("Г") отговарят, че това е нужно за непрекъснато систематизиране и актуализиране на 
безопасността и ефикасността при лекарствата, които могат да наложат промяна в листовката, 
както и в КХП (Фиг. 8).

Фиг. 8. Мотивация за участието на пациентите в системата за докладване на НЛР

Участие на пациентите

8%
12%

4%

76%

А
Б
В
Г

Изводи
В резултат на направеното проучване стана ясно, че докладването на НЛР от пациенти са 

особено полезни.
Като недостатък на докладите от пациентите се посочва, че е рядкост упоменаването на 

ясни и пълни медицински диагнози. От друга страна, липсата на медицински познания може 
да се окаже предимство, тъй като потребителите са по-малко предубедени за това, какви НЛР 
са вече известни и така съобщават реакции, които изглеждат малко вероятни от гледна точка на 
медицинската логика или са без лекарско предписание. Такива реакции са най-ценни за гене-
риране на сигнал за безопасност, защото по принцип са най-малко очаквани от медицинските 
специалисти 
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ЧЕСТИТЕ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВАРИАЦИИ – ЕТИЧЕН  
ИЛИ МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ?

Тони Веков1 
Въведение   

В предходни изследвания, извършени от нашия екип, за качеството и достъпността до ле-
карствени терапии за хронични заболявания (сърдечно-съдови и диабет) при над 60% от слу-
чаите установихме несъответствие на терапиите с изискванията на медицинските консенсуси 
за лечение на съответните забо лявания, както и бариера пред достъпността, дължаща се на ви-
соката цена и ниското ниво на реимбурсиране, особено при лечение на артериална хипертония, 
исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност [1, 2, 3]. Установените фактори, които 
допринасят за посочените негативни резултати, са външното референтно ценообразуване, 
липсата на контрол върху лекарските прескрипции и силното икономическо въздействие на 
медицинските представители на фармацевтичните производители върху българските лекари.
Цел на проучването

Установяване на нивото настъпили терапевтични промени за едногодишен период при па-
циенти с артериална хипертония и вероятните фактори, които оказват влияние на този процес 
– средна продължителност на приемане на лекарствената терапия, цената на терапията, възраст 
на пациента, маркетингови влияния на фармацевтичните производители, нежелани лекар-
ствени реакции или новопоявили се оплаквания на пациентите.
Методология на проучването

Включва документално-аналитичен подход за оценка на медицинската документация (ам-
булаторни листа и епикризи) на пациентите, преминали специализирани прегледи и лечение 
в четири медицински центъра и в четири болници в градовете София, Варна, Стара Загора, 
Плевен, Велико Търново, Ямбол. В посочените здравни заведения са поставени първона-
чалните диагнози и е назначена съответната лекарствена терапия.

В края на едногодишния период всички пациенти са поканени за безплатни контролни кар-
диологични прегледи в същите здравни заведения, където са отчетени терапевтичните промени 
през периода и е проведено стандартизирано интервю с цел уточняване на причините за тера-
певтичните промени.

Проведено е и анонимно социологическо проучване и сред лекарите, които са извършили 
терапевтичните промени с цел анализ на мотивите им.  
Резултати и обсъждане

Диагнозите на изследваните пациенти са представени на фиг. 1. Проследените пациенти са 
предимно в пенсионна възраст (~ 80%) (фиг. 2).

Фиг. 1. Диагнози на 1553 пациенти с артериална хипертония

1 проф., дмн, Медицински университет, гр. Плевен, Факултет по обществено здраве
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Фиг. 2. Възрастова структура на проследените 1553 пациенти с артериална 
хипертония

Наблюдението на продължителността и промените в лекарствените терапии от лекуващите 
лекари в извънболничната помощ (кардиолози и общопрактикуващи лекари) е извършено за 
период от 12 месеца. Важно е да се отбележи, че лекарите, които са проследявали пациенти 
през този период и са променяли лекарствените терапии, са различни от лекарите, които са 
установили първоначалната диагноза и са назначили първичната терапия.

В нашето проучване количественото и качественото проследяване на терапевтичните 
промени или прекъсването на лечението (фиг. 3) е изследвано в зависимост от възрастта на 
пациента, цената на първоначалната терапия и вида на промяната – дали е направена каче-
ствена промяна, или само е заменен един медикамент с друг от същата химико-терапевтична 
група, или дори със същото международно непатентно наименование. Направихме и анализ, 
кои групи лекарствени продукти подлежат на най-честа замяна с аналогични медикаменти от 
същата фармакологична група – АСЕ инхибитори, ß-блокери, ARB, диуретици или калциеви 
антагонисти.

Фиг. 3. Количествено изследване на продължителността на лекарствените терапии за 
едногодишен период.

Данните показват, че едва 25% от пациентите остават с непроменена терапия през първата 
година. Основен дял (35%) представляват прекъснатите терапии през годината, като най-
често това се случва веднага след първия месец – при 15% от всички проследени пациенти. 
Основният фактор, който влияе върху преустановяването на лечението, е цената на терапиите, 
което представлява бариера пред достъпността. При 40% от всички случаи има промяна на те-
рапията за период от една година, като при 22% от пациентите това се е случвало два и повече 
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пъти. Зависимостта на терапевтичните промени от месечната цена на лекарствените терапии 
е посочена в табл. 1.

Анализът на данните показва, че най-голям дял прекъснати терапии (26%) има в ценовата 
група от 20 до 40 лв. Интересен е фактът, че променяните два и повече пъти терапии в най-голям 
процент от случаите (9%) се намират в най-ниската ценова група – до 10 лв. Причините за този 
факт ще анализираме чрез качественото изследване на честите терапевтични вариации. Най-
големият дял прекъснати терапии с цени от 20-40 лв. пряко доказва, че основната причина е це-
новата достъпност до лекарствена терапия. Косвено този факт се потвърждава и от корелацията 
между терапевтичните ва риации и възрастовите групи на пациентите.

Основният дял на прекъснато лечение (21%) е при възрастовата група > 60 год., което е 
косвено доказателство за финансовата бариера пред лекарствената достъпност, когато ле-
карите не се съобразяват с цените на лекарствените терапии, които предписват. При честите 
терапевтични промени не се отчита сигнификантна разлика при различните възрастови групи.

Таблица 1. Влияние на цената (доплащането от пациентите)върху 
продължителността и постоянството на лекарствената терапия за едногодишен 

период.

 
Конста- 
тирани промени

< 10лв. 10-20лв. 20-30лв. 30-40лв. > 40лв. Общо

Еднократно променена 
лекарствена терапия

83

(5%)

57

(4%)

64

(4%)

51

(3%)

22

(2%)

277

(18%)

Многократно 
променена лекарствена 
терапия

137

(9%)

64

(4%)

83

(5%)

21

(1%)

43

(3%)

348

(22%)

Прекъсната от 
пациента лекарствена 
терапия

12

(1%)

36

(2%)

217

(14%)

193

(12%)

87

(6%)

545

(35%)

Общо
232

(15%)

157

(10%)

364

(23%)

265

(17%)

152

(10%)

1170

(75%)

Изводите за финансовото влияние на цената на лекарствената терапия върху честотата на 
прекъсване или промени могат да бъдат обобщени по следният начин:
•	 Всички пациенти приемат за цена на лекарствената терапия стойността, която те заплащат 

(самоучастието на пациента във финансирането на лекарствените терапии)
•	 Най-голям дял прекъснати терапии има в ценова група 20 лв.-40 лв. (26%) и при възрастова 

група > 60 год. (21%)
•	 Средната относителна стойност на самоучастието на пациентите във финансирането на 

лекарствените терапии е между 75%-82%
•	 Ако лекарите изписват лекарствени продукти с референтни цени, самоучастието на 

Цена на първоначал- 
ната 

       терапия
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пациентите би се намалило до 60%. 
Качественото изследване на терапевтичните вариации е направено при две основни пред-

положения:
Наличие на медицински причини за промяна на терапията, когато е установено, че арте-

риалната хипертония не е в необходимите контролирани граници. В този случай допускаме, 
че един медикамент се заменя с друг лекарствен продукт от друга химико-терапевтична група 
– напр. bРезултатите от качественото изследване на терапевтичните вариации са посочени в 
табл. 2. Анализът им показва, че при 31% от случаите причините за терапевтичните промени са 
от финансово естество и едва 9% - по медицински индикации. Следователно терапевтичните 
вариации при 3/4 от случаите се дължат или на влиянието на медицинските представители на 
фармацев тичните производители, или на пациентското влияние, което изцяло е продиктувано 
от липсата на икономическа достъпност до лекарствена терапия.
Таблица 2. Качествено изследване на променените терапии при пациенти с артериална 

хипертония за едногодишен период

 
Конста- 
тирани 
промени

Смяна на лекарствен 
продукт с друг от 
различна химико-

терапевтична група

Смяна на 
лекарствен продукт 
от същата химико-

терапевтична група

Смяна на 
лекарствен продукт 

със същото 
международно 
наименование

Общо

Еднократно 
променена 
лекарствена 
терапия

81

(5%)

161

(11%)

35

(2%)

277

(18%)

Многократно 
променена 
лекарствена 
терапия

62

(4%)

112

(7%)

174

(11%)

348

(22%)

Общо
143

(9%)

273

(18%)

209

(13%)

625

(40%)

При анкетирането на пациентите след изтеклия едногодишен период 116 (7%) потвъ-
рждават, че те са помолили лекаря да им предпише по-достъпен медикамент. В другите 24% от 
случаите лекарят е взел решението по своя преценка, най-вероятно без терапевтични мотиви.

При проведеното социологическо проучване сред 163 общопрактикуващи лекари и 47 кар-
диолози е установено, че в 84% от случаите лекарите потвърждават наличието на икономическа 
мотивация и натиск от медицинските представители на фармацевтичните производители за реа-
лизирането на терапевтични промени.

Заключение
Липсата на мотивация в лекарите да предписват икономически ефективни лекарствени те-

рапии и реимбурсната политика на външно и вътрешно рефериране на цените и реимбурсните 
стойности са причина за дългосрочно увеличаване на публичните и личните средства за лекар-
ствени продукти, оказващи съществено негативно влияние върху достъпността.

Публичните средства се увеличават основно чрез прескрипции на иновативни лекарствени 
продукти с високи нива на реимбурсиране (75%-100%).

Вид на тера-
певтичната 

промяна
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Личните средства на пациентите се увеличават чрез постепенно намаляване на реим-
бурсните стойности на лекарствените продукти в резултат на намаляването на референтните 
цени. 

Честите терапевтични промени са резултат в повечето случаи на неетични практики, 
свързани с влиянието на медицинските представители на фармацевтичните производители или 
на пациентското влияние, продиктувано от липсата на достъпност до лекарствената терапия. 
Последното е резултат от ниската ефективност на лекарствената и реимбурсна политика, която 
е основана единствено на вътрешно и външно референтно ценообразуване.
Препоръки

Съществува определена необходимост от прилагането на политики за подобряване на 
модела за предписване на лекарствени продукти от лекарите, спазване на терапевтични насоки, 
фармацевтично заместване с генерични аналози, контрол на разходите чрез отстъпки и об-
ратно заплащане, диференцирани реимбурсни нива и др.

Настоящият механизъм за споделяне на разходите за лекарствена терапия с пациентите, 
комбиниран с референтното ценообразуване, постига неправилни резултати (>70%-80% до-
плащане от пациентите), което представлява реална бариера пред достъпността.

Литература:
1. Веков, Т. Стимулирането на генеричните прескрипции – най-прекият път за съкращаване на публичните и личните 

разходи за лекарствени продукти. Обща медицина, 11, 2009, № 3, 14-16.
2. Веков, Т., С. Джамбазов, Д. Петрова и Б. Кузманов. Цените на месечните лекарствени терапии при пациенти със 

сърдечносъдови и реимбурсната политика на държавата. – Сърд.-съд. забол., 40, 2009, № 3, 11-14.
3. Веков, Т. Влиянието на медицинските представители при промоцията на лекарствени продукти върху ка че ството на 

лечението и ефективността на разходите. – Мед. мениджмънт и здр. полит., 40, 2009, № 3, 17-24.
4. К а м е н о в З., Христов В., Карамфилова В.у Метаболитен синдров и захарен диабет- от препоръките към клиничната 

практика, В сборник "Профилактика, диагностика, терапия, актуални проблеми», ред: И.Томов, Н.Гочева, изд. 
Хавитис, 2005, 85-93

5. A p p l e b y J., Delvin N., Parkin D., NICE’s Cost- Effectivenes Threshold, British Medical Journal, 2007, 33, 358-365
6. C a m p b e l l S., Reeves D., Kontopantelis E., Quality of Primary Care in England with Introduction of Pay for Performance, 

N Engl J Med, 2007, 357, 181-190
7. Hlinomaz, O. Hypertenze a hiperliproteinemie. – In: Hipertenze.Diagnostika a lecba. J. Spinar et al. (Eds.). Grada 

Publishing, 1999, Praha, 128-132.
8. Roumie, C. et al. Clinical inertia: A common Barrier to changing provider prescribing behavior. – Evid. Bas Med., 33, 2007, 

277-285.
9. Salisbury, C. et T. Fahey. Overcoming clinical inertia in the management of hypertension. – CMAJ,, 174, 2006, 1285-1287.
10. Shan, B. et al. Clinical inertia in response to inadegnate glycemic control: do specialists differ from primary care physicians? 

Diabetes Care, 28, 2005, 600-606.



- 228 -

ГРЕшКИ ПРИ ЛЕКАРСТВЕНАТА ТЕРАПИЯ
Мариела Деливерска1, Ангелина Киселова2 

Дефиниция на понятието
Грешките при лекарствената терапия се определят като неволни при предписването, отпу-

скането или приложението на лекарствения продукт, докато той е под контрола на медицински 
специалист, пациент или потребител.

Прояви на грешки при лекарствена терапия
•	 Грешки при предписването на лекарствен продукт.
•	 Грешки при отпускането на лекарствен продукт.
•	 Грешки при администрирането на лекарствен продукт.

Не всички грешки при лекарствена терапия нанасят тежки вреди на пациентите или имат 
фатален изход, но всички лекарствени грешки имат потенциал да причинят сериозна вреда или 
да доведат до смърт.

Най-честите грешки при лекарствената терапия се причиняват при:
•	 Подобен дизайн на опаковката на лекарствения продукт:

◊   Цветови фон.
◊   Шрифт.
◊   Изображение.

•	 Сходни наименования на лекарствения продукт:
◊ Сходство при изписването (разлика в една или няколко букви от наименованието).
◊ Сходство при произнасяне на наименованието.

•	 Сходни характеристики на лекарствения продукт:
◊ Доза на продукта.
◊ Интервал на прием на продукта.
◊ Лекарствена форма.

•	 Грешка при отпускането на лекарствения продукт:
◊ Нечетлив почерк (при лекарствата отпускани с рецепта).
◊ Неправилно изписване на името на продукта (правописна грешка).

Човешки фактор при използването на лекарствени продукти
Обстоятелства, които следва да се съобразят при обозначаване, етикетиране и опаковане 

на лекарствения продукт:

Кои са крайните потребители на продукта:
•	 Професионалисти или неспециалисти:

◊ пациенти, квалифициран медицински персонал, неквалифициран медицински 
персонал.

•	 Познания и опит със съответния продукт.
1 доктор по международно право и международни отношения, Министерство на правосъдието
2 проф. д-р, дм, дмн, МУ-София, Факултет по дентална медицина, катедра "Образна и орална диагностика"
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•	 Възраст и функционален капацитет на ползвателя на продукта.
•	 Умствено и емоционално състояние на ползвателя на продукта.
•	 Средата, в която се използва продуктът:
•	 Самостоятелна употреба от пациент.
•	 Приложение от специалист.
•	 Продължителност на употребата.
•	 Условия, при които ще се извършва употребата:

◊ в линейка;
◊ в спешен медицински център;
◊ в домашни условия.

Визия на продукта:
•	 Дизайн на опаковката.
•	 Съдържание в опаковката.
Контрол и фармакологична бдителност на лекарствените продукти за хуманна 
употреба 
•	 Основни актове в рамките на Европейския съюз

◊ Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за 
разрешаване и контрол на лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна 
употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.

◊ Регламент (ЕС) № 1235/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 15 
декември 2010 г. за изменение по отношение на фармакологичната бдителност за 
лекарствените продукти за хуманна употреба на Регламент (ЕО) № 726/2004 за 
установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени 
продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция 
по лекарствата.

◊ Регламент (ЕО) № 1394/2007 относно лекарствените продукти за модерна терапия.
◊ Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 

година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за 
хуманна употреба.

◊ Директива 2010/84/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 
2010 г. за изменение по отношение на фармакологичната бдителност на Директива 
2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба.

Правила за фармакологична бдителност
Държавите-членки на Европейския съюз следва да прилагат система за фармакологична 

бдителност, за събиране на информация от полза за наблюдението на лекарствените продукти, 
включително информация относно предполагаемите странични ефекти, възникнали при упо-
требата на лекарствен продукт в рамките на условията на разрешението за търговия, както и 
при употреба извън условията на разрешението за търговия, включително предозиране, не-
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правилна употреба, злоупотреба и грешки на лекарствената терапия, както и предполагаеми 
странични ефекти, свързани с професионална експозиция.

С Регламент (ЕО) № 726/2004 се създава валидна за целия Съюз процедура за разрешаване 
на търговията за някои категории лекарствени продукти ("централизирана процедура") и се пред-
виждат правила за фармакологична бдителност за посочените продукти. С този Регламент се създава 
и Европейската агенция по лекарствата, която изгражда и поддържа базата данни Eudravigilance, в 
която се регистрира докладването за предполагаеми странични ефекти на лекарствени продукти.

Мониторинг на безопасността на лекарствата в рамките на Европейския съюз
•	 Придържането към добре дефинирана система за качество следва да гарантира, че всички 

дейности по фармакологична бдителност се провеждат по начин, който до голяма степен 
осигурява постигането на желаните резултати или целите във връзка с качеството при 
изпълнението на задачите в областта на фармакологичната бдителност.

•	 Изключително важно е една засилена система за фармакологична бдителност да не довежда 
до прибързано издаване на разрешения за търговия.

•	 Някои лекарствени продукти за хуманна употреба получават разрешение, което е обвързано 
с допълнително наблюдение. Това включва всички лекарствени продукти за хуманна 
употреба с ново активно вещество и биологични лекарствени продукти, включително 
биоподобни, които са приоритет за фармакологичната бдителност.

•	 Компетентните органи могат да изискват допълнително наблюдение за конкретни лекарствени 
продукти за хуманна употреба, които са обвързани от задължението за провеждане на 
изследвания за безопасност след издаването на съответното разрешение или с условия или 
ограничения по отношение на безопасната и ефективна употреба на лекарствения продукт, 
които ще бъдат конкретизирани в плана за управление на риска. Планове за управление на 
риска обикновено се изискват за нови активни вещества, биоподобни лекарствени средства за 
употреба при деца и за лекарствени продукти за хуманна употреба, които водят до значителна 
промяна в разрешението за търговия, включително нов производствен процес за лекарствен 
продукт, извлечен по биотехнологичен път.

•	 Лекарствените продукти за хуманна употреба, предмет на допълнително наблюдение, следва 
да бъдат обозначени като такива с черен символ. Този символ е избран от Европейската 
комисия по препоръка на Комитета за оценка на риска в областта на фармакологичната 
бдителност. Този символ е придружен с подходящо стандартно обяснително изречение в 
обобщението на характеристиките на продукта и в листовката с упътване.

База данни Eudravigilance
Европейската агенция по лекарствата, в сътрудничество с държавите-членки на ЕС и 

Европейската комисия, изгражда и поддържа база данни и мрежа за обработка на данни (на-
ричана база данни Eudravigilance). Базата данни се създава с цел съпоставяне на информация, 
свързана с фармакологичната бдителност за лекарствените продукти, разрешени в Европейския 
съюз, и с осигуряване на възможност компетентните органи да използват едновременно посо-
чената информация и да я обменят.

В базата данни Eudravigilance се съдържа информация относно предполагаемите неблаго-
приятни реакции при човека, предизвикани от употребата на лекарствения продукт в рамките 
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на условията на разрешението за търговия, както и от употребата извън условията на разреше-
нието за търговия, както и относно тези неблагоприятни реакции, които се появяват по време 
на изследвания с лекарствения продукт в периода след издаване на разрешение, или които са 
свързани с професионална експозиция.

Пълен достъп до базата данни Eudravigilance имат компетентните органи на държавите-
членки на ЕС, на Европейската агенция по лекарствата и на Европейската комисия. Титулярите 
на разрешения за търговия също имат достъп до нея в степен, необходима за спазването на 
техните задължения за фармакологична бдителност. 

Европейската агенция по лекарствата осигурява на здравните специалисти и на обществе-
ността подходящи нива на достъп до базата данни Eudravigilance при гарантирана защита на 
личните данни. Агенцията работи съвместно с всички заинтересовани страни, включително 
изследователски институции, здравни специалисти, организации на пациентите и потреби-
телски организации, за да определи "подходящото ниво на достъп" на здравните специалисти и 
на обществеността до базата данни Eudravigilance.

Данните, съдържащи се в базата данни Eudravigilance, се предоставят за обществен достъп в 
обобщена форма заедно с обяснение как да се тълкуват данните.
•	 Докладване за предполагаеми неблагоприятни реакции

 Държавите-членки на Европейския съюз трябва да предприемат всички необходими 
мерки за насърчаване на лекарите и другите медицински специалисти да информират компе-
тентните органи за предполагаеми странични реакции на лекарствените продукти. Държавите-
членки могат да определят специални изисквания към лекарите и медицинските лица по от-
ношение на отчитането на предполагаеми сериозни и неочаквани реакции, когато тази инфор-
мация е условие за получаване на разрешението за търговия.

Изискването за докладване на предполагаеми неблагоприятни реакции се съдържа в чл. 
107а от Директива 2010/84/ЕС за изменение по отношение на фармакологичната бдителност 
на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба.

Всяка държава-член на Европейския съюз е длъжна да регистрира всички предполагаеми 
странични ефекти, настъпили на нейна територия, които са доведени до нейното знание от 
здравни специалисти и от пациенти. Държавите-членки трябва да гарантират, че докладите 
за предполагаеми странични ефекти, възникнали в резултат на грешки на лекарствената те-
рапия, които са доведени до тяхно знание, се предоставят на разположение на базата данни 
Eudravigilance и на всички органи, структури, организации и/или институции, отговорни за 
безопасността на пациентите в рамките на съответната държава-членка. Държавите също така 
трябва да гарантират, че органите, отговорни за лекарствените продукти на тяхна територия, 
са информирани за всеки предполагаем страничен ефект, доведен до знанието на всеки друг 
орган в рамките на същата държава-членка.

Практически действия с оглед превенция на грешки при лекарствената терапия
Стъпките, които е важно да бъдат проследени с оглед превенция на грешки при лекар-

ствената терапия, включват различни етапи – от предписването на лекарствения продукт до 
проследяване на здравословното състояние след неговата употреба.
•	 От страна на специалистите
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 При предписване:
◊ Съобразяване дали предписаният продукт е подходящ за състоянието на пациента.
◊ Съобразяване дали при пациента има установена или предполагаема алергия към 

съставка на лекарствения продукт, който му се предписва.
•	 При записване:

◊ Начин на изписване на наименованието на лекарствения продукт от страна на 
специалиста, предписващ медикамента.

◊ Разчитане на наименованието/дозата на продукта от страна на специалиста, 
отпускащ медикамента.

•	 При разпространение:
◊ Местоположение на лекарствения продукт.
◊ Лекарствените продукти със сходна визия или наименование следва да не се поставят 

в непосредствена близост един до друг.
•	 При употреба:

◊ При самостоятелна употреба на продукта от страна на пациента е необходимо 
специалистът, отпускащ лекарствения продукт, да разясни на пациента и да 
изпише индивидуалната доза, схемата на прием и продължителността на прием на 
лекарствения продукт.

•	 При наблюдение:
◊ Необходимо е да се проследи здравословното състояние на пациента след приема на 

лекарствения продукт.
От страна на пациентите
•	 Да не се употребяват лекарствени продукти без предварителна консултация със специалист.
•	 Да не се обменят лекарствени продукти между пациенти.
•	 Да не се съхраняват заедно (да не се смесват) отделни медикаменти, предписани на различни 

пациенти (например в рамките на едно семейство) дори когато става въпрос за един и същи 
лекарствен продукт.

•	 Лекарствените продукти да се съхраняват единствено в тяхната оригинална опаковка.
•	 Потребителите винаги да се запознават внимателно с листовката на продукта.
•	 Да не се приема лекарственият продукт при наличие на контраиндикации.
•	 Потребителите да се запознаят с условията, при които би могло да се изменят условията на 

употреба на продукта.
•	 Лекарствените продукти да не се унищожават самостоятелно от потребителите.

За да бъдат избегнати грешките при лекарствената терапия, в началото на 2013 г. 
Европейската агенция по лекарствата публикува 6 основни препоръки, насочени към хармо-
низиране и към по-нататъшно развитие на терминологията и дефинициите за: сътрудничество 
между националните организации за защита на правата на пациентите и националните регула-
торни органи; сътрудничество между Европейската агенция по лекарствата и Европейската ко-
мисия; създаване на нови методи за установяване на грешки; системна оценка и превенция на 
риска от грешки при лекарствената терапия; активна ангажираност на пациенти, потребители 
на здравни услуги и медицински специалисти с цел подобряване на дейността по безопасност 
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на лекарствата; подпомагане на изследователската дейност във връзка с безопасността на ле-
карствата.

Съществената цел на всички правила за производството, разпространението и употребата 
на лекарствените продукти трябва да е защитата на общественото здраве. Тази цел обаче трябва 
да се постигне със средства, които да не възпрепятстват развитието на фармацевтичната про-
мишленост или търговията с лекарствени продукти.
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ЕТИЧНИТЕ КОДЕКСИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – 
ГАРАНТ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Илия Николов1, Маноела Манова2, Генка Петрова2

Увод
Етиката определя система от норми за нравствено поведение, нравствени правила и морал 

в обществото.
Здравеопазването се фокусира изцяло върху грижата и опазването на общественото здраве, 

като се основава и зависи от морала и етиката на всеки един свой представител.15Основен при-
оритет на фармацевтичните производители е да допринасят за защитата и осигуряването на 
човешкото здраве и човешкия живот, съдействайки за гарантиране на достъпа на българските 
пациенти до качествени, безопасни и ефикасни лекарствени продукти. 16 За осъществяване на 
този приоритет съществуват етични кодекси, които гарантират  взаимоотношенията между 
фармацевтичната индустрия и медицинските специалисти, както и пациентските организации 
с цел опазване на общественото здраве. 17

Етичното промотиране на лекарствени продукти по лекарско предписание е от основно 
значение за мисията на фармацевтичната индустрия да помага на пациентите чрез откритието, 
развитието и популяризирането на нови лекарства. Етичната промоция гарантира, чездравните 
специалисти в световен мащабимат достъп до необходимата им информация, че пациентите 
имат достъп долекарствата, от които се нуждаят и че лекарствата са предписани и използвани 
по начин, който осигурява максимална полза запациента.18

Цел
Проучването има за цел да представи етичните аспекти на взаимоотношенията между фар-

мацевтичната индустрия и медицинските специалисти, както и пациентските организации.

Материали и методи
В разработката е приложен преглед на законодателни документи, регламентиращи промо-

цията на лекарства, отпускани по лекарско предписание, както и взаимодействие с медицински 
специалисти.2, 3,19, 20Документите са прегледани от гледна точка на техния обхват, основните 
им изисквания и развитието на регулаторната рамка по отношение на взаимодействието на 
фармацевтичните компании с медицинските специалисти и пациентите с цел гарантиране на 
качество, ефикасност и безопасност на лекарствените продукти.

Резултати
През 1995 година, с обнародването на Закона за лекарствените средства и аптеките вху-

манната медицина (ЗЛСАХМ) се създава съвременната регулаторна рамка за лекарствата в 
Република България.21В този закон за пръв път се регламентира рекламата на лекарствени 
продукти. С влизането в сила на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 
имплементирането на основните изисквния на Директива 2001/83 на Съвета на Европейските 
общности се разширяват изискванията по отношение на промоцията на лекарства и необходи-
мостта от регулация в тази сфера.
1 AbbVie- София, България
2 МУ-София, Фармацевтичен факултет
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Етичните кодекси на научноизследователската фармацевтична индустрия в България отго-
варят на общата правна рамка, установена отДиректива 2001/83 на Съвета на Европейските 
общности, Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и Кодекса на EFPIA за 
промоция на лекарства, отпускани по лекарско предписание, и взаимодействие с медицински 
специалисти, които въвеждат норми, регулиращи предоставянето на информация, промоция и 
реклама на лекарствени продукти. 

Основен принцип на кодексите е всяко твърдение или послание, свързано с рекламата и 
промоцията на лекарствените продукти, да бъде съобразено с одобрената в България Кратка 
характеристика на лекарствения продукт.

Основен приоритет на асоциацията и нейните членове е да допринасят за защитата и оси-
гуряването на човешкото здраве и човешкия живот, съдействайки за гарантиране на достъпа 
на българските пациенти до качествени, безопасни и ефективни медицински продукти за про-
филактика, диагностика и лечение.

Kодексът за взаимоотношенията между научно-изследователската фармацевтичната инду-
стрия и пациентските организации в България регулира всяка форма на партньорство между 
фармацевтична компания и пациентска организация.

Кодексът засилва ролята на саморегулацията по отношение на промоцията и рекламата на 
лекарствени  продукти, отпускани по лекарско предписание, насочена към медицинските спе-
циалисти, и взаимодействието между фармацевтичната индустрия и  представителите на меди-
цинската професия, чрез органи на саморегулация, пред  които да се разглеждат възникналите 
спорове.

Прилагането и спазването на етичния кодекс е задължение на всички компании,  които са го 
приели, и се контролира от Етичната комисия към ARPharM. Всички жалби, които се отнасят 
до евентуални нарушения на настоящия кодекс следва да бъдат подавани до Етичната комисия. 
Етичната комисия може да издава решения, с които да тълкува разпоредбите на настоящите 
кодекси, когато бъде сезирана или когато възникне необходимост.

Етичният кодексне цели ограничаването на конкуренцията, а напротив, като забранява 
действия, които могат да се разглеждат като нелоялни, гарантира че фармацевтичните компании 
осъществяват своята промоционална и рекламна дейност при спазване на етиката и морала.

Кодексът разглежда и начина на представяне на информацията, дава определение на 
подвеждаща реклама, както и на сравнителна реклама и определя правила за прилагането им.

Обхвата на кодексa е широк и дава принципни и еднозначни тълкувания на редица сложни 
и криещи опасност въпроси относно:
•	 забрана за промотиране на лекарствени средства, отпускани само по лекарско предписание
•	 начините на използване на лого и фирмени материали
•	 прозрачност - публична достъпност до списък на пациентските организации, за които 

дадена фирма осигурява финансова подкрепа и/или  съществена  пряка или непряка 
нефинансова подкрепа.

•	 определя препоръките за начините на провеждане на събития, както и проявите на 
гостоприемство и др.
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•	 определя също така начините за подаване, разглеждане на жалби при некоректно поведение 
на член на Асоциацията, както и последващите санкции и начините им на прилагане.

Заключение
Главната цел на етичните кодекси е в това да изследват обективно и безпристрастно етичните 

проблеми при комуникацията компания- медицински специалист и компания- пациент  при га-
рантирането на рационална лекарствена употреба и опазване на общественото здраве.
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ГЕНЕРИЧНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА – ЗА И ПРОТИВ ПРИ 
ТРАНСПЛАНТИРАНИ БОЛНИ
Светла Георгиева1, Маноела Манова2 

Въведение
 Генеричната замяна на имуносупресорите е противоречива при трансплантираните 

пациенти, особено що се отнася до лекарствените продукти с тесен  терапевтичен индекс, 
както и при стабилни пациенти с добър контрол на състоянието.

Изискванията на ЕМА по отношение използване на генерици като субституция при иму-
носупресори с тесен терапевтичен прозорец, предполагат да се докаже принадлежност в ин-
тервала 90-111%, да са представени клинични проучвания (отговарящи на съответни изис-
квания) с доказана терапевтична еквивалентност с иновативния продукт, а замените да се извъ-
ршват само по решение на лекуващия специалист без това решение да се повлиява от цената.

От друга страна генеричната субституция позволява спестявания на значителни финансови 
ресурси поради високата цена на имуносупресивните лекарства. 

Основни научни въпроси на това изследване е:
Въвеждането на генерични лекарства намалява ли разходите за лечение на трансплантирани 

пациенти?
•	 Как се променя бюджета за лекарствени продукти при въвеждане на генерични 

имуносупресиращи лекарства? 
•	 Какви са дългосрочните спестявания на средства от въвеждане на генерични 

имуносупресори?
Методика

Проучването е проведено за периода 2008 - 2011 година. През този период са въведени по-
следвателно генерични молекули на azathioprine иmicofenolate, появява се на пазара и генеричен 
CiclosporinA. Проучването е проведено на два етапа.

Проспетивно обзервационно проучване е проведено през 2009 след въвеждане на генеричен 
azathioprine. За 15 месечен период през 2009 и 2010 са проследени 121 пациенти, които са били 
прехвърлени от оригиналния на генеричния azathioprine. Пациентите са систематизирани по 
възраст, пол, допълнителна лекарствена терапия, месечни разходи за лекарствена терапия. 

През 2010 и 2011 година са въведени още две генерични молекули micofenolate.Генеричен 
CiclosporinA е вече наличен на пазара и участва в тръжните процедури, но търгът се печели 
от оригиналния продукт и пациентите продължават терапия с него. Въпреки това, появата 
на генеричен CiclosporinA оказва влияние върху цените, по които се сключват договорите 
за доставка, респективно върху разходите за терапия. Проследяването е продължено общо 
36 (Март 2008 – Февруари 2011) месеца като са обхванати всички пациенти, на генерични 
продукти. Обхванати са общо 528 пациенти с предписано поне едно от трите лекарства в 
рамките на трите години на изследването. 

Пациентите са сравнени според етапа на включване в проучването, както и според вида 
на лекарствения продукт. Оформени са три периода на наблюдение – преди въвеждане 

1 МУ-София, Александровска болница
2 МУ-София, Фармацевтичен факултет
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на генеричните лекарства (1 период), след въвежане на първия генерик (2 период) и след 
въвеждане на още два продукта (3 период).

Събраните данни са анализирани за да се оценят разходите за имуносупресивна терапия и 
спестяванията за лечебното заведение.

Резултати
Първият въведен генеричен лекарствен продукт бе azathioprinпрез 2009 година. Azathioprine 

на Teva замести оригиналният продукт Imuran (INN – azathioprine, на GlaxoSmithKline).
През 2010 година бяха въведени два нови генерични продукта, деривати на Mycophenolic 

acid. Новите два генерични микофенолата са производство на Teva и на Actavis. Те бяха въведени 
последователно в практиката, за да заместят Cellcept caps. 250mg (INN – mycophenolate mofetil 
наHoffmanLaRoche) и Myfortic tabl. 180mg (INN – mycophenolicacid на Novaris). През март бе 
въведен Mycophenolate mofetil на Actavis и след няколко месеца през юни бе въведен и Myfenax. 
Оригиналните продукти бяха изведени от практиката на предписване, поради специфичната 
организация на провеждане на търговете, обусловена от необходимостта да се спазват изискванията 
на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Генеричен CiclosporinA взе участие в тръжните процедури, макар и същата година да не бе 
въведен в терапията Единствено оригиналния Sandimmune (INN-CiclosporinA) спечели търга 
през 2010 година, но той намали цената си на нивото на генеричния конкурент. Azathioprineна 
Teva продължи да се предписва на пациентите, които бяха прехвърлени предходната година.

След въвеждането на първият генеричен продукт Azathioprine, всички трансплантирани па-
циенти, приемащи дотогава Imuran бяха прехвърлени на генерика, тъй като той спечели обще-
ствената поръчка за доставка на лекарства през 2009 година. На генеричен azathioprine бяха 
прехвърлени средно 100 пациенти, като техният брой варираше между 96 и 121. Този брой е 
малко по-малък от средният брой на пациентите преди въвеждането на генерика, който варира 
между 104 до 121. 

Жените са на възраст между 65 и 76 години, а мъжете между 31 и 56 години. Среднодневната 
предписвана доза azathioprinе 70 mg, което е половината отDDD (150 mg) – Таблица1. 
Намалението на среднодневните дози е обичайна практика при трансплантираните пациенти, 
която цели да подобри сътрудничеството им и безопасността на комбинираната терапия.

Средно месечните разходи на имуносупресивно лечение, когато пациентите са 
били на оригинални продукти е 623 лв. (€320.99), като след въвеждането на генеричния 
azathioprinстойността намалява на 608 лв. (€311.29). Също така намалява и месечната стойност 
за лечението на един пациент само с azathioprinот 13.42 лв. (€6.71) на 11.52 лв. (€5.78). Това 
намаление е статистически значимо (t= 4.8562; 99.99% CI). 

Таблица1. Дескриптивна статистика на пациентите на генеричен azathioprin
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Брой пациенти 15 15.00 121.00 100.6000 27.95609
N таблети месечно 14 645.00 5505.00 4346.7143 1301.69076
Azathioprin месечни 
разходи 14 174.15 1623.98 1193.8079 378.08399
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Средна цена 14 .26 .30 .2735 .01624
Средна доза 14 63.02 75.83 70.9743 3.39867
Средни разходи на 
пациент 14 463.41 771.35 623.8693 72.63507

Наблюдава се трайно бавно намаление на средномесечните разходи на пациент на 
azathioprinи общите разходи за лекарствена терапия представени на Фигура 1.

Възрастовото разпределение на проследените пациенти и техните средно месечни разходи 
са представени на Таблица 2. Пациентите са почти пропорционално разпределени по равно във 
възрастовите групи между 40-60 години, докато след 61 година техният брой намалява почти 
три пъти и над 70 годинишна възраст остават само 2 пациенти. Това потвърждава заключението 
за по-ниската продължителност на живота от предходните проучвания при тези пациенти. При 
очаквана средностатистическа възраст от 77 години бъбречно-трансплантираните живеят до 
около 70 години. Средномесечните разходи за лекарства намаляват статистически значимо във 
възрастовата група над 70 години (t=3.72; 99% CI). Намалението на разходите започва още във 
възрастовата група над 60 години, но все още не е статистически значима разликата спрямо 
предходните възрастови групи.
Таблица 2. Възрастово разпреледение на проследените  пациенти и разходи за лекарства 
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2 8.85 12 11.80 30 12.98 36 15.00 29 13.43 12 12.17
2 8.85 9 11.66 24 12.33 33 13.99 31 12.11 13 12.54
2 8.82 9 12.25 27 11.58 35 14.83 27 12.66 12 14.25
2 8.82 8 12.25 23 11.76 39 14.36 29 12.41 9 12.50
2 7.82 7 9.28 26 10.57 42 13.03 26 12.67 11 9.12
2 7.82 9 9.49 25 10.67 36 12.56 28 10.82 10 9.24
2 8.82 9 10.67 27 11.43 36 13.31 31 12.87 12 10.14
2 7.82 8 9.23 28 10.02 37 12.49 28 12.95 12 11.40
2 7.82 7 9.28 25 9.91 33 11.72 31 11.03 9 11.07
1 7.82 6 8.94 21 10.26 31 10.78 28 10.21 9 10.42
2 7.82 9 10.43 26 9.24 35 10.34 30 10.28 12 8.98
1 11.73 3 9.41 11 10.37 20 12.25 18 10.38 6 11.72

За да отговорим на втория въпрос на това проучване продължихме дългосрочното про-
следаване на процеса на замяна на оригиналните продукти с техните генерични аналози. 
Проследяването беше разделено на 3 периода. Първият период обхвана март 2008 до фев-
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руари 2009 преди въвеждане на генеричните лекарства, период 2 – започна след въвеждане 
наAzathioprine (март 2009 до февруари 2010) и период 3 – започна след въвеждането на гене-
ричен mycophenolate mofetil и Sandimmune след намалението на цените до тези на генеричния 
Equoral (INN – Ciclosporin A, Teva) на търговете (от март 2010 до февруари 2011).

През първият период общо 433 пациенти са лекувани с имуносупресори , които след това 
са били или заменени, или с по-ниски цени. В извадката разпределението по пол е 37% жени 
(n=162) и 63% (n=271) мъже (Таблица 3). През втория периодброят на лекуваните остава 
почти същия (n=431). Броят на мъжете леко намалява до 61% (n=264). През третият период 
броят на лекуваните нараства до 459 пациенти, като съотношението се променя в полза на 
мъжете - 64% (n=269).

Според възрастта повечето от пациентите през първия период са между 21 и 60 години 
(Таблица 4) - 89% за първи период (n=385) и 90% за период 2 и 3 (n=387, n=412). Всички па-
циенти ежемесечно получават лекарства. Стандартната терапия включва комбинация от иму-
носупресори. Това са CiclosporinA, Tacrolimus, Sirolimus, Everolimus, Azathioprine и деривати 
на Mycophenolicacid, комбинирани според стандартните схеми със или без кортикостероиди. 

Таблица3. Брой на пациентите по периоди
Период 1

(март 2008-фев.2009)
Период 2

(март 2009-фев. 2010)
Период 3

(март 2010-фев. 2011)
Мъже 271 264 293
Жени 162 167 166
Общо 433 431 459

Таблица4. Брой на пациентите по възрастови групи

Възраст
Период 1

(март 2008-фев.2009)
Период 2

(март 2009-фев. 2010)
Период 3

(март 2010-фев. 2011)
до 20 2 6 9
21-30 62 69 77
31-40 106 113 111
41-50 122 114 118
51-60 95 91 106
61-70 41 33 34
над 70 5 5 4
Общо 433 431 459

Разходите за лекарствена терапия с проследените лекарства (azathioprine, mycophenolicacidи 
CiclosporinA) се различават по години в отделните възрастови групи (Таблица5). Средните 
разходи се различават по възрастови групи като отново пациентите над 70 годишна възраст са с 
най-ниски разходи (Фигура 2).  

Въвеждането на генеричен Azathioprineпрез 2009 намалява разходите за лекарствена 
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терапия с 6% при проследените пациенти от 4814 до 4539 лв. (2461 – 2321EUR). Въвеждането 
на генериченmycophenolicacid и намалението на цената на оригиналния CiclosporinAв 
обществените поръчкипрез 2010 намалява средните разходи за лекарствена терапия повече от 
2 пъти (119%) от 4539 до 2076 лв. (2321 – 1061 EUR). Общото намаление на лекарствените 
разходи от първия до третия период на наблюдението е 132%  от 4814 до 2076 лв. (2461 – 1061 
EUR). Всички промени в разходите за лекарствена терапия са статистически значими.

Подобни са данните за общите разходи за лекарствена терапия – 7% намаление през период 
2 спрямо период 1 и повече от два пъти намаление през период 3 спрямо перид 2 (105%) 
(Таблица 6, фигура 10). 

Значителното намаление на разходите през третия период спрямо втория се съпътства и с 
увеличение на броя на пациентите на генерични лекарства - 7% нарастване от трети спрямо втори 
период (от 431 до 459), докато през първи спрямо втори период броя остава почти постоянен 
(n=433, n=431) – Таблица 7, Фигура 3. 

Таблица 5.  Средни разходи за терапия с проследените лекарства (лв.)
Възраст Период 1 Период 2 Период 3

до 20 5625 3959 1922
21-30 5732 5188 2410
31-40 5106 4640 2105
41-50 4547 4326 2041
51-60 4650 4570 1949
61-70 4151 3988 1945
над 70 1957 1994 775

Средно за 
извадката 4814 4539 2076

Фигура 2. Промяна в средните разходи за лекарства по периоди и по възрастови групи

Таблица 6.  Общи разходи за терапия  (лв.) с проследяваните лекарства
Период 1 Период 2 Период 3
2 084 566 1 956 600 953 226
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Фигура 3. Промени в общите разходи за лекарства пред трите периода

Таблица 7.  Общ брой на лекуваните пациенти по периоди
Период 1 Период 2 Период 3

433 431 459

Фигура 3. Промени в общият брой на лекувани пациенти по периоди

Дискусия
Това проучване безспорно доказва, че въвеждането на генерични лекарства намалява раз-

ходите за лечение на трансплантирани пациенти. Намалението е по-бавно при въвеждане на 
един продукт, но значително се увеличава при повече от един лекарствени продукти. Влиянието 
безспорно се засилва от особеностите на лекарствена доставка, чрез централизирани търгове, 
която позволява в случай, че генеричният лекарствен продукт спечели ежегодния търг за до-
ставка, всички лекувани пациенти да се прехвърлят задължително на генеричния продукт. Тази 
практика не е характерна за откритите аптеки, където понякога по-силно влияние оказват те-
рапевтичните конкуренти. 

Това проучване поставя и един друг интересен въпрос, а именно за пазарната политика 
на оригиналните производители при навлизане на генерична конкуренция. Опитът с ориги-
налният CiclosporinA да намали многократно цените, но да остане на пазара потвърждава важ-
ността на генеричните лекарства за удовлетворяване на нуждите от лекарства при сериозно на-
маление на разходите за лекарствена терапия. Влияние върху решението на оригиналния про-
изводител разбира се вероятно оказва и гарантирания пазар, чрез централизираните търгове. 

На другите два изследователски въпроса също получихме положителни отговори при това 
изследване. Несъмнено лекарственият бюджет намалява и то значително, като спестяванията 
са в размер на над 100% при трите генерични продукта. 

Въпреки противоречивите мнения за рисковете при генерично заместване на имуносупре-
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сивните лекарства, ние не отчетохме съществен брой на пациентите, които са прехвърлени от 
генерични продукти на друга имуносупресивна терапия. Регулаторните изисквания са да не 
се допуска повече от една замяна на оригиналния с генеричен продукт. В този смисъл регу-
латорните институции поемат риск при въвеждане на генерично лекарство, че то винаги ще 
бъде на пазара, но също така не съществува гаранция, че това изискване ще бъде валидно и за 
оригиналните лекарства.

Изводи
Въвеждането на генерична лекарствена политика намалява разходите за лекарствена те-

рапия при трансплантирани пациенти. Етичните аспекти на този працес трябва да се пре-
ценяват от гледна точка на всеки пациент. При стабилни пациенти на генерични лекарства 
те трябва да се продължат да се прилагат, както и при стабилни пациенти на оригинални ле-
карства. Всяка замяна на терапията трябва да е съобразена с препоръките на европейската 
агенция по лекарствата.
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ЛЕКАРСТВЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РОЛЯТА НА ПАЦИЕНТА
Мария Димитрова1, Александра Савова1, Генка Петрова1

Въведение
Лекарствените продукти (ЛП), които са на европейския пазар, са обект на стриктна оценка 

на тяхното качество, ефикасност и безопасност, преди да получат разрешение за употреба. 
Оценката на лекарствената безопасност има за цел да следи за безопасността на лекар-

ствата, след като те са пуснати на пазара, и тя играе важна роля за защита на общественото 
здраве, безопасността на пациентите и правилната лекарствена употреба.

В отговор на талидомидовата трагедия през 1961 година СЗО създава Програма за 
Международен лекарствен мониторинг в Упсала, Швеция. В края на 2010 година общо 134 
страни, сред които и България са членове на Програма по проследяване на лекарствената без-
опасност на СЗО.  Основните цели на проследяването на лекарствената безопасност са подо-
бряване грижата за пациента и неговата безопасност при употребата на лекарствените про-
дукти, да подкрепя обществените здравни програми като осигурява надеждна и балансирана 
информация за полза/риск профила на лекарствените продукти. []

Целта на настоящия анализ е да оцени ролята на пациентите при адекватно докладване на 
нежелани лекарствени реацкии (НЛР) в условията на новото европейско законодателство, евро-
пейските етични стандарти и българската медицина.

Методика
Проведен е литературен обзор, обхващащ последните промени в европейското и нацио-

нално законодателство в областта на лекарствената безопасност. Нормативните документи, 
които са разгледани са новите за Европейския съюз са Директива 2010/84/ЕС /15.12.2010 [] и 
Регламент 1235/2010/ЕС /15.12.2010 [], както и Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина. []

Направено е и проучване върху системата за докладване на НЛР на територията на 
Република България.

Резултати
Европейско законодателство в областта на лекарствената безопасност

Резултатите от проведения литературен обзор на европейската нормативна база показват, 
че Директива 2010/84/ЕС от 15.12.2010 г. напълно изменя и замества Директива 2001/83/ЕС  
в частта й за лекарствена безопасност, а Регламент 1235/2010/ЕС от 15.12.2010 г и замества 
Регламент 726/2004/ЕС в частта му за  проследяване на лекарствената безопасност. Основен 
акцент в двата нормативни документа остава задължителният характер на съобщаване на не-
желани лекарствени реакции с цел опазване на общественото здраве във всички страни-членки 
на Европейския съюз. 

Засилват се изискванията към притежателите на разрешение за употреба относно поддъ-
ржането на система за докладване на нежелани лекарствени реакции и комуникацията с регу-

1 катедра "Организация и икономика на фармацията", Фармацевтичен факултет, МУ - София
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латорните органи по отношение на назначаване на местно лице по лекарствена безопасност 
и негов заместник.  Притежателите на разрешение за употреба бяха задължени до 02.07.2012 
година да регистрират своите лекарствени продукти в Eudravigilance – Порталът за докладване 
на нежелани лекарствени реакции на териотрията на Европейския съюз.[]

Новите европейски нормативни правила продължават да насърчават медицинските специ-
алисти като най-важното звено при докладването на нежелани лекарствени реакции. 

Основните промени търпи и дефиницията за нежелана лекарствена реакция, която според 
новото законодателствео е "всеки нежелан и непредвиден отговор към лекарствен продукт". 
Това разширение на дефиницията, включва и нежеланите и непредвидени реакции към лекар-
ствените продукти в следствие на предозиране, неправилна употреба, off-label (извън терапев-
тичните показания в кратката характеристика на продукта) употреба, злоупотреба с лекар-
ствения продукт и лекарска грешка.

Новост в законодателството в областта на проследяването на лекарствената безопасност е 
осигуряването на възможност пациентите сами директно да докладват нежелани лекарствени 
реакции, което би спомогнало за повишаване на тяхното участие и бдителност в процеса на 
лечението им.

Българското законодателство в областта на лекарствената безопасност
В българското законодателство основна промяна претърпява Закона за лекарствените про-

дукти в хуманната медицина в частта си за проследяване на лекарствената безопасност, като ос-
новните изисквания, заложени в Директива 2010/84/ЕС, са имплементирани в националното ни 
законодателство и са насочени към регулаторните органи, притежателите на разрешение за упо-
треба на територията на Република България, медицинските специалисти и пациентите. Законът 
с последните изменения по отношение на проследяването на лекарствената безопасност влиза в 
сила след обнародването му в ДВ от 21.12.2012 година.

Системата за докладване на НЛР на територията на Република България 
Съгласно промените в законодателството Изпълнителната агенция по лекарствата 

(ИАЛ) организира и поддържа система за проследяване на лекарствената безопасност.[] Тази 
система се използва за събиране на информация относно рисковете от лекарствените про-
дукти за опазване здравето на пациентите и общественето здраве. Информацията обхваща 
съобщения за НЛР при употребата на ЛП в съответствие с КХП, както и информация за 
злоупотреба и употреба, която не е в съответствие с утвърдената кратка характеристика 
на продукта, включително информация за НЛР, наблюдавани при изпълнение на професи-
оналните задължения. Медицинските специалисти са длъжни да съобщават незабавно на 
притежателя на разрешението за употреба или на ИАЛ за всяка подозирана и сериозна не-
желана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от 
проследяването на случая. За тази цел на уеб страницата на ИАЛ има онлайн формуляр за 
докладване на НЛР – т.нар. "жълта карта". (фиг.1) Пациентите могат да съобщават нежелани 
лекарствени реакции по всяко време на медицинските специалисти и също така имат право 
да  съобщават директно нежелани лекарствени реакции по всяко време на ИАЛ чрез спе-
циална онлайн формуляр. (фиг.1)
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Фиг.1. Форми за съобщаване на НЛР от немедицински и медицински лица на 
територията на Република България

Заключение
Последните промени в Европейското законодателство осигури улеснен достъп до доклад-

ването на подозирани и сериозни НЛР както от медицински специалисти, така и от пациентите. 
Спомогна за подобряването на системите за проследяване на лекарствената безопасност от 
страна на регулаторните органи и Притежателите на разрешение за употреба и въведе Спешна 
процедура на ниво Европейски съюз във връзка с предприемане на спешни мерки (спиране или 
прекратяване на разрешенито за употреба, забрана за разпространението, издаване на отказ за 
подновяване на разрешението за употреба) от съображения за безопасност. Не на последно 
място промените дадоха възможност на  пациентите да участват директно и активно при съоб-
щаването на лекарство- свързани проблеми, което ще спомогне за подобряване на ефектив-
ността на системите за лекарствено наблюдение в условията на медицинската етика.
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УНИВЕРСАЛНОСТ В МЕДИЦИНАТА И КУЛТУРНИ РАЗЛИЧИЯ

КУЛТУРНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕТИЧНИТЕ СТАНДАРТИ В МЕДИЦИНАТА: ЗАЩО 
ПРЕДПОЧИТАМЕ НАМРЪЩЕНИ ЛЕКАРИ ПРЕД ЛЮБЕЗНИ СЕСТРИ?

Даниела Сотирова1

В доклада се разглеждат културните измерения на универсалните етични стандарти. 
В подобно широко изследователско поле фокусът е върху онези специфичните черти в 
българската национална и организационна култура, които влияят на общуването в здравните 
услуги, на отношенията между лекари, сестри и други професионалисти с пациента. В текста 
конкретно се aнализира любезността като пренебрегван поведенски стандарт и нагласа, като 
са очертани различни перспективи за разбирането й.
Обосновка и концептуална рамка

Всекидневно се сблъскваме с намръщени и студени лица, които обслужват хора. Не е си-
гурно дали грубостта в публичното анонимно пространство намалява или напротив, но на 
какво се дължи нейната устойчивост? Има ли някакви по-дълбоки причини, културни осно-
вания на нелюбезното обслужване? Каква е връзката между гражданското грубо поведение 
и отношението към пациенти? Чрез подобни въпроси се стигна до проблема за културните 
различия във възприемането на любезността и в предпочитанията към определен тип здравни 
услуги.

Темата е многоаспектна. От една страна, модерните общества търсят начини да стиму-
лират любезността в анонимното живеене (знаем за ден на прегръдката, на усмивката и др.). 
Писането на любовни писма до непознати спомагало за душевното равновесие, според попу-
лярни новини от научни изследвания (от 23.03.2013г.на BBC).

От друга страна, конкретно здравната система е показател за качеството на общуване в 
едно общество, за това дали то е в състояние да постига поносимо ниво на балансиране на 
ефикасност и човещина.

През 2011 г. излиза книгата "Интелигентната любезност: реформиране на културата 
на здравните грижи" [1]. Новият термин в заглавието и разсъжденията на двамата английски 
професори провокираха този доклад. Според авторите реформaта в здравната система (на 
Великобритания и САЩ) е мислена индустриално и пазарно, а не като практика на съпрежи-
вяване. Има криза на любезността и състраданието в здравните услуги. И в това е проблемът.

Предложените в доклада идеи са израз на потребността от концептуална ориентация в 
понятийната бъркотия и по-ясно дефиниране на раздели от знанието като интеркултурно 
здравеопазване, културна компетентноист в медицината, кроскултурно здравеопазване. 

Обозначената проблематика е пример за тясната свързаност на приложната етика и кро-
скултурните изследвания. Приложната етика е интердисциплинно знание както за правила 
и образци за желаното; така и за морално или неморално действително поведение. То е 
реализация на индивидуални и културни ценности в ситуации на натиск от страна на множество 
фактори, например - другите, времето за действие и пр. Медицинската етика и биоетиката като 
вид приложна етика са свързани с качеството на решения, поддържани от инциативи – об-
разователни, граждански, правни, професионални, клиентски, медийни. Фокусът е в това "…
1 професор в ТУ–София, Стопански факултет и МУ– София, д-р по философия
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да упражняваш доброто" (по Сартр), и то не като абстрактен индивид. При подобно "призе-
мяване" е водещо понятието етическа компетентност като част от професионалните качества. 
Етическата компетентност днес е трудно отделима от интеркултурната компетентност. 
Общото между тях се изразява в две думи: диалог и грижа. В днешния глобален свят етичните 
стандарти се възприемат като международни норми по-директно, отколкото в миналото. 
Етиката е fashion навсякъде. Но модификацията при културния превод на прилагането й е 
съществена. 
Нагласата да обслужваш в различните култури

Нагласата да се обслужва е културно обусловена и това се обяснява и сравнява чрез раз-
лични модели. Има намръщени и усмихващи се култури, култури, в които да служиш не е 
престижно, а е вид робство: там "служа", "слуга" и "слугинаж" са сродни думи смислово. Дали 
клиентът е удовлетворен от услугата зависи от предпоставени  очаквания. Не навсякъде ус-
мивката и активната комуникация по време на услугата се възприемат като елемент на доброто 
обслужване. "…В нашите общества се тачи работливата, но нацупена мравка и се заклеймява 
веселият гладен щурец" [2]. 

Има страни с дълбока пропаст между "свои" и "чужди" и това оказва влияние върху 
нормата за желано обслужване. Културният модел на възприемане на другия,  чуждия е 
основополагащ. Когато пациентите са чужди, тогава "…чакалнята (на една частна клиника - 
Д.С.) прилича на лудница с правостоящи хора, ревящи изплашени деца и изнервени родители 
и това не трогва никого" [3].

Кога клиентските отношения се възприемат като удовлетворителни? За да е налице 
психологическото състояние на одобрение, обслужването следва да надмине предварителните 
очаквания. Основно умение, подпомагащо този ефект, е умението да изслушаш клиента. 
Той има потребност да разкаже и да бъде чут, като се увери, че правилно се е насочил към 
човек и институция, способни да му помогнат. Извършващият услугата е онзи, който дава 
своеобразната "социална гаранция" за правилност на избора на клиента. 

Особен психологически проблем при услугите е т.нар. ефект "не-хора". Той е в 
своеобразното незабелязване на човека пред теб в процеса на осъществяване на услугата. 
Индивидът е възприеман като фигура. Ефектът "не-хора" е психологическа реакция на 
самозащита от монотонни и рутинни трудови задачи. Усетеното не-забелязване на човека 
обаче е бариера пред качественото обслужване.

Универсалните правила за добро обслужване имат по-лесен или по-тромав културен 
"прочит". В този смисъл е полезно припомнянето и непрекъснатото обучаване на общи правила 
за добро обслужване. Такива са например правилата в т.нар. златен стандарт на обслужване:
•	 Ние не му оказваме услуга като го обслужваме, а Той ни прави услуга като ни дава тази 

възможност.
•	 Той не зависи от нас, а ние зависим от него.
•	 Той не прекъсва работата ни, той е нейната цел.
•	 Той не е цифра в статистика; а същество от плът и кръв с настроения като нашите.
•	 Той не е някой, с когото да спорим или побеждаваме. Никой никога не печели спор с 

Клиента. 
Подобни правила се усвоят трудно на ниво компетентности, чрез различни модели.  

Например, чрез психологическия договор като ментална схема, чрез която могат да се 
структурират и развиват отношенията с клиента. В рамките на подобен договор се постига 
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взаимно поносимо равнище на доверителни отношения и усещане за приемане на другия, за 
разбирателство между предлагащ и получаващ. 

В организационното обучение се използват и други методи за подобряване на отношението 
към клиента. Например, диагостицирането на доминиращата нагласа - ориентацията към 
клиента и към интересите на организацията. При ориентацията към клиента преобладава 
комуникация, ориентирана към консенсус и емпатия. При втория вид доминираща е 
комуникация, насочена към стратегическите цели на организацията и към нейното добро 
представяне, дори и в ущърб на конкретен клиент.
Културни бариери пред любезността

Да говориш за бариери, значи да осмисляш онова, което пречи на даден процес. Бариера е 
дума близка до барикада, според речниците [4]. Разликите потенциално се превръщат в 
бариери, но как и кога? Конструктът "културни бариери" е ценен с това, че изтъква ролята на 
контекста и ситуацията. В този смисъл културните бариери не са списък от черти на народоп-
сихология или исторически обстоятелства, които "вечно пречат". 

Разпространено е свеждането на културните бариери до психологическите: предубеж-
дения на личността, които спъват саморазвитието, общуването и промяната. Разликата между 
психологически и комуникативни бариери също не е ясно дефинирана в изследвания и в 
популярна употреба. Стереотипите се превръщат в бариери, когато трайно се наслагват в 
публичното пространство. Важен, но неизследван е въпросът как се създават стереотипи 
за лошо обслужване в болниците, в държавните и частните? 

При обяснение на културните измерения на емоционалните състояния се е наложил мо-
делът за петте най-важни фактора на МакKри и Коста (McCrae &Costa) [5], по които те се 
сравняват:

1. Екстравертност, 
2. Невротизъм,
3. Добросъвестност (conscientiousness),
4. Откритост към опита (позрачност на опита; openness to experience),
5. Любезност (благосклонност; agreeableness).

Нашата култура е с ниска прозрачност на опита и степен на любезност. Подробно и много-
кратно е изследван факторът екстравертност. Оказва се, че тя е по-типична за скандинавска 
Европа и за Канада, отколкото за Източна Европа и извъневропейските региони. Ако за обще-
ството са типични общителност и жизненост, то с лекота се експонира любезно отношение 
към клиента. Изследванията показват, че раздразнителност, сприхавост, нетърпеливост са ка-
чества, характерни за тревожните култури на бедните държави.

В интеркултурните изследвания са предложении и други модели за обяснение, които 
хвърлят още светлина върху особеностите на националната любезност. Посоченото вече като 
основно разделяне на ние и те (Ч. Хемпдън-Търнър и А. Тромпенаарс), близко до родова – 
неродова култура, също хвърля светлина върху особеностите на националната любезност. В 
родовата култура трудно се възприемат правила, които не са наши. Хората ги адмирират, но 
ги игнорират като рамка за нашите действия. В такава култура отношенията към непознатия 
(клиент) са външно неуважителни, с ниска загриженост и високо неглижиране. Показателно 
е, че заинтересованост към непознати и толерантност не фигурират сред осъзнатите отрица-
телни черти на българина. Според друго международно изследване (пълният вид е посочен в 
цитираната работа на М. Минков) процентът родители, избрали качеството толерантност и 
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уважение към непознатия като важно за децата си, е съответно в Естония - 71, 3%, Сърбия - 64,5 
%, България: 59,3 %, Турция 57, 5 %.

Неуслужливостта към непознати е характерна за култури, в които не се ценят себеизтъ-
кването и състезателността, т.е. - индивидуалистичните ценности. Ако хората са горди от 
своето аз и от успехите си в конкуренцията с околните, то те имат стремеж към поддържане 
на героизиран публичен образ. Там с по-голяма готовност се помага на непознати и с тях са 
любезни на улицата и в институциите.

Предпочитанието на безсловесно общуване откриваме в говоренето на пациента с по-
ловин уста, несъобщаване на диагноза, мълчаливо писане и връчване на рецепта с мълчание 
- все културно детерминирани черти. Те не са характерни само за българското поведение, но и 
за други с параметри, близки до нашите (например, някои арабски и далекоизточни култури). 
Преминаването от патерналистичен към клиентски тип отношения между лекар и пациент 
променя подобно общуване, макар и бавно и парадоксално.

Фатализмът също е свързан с нелюбезността:  нагласата "каквото ми е писано" поддържа 
незаинтересоваността към другия. Българката култура е с голяма дистанция към властта, 
искаща силен водач. В такива страни предпочитанията са за здравна система, в която има 
повече лекари и по-малко медицински сестри (Гърция, България в сравнение с Холандия, 
например). Ето някои данни за 2007 г. и 2009 г. Най-много сестри на брой от населението има в 
държави с малка дистанция спрямо властта и "женствени" култури: над 30 сестри на 1000 души 
в Норвегия, докато на другия полюс са Турция и Мексико с под 2 сестри на 1000 души. Средно 
за страните от OИСР са 9,6 сестри на 1000 човека. 

Подлежи на социално-културна трактовка и изискването за специално медицинско се-
стринско образование. В Норвегия повече от половината от сестрите нямат медицинско об-
разование, а само средно образование [6 http://www.oecd-ilibrary.org/sites/health_glance-
2009-en/]. Статистикта за отношението сестри - лекари варира от 5 към 1 в Норвегия, до 1 
към 1 в Гърция (данни за 2009 г.). Във всички южноевропейски страни (Португалия, Италия, 
Испания, България) то е сходно. Средно за държавите от OИСР е малко над 3 към 1. [6] Дали 
тези разлики са само израз на неефективно разпределение на ресурси, какъвто извод се прави 
Италия и Гърция или е трайно културно предпочитание? 
Концепцията за "интелигентната любезност" в здравните грижи

Тезата, че любезността в здравеопазването не е само повод за оплакване и реторика, 
а аргумент и елемент от реформирането на всяка здравна система  наистина въодушевява. 
Нейните автори тръгват от там, че "…да си любезен означава да си в хармония със света и с 
другия и до теб... Любезността и взаимността са части от общото емоционалното благополучие 
на индивидуално, групово, организационно и социално равнище" [7].

Възможно ли е обаче на равнище национална политика да се повлияе върху човещината и 
състраданито, което проявяват или не ежеминутно лекарите и сестрите в конкретни здравни 
заведения? В консенсусните общества отговорът зависи от визията за грижите, които 
хората искат за близки и за себе си, от споделената представа как се чувстват като човешки 
същества във всеки епизод на здравно обгрижване.

Трудно се моделира система, осигуряваща желано ниво на грижа в социален и индустриален 
мащаб. Но ако има внедрявана отгоре представа, че любезността и добротата в здравната си-
стема кара пациенти и граждани да се чувстват по-добре, това означава, че за обществото е из-
годно да "налива" системно любезност в системата. Подобна споделена представа изглежда 
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лесна за възприемане. Защо тогава има толкова много грубост и студенина в системата?
Изследвайки причините, поради които здравните специалисти лекуват не просто 

лошо, но и грубо, Дж. Балат и П. Каплинг ги подреждат така.
Първо, несравнима по трудност работа; тя е едновременно сложна експертно и емоцио-

нално. Понякога високият професионализъм е "естественно" проявяван като високомерие към 
пациент и колеги. Мистиката и престижът като традиционно излъчване на лекарския професиона-
лизъм се разминават с добротата. Натискът на извънредната ситуация е особен - свързан с риск за 
живот на друг в този момент пред теб. Грешката е фатална и няма друг труд с толкова физическа умора 
и дистрес от повдигане, почистване, гледане и манипулиране с човешки тела. Професионалистите 
се справят чрез отстраняване и неангажиране. Тук е голямото предизвикателство да се развие 
такава структура и култура, в която има място за емпатия и любезност. Лекарите, повече от други 
професии, са подложени на емоционално изпепеляване, апатия и скука от работа. В последно 
време се описва системна криза на емоциите, т.е. – състояние с по-трайни последици. Изследване 
на учени от Минесота, САЩ, с анкетирани 7300 лекари показва, че 30% от анкетираните "депер-
сонализират" пациентите си, т.е. гледат на тях като на предмети. Така е и у нас: според д-р Л. 
Киров, Асоциация на общопрактикуващите лекари в България, всеки четвърти лекар признава, 
че е станал по-груб и коравосърдечен от времето, когато е стартирал в професията. Нервите 
на лекарите не издържат заради упреци, които получават от пациенти и медии (в. Стандарт, август 
2013). 

Второ, съществуват структурни причини, които пречат да се работи хуманно в ху-
манната медицина. Разпокъсването на здравните услуги създава "пъзел - представа за 
здраве както у гражданина-пациент, така и сред здравните специалисти. Лекуващият пер-
сонал трудно може да види целия образ на здравето. Възниква напрежение между предоста-
вящите различни здравни услуги, като някои се възприемат като изместени и "изхвърлени", а 
други - като по- и най-важни. Тези отношения между колеги и администратори се пренасят 
върху пациентите.

Трето, разбира се, има и финансови причини. Организациите, предлагащи здравни услуги, 
непрекъснато се състезават в балансиране между желанието да осигурят добро здравеопазване 
с нуждата да останат финансово жизнеспособни. Така болничният персонал е принуден да не 
казва, че поддържащите грижи у дома са най-добрият начин за лечение, тъй като това означава 
по-малко приходи. В по-широка перпектива има тежък конфликт между ценност и цена, ле-
куване и счетоводство в една система, която гълта все повече пари.
Любезността като общ мениджърски проблем

Любезността нито е само българска "липса", нито пък е проблем главно в здравните грижи. 
Липсата на любезност е причина за всеобща тревога на мениджъри и консултанти. Наскоро 
Harvard Business Review публикува статия на Дж. Коркиндейл "Значението на Любезността в 
работа"[8].  Добротата на работа е забравено понятие. Става дума не за героическа доброта, 
а за ежедневна учтивост и усет. Губим усет за към естествената любезност. До там ли стигаме, 
че се налага да "промотираме" любезността? Да обосноваваме защо любезността е норма 
на работното място, пита Коркиндейл. Тезите риторични въпроси са сериозно-иронични. 
В горното изследване се обобщава, че съществуват фактори "убийци на любезността" на 
работа.

Първо, причините за грубост и нелюбезност сред мениджъри и служители е високо конку-
рентната трудова среда. Изискванията и темпото превръщат служителите в свръх-фокусирани 
към задачите, вместо към хората. 
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На второ място, технологииите, от компютъра да апаратурата, имат силен деперсонали-
зиращ ефект на изчезващ усет за контакта очи в очи, лице в лице. Например, съществено са се 
промененили представите за нормален зрителен контакт в резултат на електронната комуни-
кация. 

Третата причина е в преобладаване на мениджърски тактики и практики, основани на 
страха (тоягата). Те разяждат източника на любезността – съпричастието .

Четвърто, организационните психолози констатират масово разпространение на раз-
стройство, свързано с дефицит на емпатия. То е пренебрегвано състояние с дълбоки по-
следици на унищожител на любезността в работата. Макар да не е все още класифицирано сму-
щение в диагностични и статистически наръчници, психолозите свидетелстват за нарастващия 
проблем дефицита на емпатия. 

Пето, изкуствено разделените организационни структури, които препятстват кому-
никациите, са пречка пред любезността. Разбира се, за да има любезност сред колеги и към 
клиенти, са нужни мениджъри, които я поддържат. 

Културологичните проучвания за любезността имат своите приложения в обучението по 
здравните грижи и в мултикултурни общности и организации. Специално в управление на 
впечатляването и в концепциите за емоционален труд се изследват механизмите на постигане 
на топлота и компетентност в отношенията [9]. Въпросите в управление на впечатляването 
са конкретни и прости. Ето примерен подвъпрос: как се прави публичното извинение? Това е 
като че ли е лесно чрез медиите днес. За да бъде качествено (етично), то трябва да отговаря на 
следните признаци.
•	 Откровеност
•	 Признаване
•	 Отзивчивост
•	 Отговорност
•	 Покаяние
•	 Реституция (връщане)
•	 Реформа (промяна).
Заключение

Този доклад е отговор на потребността от концептуален анализ на понятия в  интеркул-
турното здравеопазване. Има празноти в културологичните обяснения на практиките в здраве-
опазването. Настоящият доклад беше стъпка в тази посока.
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ДОСТАТЪЧНА ЛИ Е ХИПОКРАТОВАТА КЛЕТВА ДНЕС?
Валентина Драмалиева1

Хипократовата клетва е позната не само за медиците, но и за цялото общество, където е 
широко известна и се възприема като етически професионален кодекс на лекарите. Нещо 
повече – в обществото Клетвата се е наложила като нарицателно за съвкупността от всички 
етически стандарти, свързани с лекарската професия, както и като общ критерий за оценка на 
лекарите. Това разбиране не отговаря на действителната същност на Клетвата, защото много-
кратно надхвърля истинското й съдържание, преувеличава възможностите й, хиперболизира 
ролята й, абсолютизира статута й на универсален професионален етически кодекс. От това раз-
биране обаче могат да се направят няколко полезни извода, които се използват и като структура 
на настоящото изложение.

Първо, нужно е да се отграничи Хипократовата клетва от наложената представа за нея. 
Второ, невярната представа очевидно е в основата на някои заблуди и митове, свързани с 

очакванията към лекарите в обществото. Тяхното разбулване е от значение.
Трето, важно е да се разберат причините, довели до невярната представа за Клетвата. 

Именно тези причини трябва да са изходна предпоставка в анализите на различните етически 
аспекти, свързани с дейността на лекаря и практикуването на професията.

Четвърто, хиперболизираната представа показва, че обществото има остра нужда от на-
деждна систематизация на етическите стандарти, необходими за лекарската професия. Това е 
тясно свързано с отговора на въпроса: достатъчна ли е Хипократовата клетва днес.

Според мен отрицателният отговор на този въпрос се налага от само себе си, но дори и 
затова е много важно да бъде аргументиран. Отрицанието ни най-малко не означава отхвъ-
рляне значимостта на Хипократовата клетва. Тя трябва да се възприема с богатото си симво-
лично и ритуално значение, а също и като източник на непреходните хуманни ценности за 
лекаря – т.е. като един етически минимум за професията. Но Хипократовата клетва не бива 
да се визира като етически максимум – като универсален етически кодекс, като изчерпателна 
морална система или като предел в търсенето на нови деонтологични решения. Напротив – тя 
трябва да бъде добър пример за необходимостта от непрестанно осмисляне и актуализиране 
на професионалните етически стандарти за лекаря днес, както и полезно предупреждение за 
опасностите от тяхното подценяване. 

Какво е Хипократовата клетва – отграничаване от наложената представа
Приема се, че тази клетва е създадена в 4 в. п.н.е., а авторството й се приписва на Хипократ, 

наричан "баща на съвременната медицина" [6]. Но това не е толкова сигурно - някои автори до-
пускат, че тя може би е творение на някой от учениците на Хипократ или на питагорейците [8]. 
Тя е в основата на западната медицинска традиция, а посланията й са водещи във философията 
на съвременната клинична медицина в България [5, с. 5 - 6].

От край време Клетвата се полага от лекарите, когато започват да практикуват професията 
си. Често се казва, че тя е "най-известният професионален ритуал на преход" [5, с. 6]. Тя дей-
ствително бележи едно ново, значимо и изпълнено с трудности и отговорности начало в живота 
на всеки от тях. Заедно с това, тя приобщава лекаря към професионалната му общност, която е 
подчертано елитарна и с много високи изисквания. Клетвата всъщност е официално поемане 
1 доцент в УНСС, д-р по философия
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на ангажимент от всеки лекар пред лекарската гилдия и главно към нея. Това идва да покаже 
колко важна е професионалната общност за практикуването на тази уникална професия, която 
е едновременно наука, изкуство и умения. И до днес значимостта на общността не само, че 
не е намаляла, но непрекъснато нараства – без нея професията е практически невъзможна, 
защото никой лекар не би могъл да се самосътвори. Съсловието споделя, поддържа и развива 
достиженията на професията, обучава лекарите, подпомага ги в индивидуалната им практика, 
упражнява контрол над тях и е меродавен коректив за дейността им. Затова всеки лекар прави 
обещание за съпричастност към лекарското съсловие и се заклева именно пред него. По емоци-
оналната си отдаденост този акт прилича на ритуалите, свързани с най-съдбовните моменти в 
живота на човека. Това е знак едновременно за тържественост, обвързване и значимост, а ню-
ансът на тайнственост само ги подсилва. Не бива да се пропуска и това, че в миналото клетвите 
са били твърде разпространен ритуал за приобщаване към общности.

Клетвена форма поставя акцента върху свободния избор на професионалиста да бъде лекар 
и сам да обещава, а не да бъде задължаван, какво да прави. От етическа гледна точка обаче сво-
бодата винаги означава и едновременно поемане на отговорност. Затова заедно със свободния 
си избор, лекарят декларира и отговорност пред професионалната общност. Може да се каже, 
че именно свободното волеизявление и самозадължаването са духът на Клетвата и точно този 
дух е основна причина за дългото й съществуване и актуалност.

Клетвената церемониалност се е наложила и като необходима, и като традиционна. Може 
би именно това постепенно е утвърдило Клетвата и до голяма степен е поставило знак за ра-
венство между нея и всички етически стандарти, свързани с професията. Затова Хипократовата 
клетва и до днес се възприема като етически професионален кодекс на лекарите, а симво-
личното й значение за професията е безспорно. Хиперболизирането и абсолютизирането й 
обаче са довели също и до налагането на някои митове и заблуди, които стават допълнителна 
пречка за правилното разбиране и оценяване на Клетвата.

Някои от заблудите, свързани с Хипократовата клетва
Една от най-тиражираните заблуди е тази, че с Хипократовата клетва лекарите поемат 

директен ангажимент пред пациентите си и (или) пред обществото. Затова и днес някои не-
доволни пациенти опитват да предизвикат лекарите с обвинението, че те нарушават клетва, 
дадена пред пациентите. Всъщност, както вече беше посочено по-горе, клетвата е пред лекар-
ската общност. В този смисъл и основните ангажименти на лекаря са, на първо място, коле-
гиални. Така и отговорностите, които лекарят поема, са също пред общността. Става въпрос 
за три групи ангажименти – свързани с колегията, свързани с пациентите, свързани със соб-
ственото съществуване на лекаря – като всички те са декларирани пред лекарското съсловие. 
Логично е тогава, че най-вече (и дори – само) съсловието може да се произнася и да търси от-
говорност за нарушаването на който и да е от тези ангажименти. 

Друга широко разпространена заблуда е, че с клетвата лекарите се ангажират да лекуват без-
користно, безвъзмездно, безплатно и да се отдават безрезервно на пациентите. И днес някои 
негативни оценки за лекари неправилно се базират на този възглед, твърдейки, че лекарите уж 
полагат Хипократовата клетва, а са подвластни на пазара. Такъв текст обаче няма в клетвата, 
а лекарите обещават безплатно само обучение и то - единствено за децата на учителите си в 
медицината. Това показва, от една страна, отново изключителната съпричастност на лекарите 
към професионалната общност, а от друга - че заплащането очевидно не е противопоказно на 
лекарската професия, нито изначално й противоречи. На практика това означава, че може да 
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се търси баланс с пазара. Затова е изключително важно правилно да се осмислят и структу-
рират професионалните ценности и приоритети, както и да непрекъснато да се актуализират 
за съвременните условия.

Друга заблуда е, че именно в Хипократовата клетва е записано primum non nocere (преди 
всичко не вреди), смятано за основен принцип в медицината. Оказва се обаче, че в ориги-
налния вариант на клетвата такава фраза няма. Най-близко по смисъл е обещанието, че лекарят 
ще предписва подходящ режим за доброто на пациентите си, според своите възможности, и 
ще ги пази от вреди. Посоченото обаче далеч не е обособено като отделен важен принцип, 
няма определящо място в клетвата и не определя духа й. Това обещание към пациентите също 
е дадено индиректно - пред професионалната колегия.

Често се тиражира и заблудата, че именно в Хипократовата клетва се забранява евтаназията 
и асистираното от лекар самоубийство. Но в текста обещанието на лекаря е да не поднася 
смъртоносни отрови на никого, дори да бъде помолен, нито сам да предлага такъв съвет. 
Според Литър и Майлс, водещи изследователи на Хипократовата клетва, тази фраза е насочена 
срещу често срещаната навремето практика лекарите да се използват за политически убийства, 
а думата евтаназия, която в буквален превод означава спокойна смърт, е измислена цял век след 
написването на клетвата [8]. Това отново идва да покаже, че текстовете на клетвата са съвсем 
конкретни и отразяват историческото време.

Друга заблуда е, че Хипократовата клетва забранява хирургията, като указва лекарят да 
не оперира страдащия от камъни, а да го остави на по-опитните в тези дейности. Това обаче 
далеч не е задължително да се приеме като призив само за алтернативно на хирургията ле-
чение. То може да се тълкува и като напътствие лекарите да признават границите на своята 
компетентност и да насочват пациентите към точните специалисти. Това е в пряка връзка с 
обещанието на лекаря да помага според възможностите си, както и да не се нанася вреда на 
пациентите. Обективната преценка на собствените възможности на лекаря тук е определяща. 
Днес това продължава да е важна професионална добродетел.

Заблуда е и твърдението, че Хипократовата клетва е универсален и изчерпателен етически 
професионален кодекс на лекаря. Всъщност тя не е изчерпателна дори за своето време, защото 
и тогава етическите проблеми на професията едва ли са се изчерпвали с посочените три групи 
ангажименти на лекаря. Първата група – ангажименти към колегията, се свеждат до обеща-
нието да почита учителите си и да им помага да живеят като на свои родители, а децата им да 
гледа като свои братя и без пари да ги обучи на лекарската професия, ако те желаят, да осигури 
приемственост между поколенията в усвояването на медицината, обучавайки като свои деца 
всички ученици, записани при него. Втората група ангажименти са към пациентите, но също 
са направени пред съсловието. Лекарят обещава да им предписва подходящ режим, според по-
знанията си; да ги предпазва от всички вредни неща; да не им дава отрови; да се отнася към 
тях само като пациенти и да ги предпазва от волни неправди и от своето сластолюбие; да ги 
третира еднакво, независимо от техния пол и социално положение; да пази тайната им като 
нещо свещено. Третата група ангажименти, пак пред професионалната общност, са свързани с 
личността на самия лекар и професионалната почтеност – обещанието да запази чист и свещен 
живота си извън професията, както и изкуството си, да преуспее в изкуството, да стане прочут 
като спазва и не нарушава Клетвата. 

Защо Клетвата е добила статут на универсален етически професионален кодекс 
Безспорно е, че една от причините за този статут и за непреходната актуалност и дълго-
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вечност на Хипократовата клетва се корени в това, че тя съдържа много етически стандарти, 
наложили се като "вечни истини" за професията. Заслужава внимание изключителната от-
даденост, съпричастност и отговорност на лекаря към професионалната общност и възпри-
емането й като своеобразна отправна точка за всички отношения, дейности и ангажименти 
на лекарската професия. Пословични са и възприемането на професията като свободен избор 
и отговорност на лекаря, самозадължаването, призивите за високи професионални умения и 
преуспяване, необходимостта от професионална и житейска почтеност, изискванията за обе-
ктивна преценка на собствената компетентност, непредприемане на действия, за които лекарят 
не е компетентен, за устояване на изкушенията, за невъзползване от привилегированото поло-
жение на лекаря. Като емблематични са се наложили и ангажиментите в грижите за болните – 
помагане според силите, предписване на подходящ режим, предпазване от вреди, милосърдие, 
недискриминация по пол, възраст и социално положение, недопускане на интимни контакти, 
конфиденциалност и опазване на медицинската тайна. На тези стандарти се базират етичните 
кодекси на лекарите в десетки държави по света и те глобално се възприемат като основа на 
добрата лекарска практика. "Дълбоко в колективното безсъзнателно, в неформалното обще-
ствено мнение хуманният императив на клетвата определя същността на медицинската про-
фесия за студенти, лекари и пациенти [5, с. 6]".

Високият статут, който Клетвата е придобила и съхранява, се дължи също и на факта, че в 
обществото винаги има остра нужда от систематизация на етическите стандарти за лекарската 
професия. Причината е най-вече в изключителната значимост на лекарската професия за най-
важните модуси в съществуването на човека – живота и здравето - и то от първия до последния 
му ден. Лекарите, като никои други професионалисти, са дълбоко обвързани с живота, както в 
биологичен, така и в социален аспект. Затова за никого в обществото не е безразлично какви 
трябва да бъдат лекарите, а изискванията към тях "напират" да бъдат назовани и подредени за 
повече яснота и категоричност. Специфика на професията е и изключителната й обвързаност с 
професионалната общност като задължително условие за практикуването й - с оглед на съхра-
няването и развитието на медицинските знания и умения, взаимното подпомагане, екипността. 
Практиката е показала, че наличието на определени етически стандарти прави възможно по-
доброто практикуване на професията в интерес на всички страни – пациентите, лекарите, 
обществото. Всичко това налага необходимите стандарти да бъдат систематизирани и да се 
ползват като важен модел за оптимизиране на лекарската професия. Тя е сред най-старите и 
вечни професии и затова е сред първите, в които се усеща тази потребност, и сред първите, 
които създават свой професионален кодекс – Хипократовата клетва.

Същевременно не трябва да се пропуска това, че Хипократовата клетва далеч не представя 
изчерпателна съвкупност от стандарти. Тя покрива един твърде ограничен спектър от отно-
шенията на лекаря с пациента, а точно върху тази ос се гради професията. Могат да бъдат по-
сочени редица сериозни пропуски. Например това, че отношенията с пациента трябва да се 
градят на изискването за зачитане на човешкото достойнство от страна на лекаря, както и на 
доверието между тях. Важно е също и собственото развитие и усъвършенстване на лекаря. Тези 
изискания са същностно определящи и не зависят от промените, налагани в тези отношения от 
икономическото развитие на обществото. 

От друга страна, стандартите, които Клетвата налага за колегиалните отношения, също 
носят своята историческа конкретност и ограниченост. Грижата за учителите в медицината 
и за техните деца, например, е изведена като приоритет, което несъмнено е повлияно от 
Патерналистичната традиция, доминираща тогава в Елада. Едва ли днес точно това трябва да 
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бъде определящо за отношенията в лекарското съсловие. А и самото съсловие тогава е твърде 
затворено елитарно общество, което също е от значение. Пример за времева конкретност са и 
самите авторитети, пред които лекарят прави своята клетва - Аполон, Хигия, Панацея и всички 
богове и богини, които взема за свидетели. Точно затова днес те имат изключително симво-
лична стойност и се приемат предимно като нарицателни за лечението, хигиената, изцелението 
и здравето, с които изначално е свързана професията. Хипократовата клетва е един професи-
онален етически кодекс, а посочените ограничения са естествени и произтичат от отдалече-
ността във времето. При интерпретациите и позоваванията на Клетвата обаче и до сега често 
се пропуска историческият й контекст – промените в лекарския труд, промените в обществото, 
промените в здравните модели. И това води до необосновани несъответствия в оценките.

Очевидно е, че в дългото си съществуване Клетвата е била изправена пред две заплахи – 
едната за буквален прочит и нейното елементаризиране, а другата – за прекалено свободно 
тълкуване и привнасяне на несъществуващо съдържание, налагано като заблуди. 

И обществото, и лекарите имат нужда от надежден професионален етичен кодекс
Професията на лекаря действително е сред вечните и не се влияе от икономиката и поли-

тиката, но все пак времената се менят, а с тях се променят ценностите и възможностите на 
хората в обществото – както на пациентите, така и на лекарите. Това налага в тази вечна про-
фесия да има и промени в стандартите, които да се добавят към предишните или просто да 
ги заменят, ако са престанали да бъдат актуални. В този смисъл се поражда необходимостта 
лекарите в определено историческо време да имат свои етични професионални кодекси, които 
да отговарят на изискванията на времето. Така могат да се унифицират критериите на лекарите 
с тези на пациентите.

Това не означава, че Хипократовата клетва трябва да бъде отречена. Във времето е останал 
духът на тази клетва, а не толкова конкретното й съдържание, което носи естествената си огра-
ниченост. Затова съдържанието често е било подлагано на свободна интерпретация и към него 
са прибавяни различни неверни, но очевидно необходими за професията стандарти и тълку-
вания, някои от които бяха посочени по-горе. С други думи, Клетвата е само формата, в която 
всеки може да включи нещо важно, да вмени нова интерпретация или да добави критерий. Тя 
се приема не толкова като посочените три групи изисквания, а като нарицателно за етически 
професионален кодекс на лекаря и на съсловието. Произнасянето й като клетва придава риту-
алност на встъпването в съсловието и в практикуването на професията, а обещаването е форма 
на договаряне. Възможно е също Клетвата да бъде осъвременявана, без да губи от своята ри-
туалност и тайнство. В професионалната дейност на лекаря има място и основания както за 
клетва (не случайно това се изисква и по закон), така и за отделен, по-разгърнат, професио-
нален кодекс. 

В днешно време използването на етични кодекси се оказва твърде полезно за всички сфери 
на формално общуване, както и специално за професиите. В този смисъл професионалният 
лекарски етичен кодекс е напълно в унисон с тази тенденция, както и с традицията, наложена от 
Хипократовата клетва, която е пример за устоял на времето етичен кодекс. Кодексът е нужен, 
за да представи модел за "желателното" (което "трябва да") лекарско поведение. Той трябва да 
заяви етическите стандарти, които са важни за по-доброто практикуване на професията, а също 
и за балансирането на отношенията с другите лекари, с пациентите, с обществото. Моделът е 
нужен не само за всеки лекар и за цялото съсловие, но и за обществото – и като цяло, и като 
съвкупност от пациенти.
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Съдържанието на кодекса трябва да включва основните цели и средствата за постигането 
им в лекарската професия; определящите морални ценности; етическите стандарти, които се 
предписват за изпълнение; необходимите морални и делови качества на лекаря; недопустимите 
отклонения; както и типичните морални дилеми и конфликти в професията. Кодексът обе-
динява не само нормите, които вече се практикуват и са утвърдени като традиционни в дългата 
лекарска практика, но също и тези, които все още имат пожелателен характер за общността, 
обаче са желан модел за поведение. Въпреки строго прескриптивния си характер, етичният 
кодекс не трябва да се съставя като рецепта за поведение с конкретни правила. Той трябва да 
систематизира сбора от общите принципни норми, но и да оставя достатъчно свобода за избор 
на моралните субекти - лекарите, за които е предназначен. Кодексът трябва да бъде ясен и лесен 
за разбиране и да очертава не само това, което трябва да се прави, но и това, което не трябва 
да се прави. Като задава тези възможности предварително, кодексът е и едно улеснение за ле-
карите и за обществото. И двете страни придобиват предварителна яснота за очакванията и 
ангажиментите на лекарите, които са активната страна в отношението лекар-пациент. 

Заради активната позиция на лекаря е още по-важно да се осъзнае необходимостта от опре-
делена ясна деонтологична система за практикуването на лекарската професия. Тя трябва да 
систематизира реалните очаквания на обществото и на лекарското съсловие. Това е от голямо 
значение за професионалната колегия, защото за нея е изключително важно да се саморегулира. 
За тази цел тя традиционно използва морала и неговите предимства на "вътрешен" регулатор за 
всяка общност. Моралните ценности, норми и принципи се обособяват спонтанно вътре в об-
щността и затова самата тя най-добре може да ги осмисли и систематизира. Затова и професио-
налният кодекс трябва да се инициира и изработи от професионалната лекарска общност. Това 
е необходимо условие за неговата адекватност и резултатно функциониране. Кодексът може де 
е от изключителна полза за саморегулирането на колегията в съответствие с основните й цели 
и ценности, както и с актуалните й проблеми за решаване. Така лекарският кодекс може да се 
разглежда и като средство за оптимизиране действието на морала в професионалната дейност.

Не трябва да се забравя, че етическият професионален кодекс е необходим и като средство 
за допълване на правната регулация в сферата на медицинските дейности. Тъй като законите, 
регулиращи лекарската дейност, не могат да обхванат всички детайли и цялото разнообразие 
от ситуации, в които тази професия попада, те често дават указания в преценката да се разчита 
на професионалната квалификация, медицинските стандарти и медицинската етика. Затова 
адекватният етически професионален кодекс е много важен.

За да работи адекватно и надеждно, кодексът има нужда от непрестанно осмисляне и ак-
туализиране на професионалните етически стандарти за лекаря. Механизмите за това, както 
и отговорността, са в ръцете на самите професионалисти - лекарите и техните сдружения. 
Необходимо е да се обръща внимание на допълнителните органи, които подпомагат и осмислят 
действието на кодекса – етическите комисии. И няма нищо страшно, ако различни общности 
от лекари в различно историческо време, или в различни точки на света, имат свои професи-
онални кодекси. В тях неминуемо ще се съдържат общи етически стандарти, но заедно с това 
ще има и специфични културни различия. Светът върви към унифициране на стандартите, но 
това не изключва различията. По-страшното е, ако тези проблеми се подценяват в лекарската 
колегия. Това ще доведе като резултат до проблеми в обучението и възпитанието на самите 
лекари като професионалисти и ще наруши колегиалната им съпричастност и обвързаност. 
Същевременно в обществото ще има спад в доверието към лекарите и негативни оценки за 
хуманната им професионална дейност. Взаимното неудовлетворение между лекари и пациенти 
неминуемо ще расте. 
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Важно е да се посочи и това, че професионалният етически кодекс е един добър начин ле-
карското съсловие да се идентифицира пред обществото - да демонстрират мисията и отноше-
нието си към него, да поеме ясни ангажименти. Така кодексът постига, от една страна, ефек-
тивно функциониране на съсловието, а от друга – приемане от обществото, като максимално 
защитава професионалния интерес на лекаря и обществения интерес. Това определено са це-
ленасочени усилия, които са израз на човешкото желание да се рационализират отношения в 
обществото и да се оптимизира действието на морала. 

Въпреки важността на професионалния етичен кодекс за лекарите, той не трябва да се 
приема като самоцел и да се абсолютизира. Както всеки кодекс, той не изчерпва морала и не 
обхваща всички морални проблеми и конфликти в професията, защото не всичко може да се 
формализира и систематизира. Решаващ за морала остава свободният избор за определено по-
ведение на лекарите. Но дори и в този избор те могат да се подпомогнат от професионалния 
етичен кодекс. Моралът не може изцяло да се сведе до етичния кодекс – той само започва от 
него. Непреходната му стойност, като регулатор на поведението в лекарската професия, е до-
казана в годините и няма основания да се твърди, че днес няма място за морала заради преди-
звикателствата на пазара. Можем отново да припомним и изпитаната мъдрост, че който успява 
в науката, но изостава в морала, той повече изостава, отколкото успява - Qui proficit in litteris, sed 
deficit in moribus, plus deficit, quam proficit.
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ЕДНА ПЕРСПЕКТИВА КЪМ "МЕДИКАЛИЗИРАНЕТО НА 
КОНСУМАЦИЯТА"

Иван Миков1

 Връзката между медицината и консумацията може да бъде анализирана от различни 
изходни позиции. От една страна, бихме могли да говорим за консумизиране на медицината, 
при което, в крайна степен, може да се достигне до известна подмяна на отношението лекар-
пациент с отношението търговец-клиент. В този случай вплитаме медицинското знание в спи-
ралата на търсенето и предлагането на стоки и услуги. Една обща теория за консумирането 
включва в своите предели и подобен вид тълкуване. Основание за това би могъл да бъде фактът, 
че в моралните медицински стандарти не се включва изрично някакво предписание и раз-
биране за лекуването като алтруистична или доброволческа практика. Макар обвързването на 
медицина и консумация да не носи по подразбиране нещо осъдително или порицаемо, все пак в 
някаква степен то измества центъра на лекарската практика от собствено медицинската сфера 
[1]. От друга страна, посочената връзка може да се разглежда в аспекта на "медикализирането 
на консумацията", т.е. на овладяването на консуматорското поведение от всевъзможни меди-
цински стоки и услуги и подчиняването на пазара под изискванията на медицинското пред-
лагане. Навлизането на медицината във всекидневното ниво на потребление, дори извън ситу-
ацията на болест и лечение.

И в двата случая обаче не става въпрос за противоречие и взаимоизключване. Напротив, потвъ-
рждава се по един двоен начин същностното място, което заема системата на консумизма, консума-
торската култура дори в сферата на медицината. Тук ще пропусна по-обстойното изложение на ха-
рактера на съвременния консумизъм, като следва да се уточни, че неговото въздействие е обвързано 
с трите главни характеристики – хедонизъм, афективност и индивидуализъм [2].

На този фон обаче, в който е заложена и предпоставена вездесъщата насъщност на хедони-
стичното консуматорство днес, темата за медикализираната консумация повдига въпроса дали 
цялата тази масова тенденция остава без алтернатива.

За Жил Липовецки "медикализирането на консумацията" и обвързването, сливането на 
homo consumericus с homo sanitas [3] е ключов индикатор за появата и действието на новия тип 
консумация, определен като "хиперконсуматорство", който показва, че Вебленовият тип кон-
сумиране, базирано на статуса и показността, вече е отминало. Симптом на такова медикали-
зиране е фактът, че разходите за здраве днес са се удвоили в сравнение със 60-те години на ХХ 
век, а потреблението на медикаменти, консултации и лечения, за Липовецки, "дава възможност 
за един сякаш безкрайно нарастващ процес" [4]. Според него, в допълнение на това потре-
бление на медицински стоки и услуги, нараства неимоверно и консумацията на медицинска 
информация – предавания, статии в пресата, книги, ръководства, уеб-страници. Може да се 
каже, че тъкмо при този последен елемент се достига до едни трудно обозрими размери на 
разпространение на медицинското във виртуалната среда на Интернет, където медицинският 
дискурс е децентрализиран, деинституционализиран, разпръснат из множеството комуника-
ционни платформи – блогове, сайтове, форуми, чатове. Медикализирането в условията на хи-
перконсуматорството, според схемата на Липовецки, достига от по-скоро естетическите изме-
рения на козметичните процедури, продуктите за допингиране и пластичната хирургия до по-
рестриктивните анализи, прегледи, диети, отказване от определени субстанции, упражнения 
1 гл. асистент в секция "Култура, ценности и морал",  ИИОЗ, БАН, д-р по философия



- 262 -

за  физическо поддържане" [5]. Докато първите могат по-лесно да бъдат обяснени чрез концеп-
цията за "естетизиране и психологизиране на удоволствията", то вторите очевидно изпадат от 
подобна интерпретация. Поради това и Липовецки допуска разграничението между "идеала за 
надмогване на себе си" и този втори вид "поддръжка на себе си", вписвайки и двете под общия 
знаменател на хедонизираното консумиране. Този втори вид феномени не са отговор или про-
тиводействие на стремежа към лични постижения, а по-скоро остават следствия на представата 
за личен комфорт и благоденствие [6], т.е. отново препращат към сферата на "усещането за 
благосъстояние", проникнато от "хедонистична крайна цел" [7]. Медикализирането тук се 
обвързва аналитично с областта на удоволствието.

Но според мен посоченото "медикализиране" не може еднозначно да се интерпретира в 
рамките на новия тип хипер-потребление или в неговия иманентен хедонизъм. Този феномен 
не може да бъде обяснен и просто с "парадоксалния" характер на консумизма и щастието, 
защото той не е само някаква форма на търсене на "удоволствията на благоденствието" и инди-
видуалния комфорт. 

Наистина, в сравнение с предишни епохи, днес предлагането на медицински услуги се е раз-
раснало в неимоверно големи мащаби. Медицинските манипулации се предлагат по подобие на 
пазара на други (всекидневни) стоки и услуги. Но това обаче е само едната страна на проблема. 
Описвайки рестриктивните практики единствено като някаква пасивна форма на поддръжка 
не може да се даде отчетливо понятието за тяхната същност. Под общата форма, отивайки до 
същността на проблема, може да се открие един противоположен процес. 

По-скоро може да се забележи, че медицината, лечението по принцип са свързани с кон-
кретни рестриктивни практики и техники, чието въздействие се отнася до въздържанието и 
ограничението, до спазването на строги забраняващи режими. Като най-показателен пример 
тук могат да послужат диетите (диететиката), които са неостаряваща форма за медицинско 
въздействие и които днес достигат до една нова "мода". В този ред биха могли да попаднат и 
други съвременни форми на въздействие върху субекта – от фитнес, бодибилдинг, аеробика, 
джогинг, до по-общите уелнес програми, алтернативни терапии, йога-тренинги и медитации. 
По същността си те говорят за една по-скоро аскетична практика на упражняването, само-
промяната и ограничаването. Всичко това не е просто някакъв страничен ефект, идващ от 
свръхдействието на хедонизма, не е нещо ефимерно и временно, а е по-скоро проява на една 
равна по сила и обратна по въздействие тенденция, стояща на едно и също поле с хиперконсу-
маторския стремеж към удоволствие. В този смисъл при "медикализирането на консумацията" 
става въпрос за функционирането на един вид авторестриктивно консумиране, което води до 
не-консумиране, до ограничение, т.е. до отношение от съвсем друг порядък. Самоотричане на 
консумацията чрез консумация (в случая, на медицински услуги).

Разбира се, тук става дума за един аскетизъм от съвсем друг порядък, извън употребата 
му във всекидневния език днес, където под термина "аскеза"/"аскет" сякаш се извиква об-
разът на монашеското лишение и самонаказване, на пълното отричане от света и отшел-
ничеството. Другият порядък обаче е обвързан с изначалното значение на думата аскеза 
(стгр. άσκησις), като упражняване, трениране. Точно в такъв смисъл Ницше на редица места 
подчертава ценността на чистата аскетична практика, заемайки се с опита да я оправдае в 
нейната същност. Пътят на това оправдаване преминава от една страна през посочването 
на нейната извън-религиозна стойност и обща полезност, като нещо, с което е било злоупо-
требено, а от друга страна през задачата за натурализирането/оприродяването на аскетиката 
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като една "гимнастика на волята" [8]. Това по думите на Слотердайк е един чист деспири-
туализиран аскетизъм, извън връзките с някакви културно обусловени религиозни догми и 
ритуали. Слотердайк разширява задачата, поставена от Ницше, като в неговата интерпре-
тация аскезите придобиват едно глобално значение за разбирането на съвременната култура 
изобщо. Тя се определя като насочвана чрез функционирането на специфичните "антропо-
техники" – упражнения, оформящи индивида [9].

Точно от това обаче изниква и един нов аспект, свързан с характера на споменатото аскетично 
въздействие. Ако излезем извън разбирането само за активната страна на аскетизма, като само-
промяна и самоупражняване, то дори споменатите козметични и естетически процедури биха 
могли да бъдат подведени под неговата област. За тази цел следва да се въведе разбирането за една 
"пасивна" форма на упражняване и въздействие върху себе си, каквато Слотердайк допуска във 
формулата за желаната пасивност в модуса на субекта "да-оставиш-нещо-да-ти-се-направи" [10]. 
Субектът делегира на друг, имащ съответните умения, грижата за себе си. Той си въздейства чрез 
умението на другия. В най-прекия случай това става в отношението лекар-пациент, при което по-
следният оставя специалиста да извърши нужното вместо него, например, при наложителна инва-
зивна намеса. При успешността на резултата пациентът приема извършеното като негова собствена 
промяна. 

Това елиптично, "закривено действие" според Слотердайк става кръгово, когато в ролята 
на лекар е самият пациент. Три са примерите, които той привежда тук. През 1961 г., в изследо-
вателската станция "Новолазаревская" на Антарктика, руският лекар Леонид Рогозов, сам си 
извършва операция на апендикса, като е подпомогнат само от двама свои колеги. Единият му 
подава нужните инструменти, а другият насочва осветлението. Операцията продължава около 
2 часа, като е прекъсвана на няколко пъти, в случаите когато Рогозов губи съзнание. В подобно 
отношение американският алпинист Арън Ролстън, извършва самоампутация на дясната си 
ръка. През 2003 г., при едно планинско катерене в Юта, неговата ръка е затисната от скала и 
в продължение на 5 дни той се опитва да я освободи по различни начини. Накрая, решава да 
счупи ръката си в подлакътната кост и я отрязва с помощта на джобното си ножче. След това 
успява с една ръка да се спусне от планината и стигне до автомобила си. През 2000 г. британ-
ският пърформънс артист Хедър Пери сама извършва трепанация на черепа си със свредел при 
въздействието на локален анестетик, за да се освободи от хроничната умора, от която според 
нея тя страдала, като заснема цялата процедура с видеокамера [11].

В тези крайни примери, а може би най-вече и поради тяхната крайност, най-пряко и ясно се 
изявява отношението, при което иначе пациентът делегира на лекаря активността върху себе си. 
Тук самият субект става обект на въздействие и промяна [12]. И в двата случая обаче дали чрез 
"посредник" или пък непосредствено, промяната се приема от субекта като форма на лично само-
изменение.

Медикализацията на потреблението освен, че така бива поставена в една друга гледна 
точка от позицията на аскетичното самовъздействие, придобива и по-разширено тълкуване в 
неговите рамки. Тя може успешно да се вплете както в разбирането за активното самоизме-
нение и упражняване, така и от позицията на пасивната промяна. И в двата случая обаче се 
утвърждава наличието на нова перспектива към процесите в системата на консумизма, като се 
извежда  алтернативата на хедонизма в линията на аскетичното само-трениране.
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АВТЕНТИЧНОСТTA И ЕТИЧНИTE СТАНДАРТИ В КЛИНИЧНАТА И 
КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ

Пламен Димитров1, Надя Матеева2

Професионалната практика в областта на клиничната и консултативната психологията стъпва 
на два фундамента. Първият е, че клиничните и консултативни психолози създават, развиват и 
внедряват валидни и надеждни системи на знанието, методи и решения, базирани на задълбочени 
научни изследвания, и прилагат тези знания и умения към психичните процеси, човешкото пове-
дение и развитие в своята диагностично-консултативна практика в различен научен, институци-
онален и социален контекст. Вторият фундамент е етиката в развитието и прилагането на психо-
логиятав клиничната и консултативна практика. Във всички аспекти на многопосочната дейност 
на клиничните и консултативни психолози са вплетени отчетливи и мощни морални императиви 
[1][2][4][7][12][15]. 

В световен мащаб ангажирането с професионалния етичен кодекс се приема за едно от ми-
нималните условия за регулацията на професионалната практика на всеки психолог [2][7]
[8][10][15]. Като член на Европейската федерация на психологическите асоциации (ЕФПА) 
Дружеството на психолозите в Република България (ДПБ)  носи отговорност и има задължение 
да прилага етичния кодекс на членуващите в него клинични и консултативни психолози, изготвен 
в съответствие с  фундаментални принципи в Мета-Кодекса за професионална етика на европей-
ските психолози [3][5][7][9][11][13][14]. Още през 2005 година Дружеството на психолозите 
в България актуализира своя Етичен кодекс, споделяйки своята грижа за професионалния морал 
в психологическата общност и като израз на безусловното приемане на принципа, че без този 
морал не може да има ефективна професионална дейност, постави чрез Устава си приемането 
и спазването на кодекса като минимално предусловие за членство в професионално-съсловната 
асоциация и вписване в Публичния регистър на психолозите в България[16].

Като национално представителен член на Европейската федерация на психологическите 
асоциации (ЕФПА) Дружеството на психолозите в България  (ДПБ) съдейства за широкото 
обсъждане и внедряване в България на приетата през 2009 година официална политика на 
ЕФПА за признаване и валидизация на професионалната правоспособност на психолозите в 37 
страни в Европа - EuroPsy Certificate of Psychology [7][8][11][14]. Освен, че поставя ясни ква-
лификациони изисквания и професионални стандарти за признаване и ре-валидизация на про-
фесионалната правоспособност на клиничните и консултативни психолозите (5 години  ака-
демична подготовка в акредитирани програми по клинична и консултативна психология плюс 
една година работа под професионална супервизия), новата сертификационна политика на 
ЕФПА изисква регистрираните психолози във всички области на професионалната практика: 
(а) да се ангажират с продължаващо професионално развитие; (б) регулярна ре-валидизация 
на правоспособността си на всеки 5 години; (в) приемане на Етичен кодекс на професията, 
съобразен с Мета-Кодекса за професионална етика на европейските психолози и (г) редовно 
членство в национално представителната за ЕФПА професионална асоциация.

Опитът на водещите национални асоциации-членки на ЕФПА и ДПБ в национален през 
последните 5 години демонстрира, че принципите и процедурите на EuroPsy Certificate of 
Psychology се превърнаха в надеждно средство за:
1 д-р, Председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България
2 д-р, старши асистент, Департамент по психология,  Институт за изследване на населението и човека – БАН
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1.  гарантиране качеството на професионалните услуги  - 6 години формално образование 
в областта на психологията, вкл. 1 година практика под супервизия;  ре-валидизация на 
квалификацията и продължаващото професионално развитие (ППР); спецификация на 
компетенциите/експертизата, за която се придобива професионална правоспособност.

2.  защита на потребителите – Ангажиране с кодекса за професионална етика (EFPAMeta-
Codeof Ethics)[7][13] и стандартите на професионална практика; определяне на обхвата на 
компетенциите и професионалните практики.

3.  професионална мобилност и стандартизация на професио-налната подготовка и 
практика в страните-членки на ЕС.
В ядрото на професионалните и етични стандарти за работата на клиничните и консулта-

тивни психолози са кодифицирани следните фундаментални етични принципи:
•	 Уважение	на	достойнството	и	правата	на	личността:	Психолозите	отдават	необходимото	

уважение и допринасят за подобряването на фундаменталните права и достойнството 
на всички хора. Психолозите уважават правото на личен живот, конфиденциалност 
и независимост на хората, в съответствие със закоността и с другите професионални 
задължения на психолога. 

•	 Компетентност:	В	своята	работа	психолозите	полагат	усилия	да	поддържат	високи	стандарти	
на компетентност. Те познават границите на конкретните си умения и ограниченията на 
експертното си знание и спазват изискванията за осъществяване на ефективна професионална 
дейност. Психолозите предлагат само услуги и използват техники, за които са квалифицирани 
(посредством съответно образование, специализиран тренинг или практически опит). 
Психолозите се стремят в дейността си към аргументирано доказване на научната достоверност 
на използваните теоретични модели и техники, поддържаните хипотези, изводи, заключения и 
препоръки.

•	 Отговорност:	Психолозите	имат	съзнание	за	професионалните	отговорности,	които	имат	
към своите клиенти, към общността и обществото, в които живеят и работят. Психолозите 
избягват нанасянето на вреда и са отговорни за собствените си действия и в максималната 
възможна степен гарантират, че услугите и методите им не се прилагат неправомерно. 
Психолозите имат морален ангажимент към социалната отговорност и хуманното 
използване на постиженията и методите на психологическата наука и практика.

•	 Почтеност:	Психолозите	подкрепят	почтеността	и	коректността	в	науката,	преподаването	
и практическото приложение на психологията, в отношенията си с останалите свои колеги. 
В тези дейности психолозите са честни, безпристрастни и уважават останалите, не допускат 
под каквато и да е форма присвояване на чужди научни и научно-практически постижения, 
отнемане на чуждо авторско право, кражбата на чужди идеи и фалшифицирането на чужди 
трудове. Те полагат усилия да изяснят на заинтересованите страни ролите, които имат в 
професионалната си дейност и да работят в съответствие с тези роли. 
Централно място в етичната регулация на професионалната практика заемат етичните 

стандарти, касаещи професионалната компетентност. Клиничните и консултативни психолози, 
членуващи в ДПБ, приемащи Етичния кодекс [16] на професията:
•	 са	задължени да познават добре етичните и професионалните стандарти на професията и да 

ги прилагат ефективно в практиката си;
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•	 практикуват	само	в	рамките	на	своите	ограничени	компетенции	придобити	в	процеса	на	
квалификация, специализиран тренинг и практически опит (под супервизия);

•	 осъзнават	и	разкриват	отговорно	ограниченията	на	конкретните	процедури	и	методи	при	
решаване на конкретни проблеми;

•	 практикуват	в	рамките	на	приетите	и	развивани	в	професионалната	общност	теоретични	
модели и професионални методи;

•	 използват	внимателно	новопоявяващите	се	методи	и	подходи;
•	 ангажират	се	с	непрекъснатото	си	професионално	развитие;
•	 при	снижена	дееспособност	(трайна	или	временна)	прекъсват	практиката	си;
•	 поемат	отговорност	за	качеството	и	резултатите	от	практиката	си	и	пазят	добрата	репутация	

на науката и професията;
•	 поддържат	 високи	 професионални	 и	 етични	 стандарти	 в	 реализацията	 на	 научно-

изследователската, научно-приложната и научно-публикационната си дейност;
•	 не	 допускат	 злоупотребата	 с	 психологически	 знания	 и/или	 практики	 и	 се	 стремят	 да	

предотвратят/минимизират възможните щети/вреди при използването им в научно-
изследователската и научно-приложната си дейност ;

•	 поемат	 отговорността	 за	 продължаваща	 професионална	 грижа	 за	 най-добрия	 интерес	
на клиентите си, вкл. при насочване към други специалисти и вземане на решение за 
прекратяване на намесата си дори след прекратяване на професионалните отношения;

•	 поемат	отговорност	 за	решаване	на	 всички	етични	въпроси	в	консултация	с	 колегите	 си	
и професионалната си асоциация при стриктно прилагане на Етичния кодекс и приетите 
професионални стандарти.
Другият водещ етичен стандарт в професионалната практика, съгласно Етичния кодекс на 

психолога [16], е автентичността в професионалното поведение и взаимодействията на кли-
ничния и консултативен психолога с неговите клиенти:
•	 Психолозите,	членуващи	в	ДПБ,	приемащи	Етичния	кодекс	на	професията	автентично	се	

грижат за максимална автономност и самоопределение на клиентите си, в т.ч. при влизането 
им и излизането им от професионални взаимоотношения;

•	 те	отчитат	непредубедено	ограниченията	в	самоопределението	на	клиента	с	оглед	етапа	на	
развитието му, психичното му здраве и съществуващите изисквания на закона;

•	 действат	 автентично	 за	 осигуряване	 на	 информирано	 съгласие	 и	 свобода	 на	 избор	 от	
страна на клиентите си по отношение на професионалните си действия, подходи и методи 
и възможните последствия от прилагането им;

•	 автентично	 се	 ангажират	 със	 себерефлексия	 и	 откритост	 по	 отношение	 на	 личните	 и	
професионалните си ограничения и търсят професионална консултация и подкрепа в 
трудни ситуации, в които компетентността им е ограничена или недостатъчна;

•	 честно	 и	 акуратно	 представят	 своята	 квалификация,	 образователна	 подготовка,	
професионален опит, доказана експертиза и принадлежност към професионалната 
общност;
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•	 автентично	 и	 акуратно	 представят	 информацията	 за	 изследователската	 и	 практическата	
си дейност, без да игнорират алтернативните хипотези, доказателства и теоретични 
интерпретации;

•	 честно	и	акуратно	представят	всички	финансови	страни	на	професионалните	отношения	с	
тях;

•	 предоставят	вярна	информация	и	автентично	разкриват	ограниченията	в	заключенията	
и мненията си в своите публикации и публични становища с цел да се ограничи риска 
за заблуда и подвеждане;

•	 автентично	се	грижат	за	избягването	на	заблуди	и	затаяването	на	информация	за	наличието	
на алтернативни на собствените им подходи и методи в работата с клиента.
 Не на последно място в Етичния кодекс на психолозите у нас се отделя внимание на 

етичните стандарти за гарантиране на конфиденциалност[6][16]: 
•	 Психолозите	 ограничават	 търсенето	 и	 разпространяването	 на	 информация	 само	 до	

нужната за професионалните цели на работата си с клиента;
•	 осигуряват	 адекватно	 съхраняване	 на	 информацията	 и	 записите	 за	 работата	 си,	 за	 да	

гарантират конфиденциалността на клиента (вкл. анонимност в записите и ограничен 
достъп на трети страни);

•	 осведомяват	 клиентите	 си	 и	 свързаните	 страни	 за	 ограниченията	 и	 рисковете	 за	
конфиденциалността при професионалните си отношения с тях;

•	 при	законови	изисквания	за	снемане	на	конфиденциалността	предоставят	само	информация	
пряко релевантна на правните аспекти, касаещи клиента;

•	 балансирано	 решават	 проблеми,	 в	 които	 защитата	 на	 клиента	 и	 снемането	 на	
конфиденциалността са в противоречие;

•	 осигуряват	 достъп	 на	 клиентите	 си	 до	 документацията	 и	 заключенията,	 касаещи	
професионалната работа с тях (вкл. участници в изследвания).
По оценката на постоянната етична комисия към ЕФПА Етичният кодекс на Дружеството 

на психолозите в България покрива адекватно всички етични аспекти на регулацията и само-
регулацията на професионалното поведение на психолога и се определя като работеща и пре-
поръчителна добра практика.
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EВРОПЕЙСКИ ПАЦИЕНТ ЛИ Е БЪЛГАРСКИЯТ ПАЦИЕНТ
Максим Мизов1 

Здравето и животът са изключителни блага и свръхценности за човека (като род, вид и ин-
дивид). Когато те са в опасност, човек основателно се притеснява или страхува. Затова сравни-
мостта между европейския и българския пациент притежава както своите общи, така също и 
свои прекалено различни, и даже съвсем несъвместими особености. 

Духът на времето, особеностите на историческата епоха, ритъмът на съвременния живот, ло-
кализацията на субектите в определени сегменти на социално-класовата стратификация в кон-
кретни държави или общества, и пр. обуславят както много еднакви, така и немалко различни 
предизвикателства, изпитания и премеждия за човешките същества в различни страни на Стария 
континент. Освен това характеристиките на съвременната глобализация, комодификация и 
постмодерната хипертрофия на индивидуализма са твърде мощни фактори и инструменти за по-
раждане, разпространение и развитие на универсални, общовалидни, но и на специфични, уни-
кални социални настроения и проявления на различните човешки същества в историческата и 
екзистенциалната им битност на реални или на потенциални пациенти, или на клиенти за здравни 
услуги.

Гледани през телескопичните обективи на глобализационните и континенталните 
процеси или тенденции, европейският и българският пациент сякаш привидно имат немалко 
сходни черти, но видени през микроскопичния фокус на отделни критерии или на различни 
медицински услуги, те вече като че ли твърде много, релефно се отличават.

Абстрактно мислено, дори цялата здравна система в Европа, но и у нас да работи пер-
фектно, проблемите с ескалиращите и необратимите увреждания на околната среда, с про-
мяната в климата и с всички последици от произтичащото в атмосферата, с новите заплахи за 
био- и генофонда, с вредоносните ефекти на старите и най-новите технологии и пр. не могат да 
успокоят и обнадеждят хората в качеството им на реални и потенциални пациенти, на субекти/
обекти на всевъзможни моментни/трайни здравни услуги.

Изглежда парадоксално, но е факт, че естественият имунитет на хората спада рязко и 
все повече се подлага на вече познати рискове, но и на съвсем нови опасности. Въпреки че в 
развитите държави и богатите общества продължителността на човешкия живот (като цяло) все 
повече се увеличава, а технологиите и качеството на кадрите в здравеопазването, медицината 
и фармакологията са на непознати за миналото равнища, независимо и от обнадеждаващите 
уверения, че остава малко време до революционни открития и масови приложения на 
медикаментозни терапии и медицински манипулации, които да удължат човешкия живот до 
невъзможни за миналото и настоящето габарити, имунитетът на нашите съвременници, както 
и на бъдещите многобройни столетници се (или ще се) дължи преди всичко на изкуствени 
средства и манипулации с човешкия организъм, с радикално преформатиране на неговите 
ресурси, с имплантиране в него на неща, които природата не е създала досега сама в своята 
протяжна еволюция. 

Всичко това означава, че цената на здравето и живота, на здравеопазването, живото-
осигуряващите и живото-поддържащите дейности и средства неизбежно ще расте, което 
неминуемо ще провокира нови ограничения и разграничения, конфликти и пропасти, 
1 доцент в ЦИНТИ, д.с.н.
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възможности или невъзможности за определени човешки контингенти, нуждаещи се от здравни 
услуги, способни, или неспособни да си ги позволят в нужния момент. Така вече стандартът на 
живот в определени държави и общества, за съответни обществени слоеве или прослойки ще 
облагодетелства, или пък ще ощетява техните членове в потребностите и възможностите им да 
се ползват от съответни медицински услуги и пр.

Богатството на отделни страни, както и това на персоналното човешко здраве и битие 
все повече ще зависят от обществените ресурси и постижения в здравеопазването, но и от 
характера, формата и степента на достъпа на хората до тяхното използване. В този аспект е 
ясно, че разликите между реалните/потенциалните пациенти-клиенти на здравни услуги в 
развити и богати, или в изостанали, изпаднали в тежки и дълги кризи държави/общества все 
повече ще се увеличават, превръщат в конфликтогенни фактори. Това на практика означава, че 
едни от най-хуманните дисциплини и дейности, като медицината и фармакологията, няма да се 
отнасят към консуматорите на техните услуги като към универсално еднакви и равноправни 
човешки същества, ала ще ги поставят в различни таксономии, зависими от критерии, които са 
външни и чужди на етоса на хуманизма, който би следвало да е фундаментален и деонтологичен 
за тези дисциплини.

Днешните европейски реалности или политическите сценарии за Европа на различни 
региони и скорости всъщност означава очертаващи се – настоящи или бъдещи – панорами, 
трафици и графици, според които нуждите и възможностите на населенията в определени 
страни или области спрямо системата на здравеопазването в тях няма да са еднакви, нито 
справедливо, хуманно и демократично разпределени. Поне за известно (засега непредвидимо 
докога ограничено и траещо, историческо) бъдеще българските пациенти ще се оказват в далеч 
по-неизгодно, даже несравнимо положение спрямо тези от развитите и богатите страни на 
Стария континент. Стандартът на живот, частичното съхранение или тоталната, умишлената 
разрушеност на социалната държава в отделни страни са важни фактори и стимулатори за 
разнопорядкови процеси и тенденции в сферата на здравеопазването. Освен това и традициите 
на гражданското общество, неговите профилирани и утвърдени манталитети и маниери за 
съпротиви и борби срещу неуредиците в здравната сфера, както и за съпричастие, съучастие в 
нейното реформиране и обновление също са значими фактори и катализатори за съществени 
промени към по-добро (или към по-лошо) в сравнение със сега съществуващото статукво в 
този ракурс.

У нас липсата на реална държавност и незрелостта на гражданското общество са 
кардинална част от острите проблеми и тежките препятствия за радикално реформиране на 
здравеопазването и превръщането му в сфера, където не само Пазарът, а и Демокрацията, 
и Хуманизмът притежават своите значими позиции и съдбовни роли в отношението към 
гражданите, към техните обществени/персонални здравословни проблеми. 

За разлика от повечето пациентски неправителствени формации на Запад, родните им 
аналози са все още слаби, неспособни да оказват нужните или своевременните реакции срещу 
деформации в здравната сфера. Те дори понякога създават впечатления, че са съучастници в или 
пасивни зрители на комерсиализацията на медицински услуги. Тяхното забавено и неадекватно 
реагиране при публично скандални ситуации, свързани с възмутителни и потресаващи 
разкрития за незаконни, престъпни и антихуманни прояви на някои фармакологични и 
болнични институции и техни кадри, травмира масовото и персоналното човешко съзнание, 
инжектира го с огромни дози на краен негативизъм, скептицизъм, нихилизъм и цинизъм към 
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случващото се в сферата на здравеопазването, снабдяването с нужни и липсващи медикаменти. 
То обрича българските пациенти на сигурни и огромни сизифови мъки, на танталови страдания 
в "ходенето по мъките" в здравните заведения и учреждения, където тотално липсват човещина, 
разбиране и истинско, а не демонстративно и привидно, фалшиво съчувствие към човешките 
драми.

У нас и публичните масови кампании в подкрепа на някой човек, нуждаещ се от финансова 
или друга помощ за лечение у нас, или в чужбина, не се радват на солидно участие и големи 
волни пожертвувания. Показността и инструменталността на филантропичните жестове, 
които домораслите политици наложиха, се оказват сериозно препятствие за съзнателно, съпри-
частно отношение и участие в подкрепа на нуждаещи се лица/групи. Тоталният разпад на со-
циални тъкани и нрави, дискредитацията на всичко, имащо колективистичен и алтруистичен 
привкус в едно преходно и кризисно общество, изградено на безразличие и отчуждение към 
проблемите на другия, на краен индивидуализъм, катализират недоверието, неучастието във 
филантропични инициативи, прояви. Това драстично личи в сферата на търсенето на помощ 
или подкрепа по здравни казуси. Неизбежна последица от това е, от една страна, произволното 
и опасното самолечение на временно или на хронично боледуващи хора, а от друга, – недоверие 
и отвращение към здравните институции, арогантно отношение и исторически непознати ре-
пресивни актове към техни кадри, които изпълняват съвестно/недобросъвестно своите про-
фесионални задължения. Впрочем, макар подобни одиозни казуси и процеси да са уголемяващ 
се "щрих от портрета" на родното здравеопазване, те притежават свои присъствия и влияния в 
облика и здравния пейзаж и на редица много богати, силно развити страни от Запада, където 
негативизмът към медицинските институции и кадри, а и покушенията срещу реални/потен-
циални "виновници" за човешки трагедии също се увеличават.

Маниите за "тъпчене" на човешкия организъм с всевъзможни медикаменти и добавки са се 
превърнали от рядкост в банална делнична тривиалност, въпреки предупрежденията за опасните 
последици. Медици и фармаколози, вместо да възпрат увлеченията и пристрастията към тези 
вредоносни и понякога гибелни занимания, вършат обратното, като се опитват да "зомбират" 
човешки съзнания и да привикнат човешките организми към свръхконсумации на всевъзможни 
утвърдени и съвсем нови "продукти". Фрапиращите и колосалните различия между финансовите 
и другите средства, отделени за рекламирането на медикаменти, в сравнение с тези, които се 
дават за превантивно информиране и предпазване на хората от вредно и опасно консумиране 
на лекарства са очевадни, категорично потвърждаващи кои или какви са приоритетите в 
този контекст. В този аспект европейските и българските пациенти сякаш са в равностойна 
позиция. Световно известни фармакологически корпорации формално и рекламно посвещават 
своите изследвания и пласмент на продукцията си на хуманно отношение към нуждаещите се 
от лечения човешки същества, докато истината е в ламтежа им към колосални печалби, който 
обуславя брутално или перфидно налагане на различни техни продукти. Този меркантилизъм 
предпоставя и гарантира задържане на неравноправни отношения към потребителите на 
медикаменти и здравни услуги в различни държави и общества, в пряка зависимост от техните 
покупателни възможности, от достъпа им до "новостите". 

За тeзи две пандемии днес няма сигурни граници и препятствия и в един глобален и отворен 
свят, диктуван тотално от спекулативни и комерсиални сценарии, те са още по-лесно и по-
бързо разпространими, взимащи все повече и повече свои жертви.  В този аспект европейският 
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и нашенският пациент си приличат, макар на Запад вниманието, интересът и пристрастието 
към здравословен начин на живот, към консумация на чисти (от вредни елементи) продукти 
да са несравними по мащабите си с техните измерения и въплъщения в пределите на нашето 
общество. Еко- и биопродуктите набират скорост и пласмент и у нас, макар и с различен 
мащаб в различни потребителски групи. Те са по-ценени от младите и образованите хора, по-
недостъпни за масовите купувачи.

Проблемите с човешкото здраве, в т.ч. с медицинското му обслужване се оказват сложни и 
тежки във времена на драматични обществено-исторически преходи, тежки и продължителни 
кризи в държавата и обществото. Разпадането на предишни институционални държавни/
обществени инфраструктури, дезавуирането на старите логики, техники и практики, които 
са били органично и символно свързани с тях, публичната –безпочвена или основателна – 
дискредитация на някои кадрови кохорти, действали в тези инфраструктури и придавали 
същност и облик на многообразни дейности, процеси и тенденции в тях не оставят (като 
обетован остров) сферата на здравеопазването извън попълзновенията и покушенията на 
ураганите на тежките исторически промени. Тогава всевъзможните предизвикателства и 
опасности към социалния и човешкия организъм се увеличават, а шансовете и начините да им 
се отговори своевременно и сполучливо се снижават. Това предизвиква не само отделни лични 
човешки драми и дори трагедии, а и разнородни, многолики социални възмущения, граждански 
негодувания, остри противоречия и публични конфликти от неуредиците и неспособността на 
държавните институции в сферата на здравеопазването и на техните кадри да облекчат и решат 
тежките проблемни ситуации, които понякога придобиват съдбовен обрат и край за някои 
човешки същества и групи. Това е валидно както за европейско, така и за национално равнище, 
макар че неговите мащаби и форми притежават и различия в Европа и у нас.

Сравнимостта между европейския и българският пациент не бива да се прави по пред-
убеден начин, с некоректни доводи и аргументи, според които първият е в несъмнено пози-
тивен, а вторият – в неизменно крайно отрицателен статус. Европейският пациент не е едно-
типен по своята битност. Подобно на нашия, той също се проявява в различни ипостаси, няма 
универсален облик и общовалиден статус. Има европейски пациентски статуси, които засега 
са недостижима мечта, неосъществим блян за злочестите българските пациенти. Но и в най-
развитите, благоденстващи западни държави и общества, където медицината, като оборудване 
с най-съвременни технологии и квалификация на кадрите, е на най-високи равнища, има чо-
вешки индивиди/групи, които са в положение на българските им събратя, които не могат да 
си позволят разноските по качествено медицинско обслужване и лечение в най-добри здравни 
публични/частни учреждения. Мащабите са несъизмерими, макар причините да са общи и за 
двата типа.

Съвременността, подвластна на неолибералните визии и практики на масирано инфилтриране 
на принципите, пседво-ценностите и критериите на пазарния фундаментализъм, въз/произвежда 
огромни количества от маргинализирани и декласирани индивиди/слоеве, които не могат да си 
позволят даже елементарни здравни услуги. Свободното и "отвореното общество" се оказва мит, 
зад който прозират зловещите контури на липса на реален достъп до качествено здравеопазване 
и лечение на всеки човек. Фактически неолибералният модел издига всевъзможни китайски 
стени, прокарва демаркационни линии между различни групи от наши/чужди пациенти, които 
имат/нямат финансови средства за ползване на качествено лечение. Когато всичко се опазарява, 
тогава неща, които са безценни и не бива да се третират само по меркантилен начин, неминуемо 
се опозоряват и унищожават. В подобна среда и атмосфера човешкото здраве губи своето 
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терминално, в т.ч. хуманистично и антропологическо, а добива само конкретно и конюнктурно,  
чисто икономическо измерение, оттам спекулативно и инструментално значение. Здравето се 
превръща от висша ценност и форма на живот на човешкото същество в пазарна вещ, от която 
може/трябва обезателно да се изкара колкото може по-голяма потребителна и принадена 
стойност, от страна на онези, които боравят с неговите проблеми и драми, манипулират го по 
особен (позволен или непозволен) начин.  То се превръща в особена суровина и средство за 
неутолими ламтежи и кроежи за аморални печалби, които не зачитат човешкото достойнство. 
Неговата неудържима и безконтролна комодификация води до престъпни покушения върху 
човешкия организъм от специалисти, които (без никаква нужда или основание) вършат 
интервенции в него, лишават го даже от здрави органи и тъкани, предписват ненужни лечения 
и умишлено "промиват съзнанието" на пациента за крайно наложителното му подлагане на 
определени медицински терапии и интервенции, които имат само чисто меркантилна основа. 
Неговата хуманна стойност и значимост се трансформира в и се калкулира според моментни 
възможности и утвърдени практики за облагодетелстване, за сметка на болните. Затова 
търговията с органи, тъкани за трансплантиране или с ембриони расте стремглаво, а печалбите 
от нея се увеличават в смайващи човешкото съзнание темпове, мащаби.  В подобни ситуации 
Хипократовата клетва остава епизодичен ритуален жест, моментна инициация за встъпване на 
медиците в гилдия, забравила свещения си дълг или оброк. 

Човешкото здраве е крайно деликатен хронотопос на жизнено съдбовни процеси. Като 
всеки друг хронотопос и то е подложено на всевъзможни заплахи и опасности, на случайно 
родени или на закономерно предизвикани, осъществени рискови набези и покушения над него. 
То, както и вместилището му – човешката соматика, се оказват при недобросъвестни жреци 
и служители на Ескулап и Асклепий в застрашено положение. Малко е да се говори само за 
колонизация на жизнените светове на хората, без да се прави съответната връзка с и препратка 
към колонизацията на човешката соматика, чрез която медиците установяват и укрепват свои 
особени "династични режими" и "монархистки абсолютизъм" над отговорността и практиките 
за нейното функциониране.

Проблемът за "колонизацията на човешката соматика" обаче се предшества от и обезпечава 
с предварителна колонизация на душевния мир на човека като индивид/вид. Да се пречупи и 
покори човека, да се смири и престане да търси начини за съпротива срещу одиозното, понякога 
безчовечното статуквото в здравната сфера в дадена страна или изобщо в съвременността е 
от огромно значение за представителите на медицинската и фармакологическата гилдия. 
Това е нещо, за което не се говори. Колонизацията на душевния мир на пациентите-клиенти 
няма само своите реални версии и визии. Тя притежава и съответни утопични, какотопични 
и дистопични повествования, образци и локализации. Застрашените и страдащите от здравни 
проблеми са крайно уязвими хора. Изпаднали в тревожни и опасни състояния, те са склонни 
да вярват на всичко, в т.ч. на илюзорни видения и разкази за чудотворства в други "царства на 
здравето и гарантираното лекуване", намиращи се през девет земи в десетата – в тяхната, или в 
друга страна. 

В това отношение европейският и българският пациент си приличат много, като разликата 
помежду им е в това, че за европеецът решението е по-лесно, а пътят е по-кратък – в неговата 



- 275 -

страна, където такива приказни "палати на здравето" и "алхимични лаборатории" за изцеляване 
има достатъчно, стига човек да разполага с пари, докато за българския пациент, дори и да 
притежава необходимите финанси, няма толкова развита – като качество на технологиите и 
на кадрите – здравна инфраструктура, поради което му се налага да търси спешно помощ и 
здравни услуги отвъд границите на отечеството.

Профилът и проявите на подобни колонизации на човешката соматичност, и на не/
здравословните болестни процеси в него, не са еднакви за различни социални пространства 
и равнища. Макар пазарното начало да владее навред, случващото се в едни обществени 
територии и нива на социална стратификация не е реципрочно на битуващото в други 
парцели и равнища, особено в "приземията" и "подземията" на социума в отделни държави. 
Дисбалансите между здравното обслужване по регионален и статусен показател имат свои 
характерни особености както в развитите, така в изпадналите държави, което не значи, че те са 
еднотипни и реципрочни за различните страни и нации.

Ако неолиберализмът умишлено конструира и последователно налага определен тип 
"здравни карти" за отделни континенти, региони, страни и локалности в тях, в тях "азимутите" 
на човешката соматика и на присъщото й здраве не винаги отвеждат и до желания, щастлив 
край при дадени здравни проблеми на човешките индивиди и слоеве. В преходните български 
реалности и условия, където се извърши погром във всичко, а реформите в здравеопазването 
още не са факт, такава карта, подобни азимути приличат доста на случайна ориентация, на 
движение напосоки в лабиринти, които са непознати. Докато човек се лута из лабиринтите на 
институциите, проблемите и болестта му може да приключат летално – преди той да е успял да 
открие разковниче за тяхното решение. Равнодушието или "търсенето на лекото" от страна на 
някои медицински лица могат да го лашкат между различни институции и изследвания, някои 
от които са му и ненужни. Като добавим и неизбежните – законни, или незаконни – парични 
възнаграждения за медицинските кадри и услуги, разбираеми са и отчаянието, и негодуванието 
на хората към социалната среда и често нехуманната атмосфера в повечето здравни институции. 
Корупцията в здравеопазването е публична тайна, тровеща от четвърт век българите. Тя не 
липсва и на Запад, но мащабите и маниерите на нейната демонстрация там са други. У нас тя не 
е родена и зависима само от несправедливото заплащане на лекарския труд.

Ако маркетизацията на здравеопазването тотално се подчинява на безпощадната диктатура 
на печалбата и конкуренцията, преуспяващите медицински и фармацевтични субекти нямат 
нужда от застрашаваща ги конкуренция и от добре развита здравна инфраструктура: и тук, 
както на всеки пазар, по-висока цена имат стоките и марките, които са рядкост, които нямат 
достатъчно равностойни или никакви конкуренти. Затова, макар нравствено неоправдано, 
разбираемо е вторачването, пристрастяването към систематично отслабване и унищожение 
на публичното здравеопазване, което трябва да бъде тотално изместено от частни заведения 
за здравни услуги. Източването на здравни фондове и трансферирането им в частни 
здравни заведения е очевиден/завоалиран начин за радикално, спешно преформатиране на 
пространството на лечението на човешката соматика и психика, което невинаги е в полза на 
пациентите. Естественото или изкуствено предизвиканото закриване на областни/общински 
болнични заведения, тяхното приватизиране, откриването на нови частни болници създават 
редица тежки и трайни проблеми, защото достъпът на пациентите се усложнява, или дори 
напълно се прекратява. Профилактиката и следболничното лечение се затрудняват при липсата 
на реални медицински услуги по места. Постъпването в частните болнични заведения налага 
финансови и други разходи, на които малцина са способни. Така в "здравната карта" на страната 
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се появяват територии/места, в които няма или не са възможни каквито да са елементарни, 
да не говорим за нормални, а още по-малко за висококачествени медицински услуги и кадри, 
които да обслужват населението в тях. В подобни кошмарни пейзажи пациентите са оставени 
изцяло на произвола на съдбата. Затова и катастрофалният срив в здравословния статус на 
българите има своите не само субективни, но преди всичко и своите обективни причини, 
механизми и катализатори, а вината е само в управниците.  

Подобно на всеки друг колонизаторски режим, този на съвременната и крайно 
меркантилизирана – европейска или световна – медицинска логика и практика създава, 
утвърждава, обогатява и развива до крайност съответни дисциплинарни логики, техники и 
практики, които пряко или косвено подвеждат, мамят и принуждават техните реални или 
потенциални клиенти, т.е. пациенти с различен профил/статус, да се съобразяват с техните 
явни или дискретни послания и значения, с техните ограничения или "бонуси".

Подобно на колонизираните страни, от които основателно бягат, за да потърсят препитание 
и професионална кариера в чужбина, млади и перспективни кадри, така и у нас текат мащабни 
миграционни потоци от млади, а и от вече утвърдени, висококачествени медицински кадри, 
и от среден медицински персонал, емигриращи в други страни. Съществуването на сложни 
бюрократични процедури и големи финансови разходи за придобиване на специалност 
силно ограничават притока на млади специалисти, като ги преориентират към напускане 
на родината, или на публичните здравни заведения, и ги пренасочват към частни болници, в 
които преквалификациите вървят по друг коловоз.  Тази отрицателна тенденция обезкръвява 
родното – обществено-държавно и общинско – здравеопазване от нужните му (истински, вече 
утвърдени, а и от перспективни млади) професионалисти. Тя стабилизира опасни седиментации 
на силно застаряващи лекарски кохорти в поликлиничните и болничните заведения и практики 
навсякъде в страната, което в перспектива още повече негативно усложнява обгрижването 
на пациентите. Това е още по-катастрофално в рядко населените места, трудно проходимите 
местности или в изолираните в планини селища, където дори примитивното медицинско 
обслужване се превръща в лукс, или във всекидневен блян за нуждаещите се, страдащите хора. 
В отличие от тази орис на българските, пациентите на Запад разчитат освен на скъпите и 
качествени лекари и на медицински специалисти-имигранти, много от които имат доста по-
ниски тарифи за предлаганите от тях здравни услуги за известен период.

Фрапиращият недостиг на среден и низш персонал, на медицински сестри и санитари, е 
причина последните да се превръщат и в истински "кожодери" за пациентите, които всячески 
изнудват финансово и другояче нуждаещите се от техните грижи лица. В отличие на злощастната 
участ на родния пациент, в европейския Запад има непрестанен приток от квалифицирани и 
готови на по-малки възнаграждения сестри и санитари.  

В изпаднали в тежки и продължителни кризи държави и общества, където радикалните 
драматични ситуации и трансформации са изхвърлили зад борда на нормалния и достоен 
човешки живот огромни човешки маси, безчувствеността, зловещността и неприкритостта, 
дори арогантността и репресивността на подобни медицински дисциплинарни логики, 
техники и практики са потресаващи, пък и пагубни за техните жертви. При липса на други 
възможности за здравни услуги, наличните (дори да са много оскъдни или даже отвратителни) 
са единствените, на които нуждаещият се човек разчита. Така малкото, което се предоставя на 
пациентите, се представя от меркантилни медици като съвсем достатъчно, за което пациентите 
даже трябва да са благодарни на лекарите, като, естествено, тази "благодарност" върви редом 



- 277 -

с допълнителни плащания, рушвети. Привикващ към подобни условия, нрави и реалности, 
значителна част от които нямат нищо общо с хуманизма и Хипократовата клетва, пациентът 
снижава своите претенции и очаквания, разчитайки повече на случайността или на мълвите за 
лекари-чудотворци.

Преодоляването на колосалните различия между европейския и българския пациент 
не бива да става единствено и само чрез пазарни механизми, за което меркантилно и често 
настояват различни лекарски и здраве-опазващи институции и организации. Много е тъжно 
и срамно да се регистрират и оценяват непрестанните искания на лекарите и фармацевтите, 
вечно акцентиращи върху паричните еквиваленти и печалбите, но без да се съобразяват и с 
незавидното състояние на болшинството граждани в родината. Това, разбира се, не е налично 
само у нас. То има своите проекции и прояви и в света. Европа е била и пак може да бъде символ 
и еталон на социални идеи и практики, в които демокрацията и хуманизма са водещи принципи 
и ценности. Ако тя продължава да затъва в неолиберални визии и сценарии за комодификация в 
сферата на здравеопазването, различията между пациентите ще се увеличават, а и ще се заличават, 
унифицират, понеже властта на парите и алчността за печалбите ще затъмнят или ще отстранят 
напълно всичко демократично и човеколюбиво, което е органично свързано с истинския и 
дължимия етос на медиците, които всеотдайно следват своето призвание и своя дълг. А и няма 
шанс за фундаментални ценности като свободата, солидарността и справедливостта, които да 
намерят своите достойни позиции и съдбовни роли в медицината, ако тя е още подвластна на 
меркантилизма, комерсиализма, корупцията и опазаряването на всичко, което не бива да има 
конюнктурно визирани цени и инструментални стойности. 

Ако всеки човек е безценно живо същество, то и здравето му би следвало да се третира по 
такъв начин – като безценно, поради което медицината трябва радикално да промени своите 
принципи, критерии, механизми и практики, за да не гледа повече на своите пациенти като на 
финансови донори, като на гаранти за съответни печалби и пр. Медиците имат шанс да дадат 
истински морален пример на другите в опазарения свят.
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ЕТИЧНИ АСПЕКТИ В ПРИЛАГАНЕТО НА КОМУНИКАЦИОННИЯ МИКС В 
СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Добриана Сиджимова1, Наталия Щерева-Николова1

Увод
Понятието "маркетингова етика" се тълкува като "развиване и прилагане на знания за 

морала при практикуването на маркетингови дейности в контекста на социално-етичната кон-
цепция за маркетинга" (1). Прието е, етичният маркетинг да се разглежда като комплекс от 
специфични дейности по подготвяне, вземане и провеждане на решения за осъществяване на 
актове на етична размяна. 
Цел

Да се анализира степента на спазване на етичните принципи и норми при прилагането на 
комуникационния микс в сферата на здравеопазването.
Методи и материал на изследването

За постигане на целта на настоящото изследване е използван документалният метод – раз-
гледани са международните кодекси за професионална етика в маркетинга и те са съпоставени 
със сега действащите такива в Р. България.
Кодекси за професионална етика в маркетинга

В сферата на маркетинга функционират Кодекси за професионална етика на международно, 
национално и фирмено ниво. Етичните кодекси имат самодисциплиниращ ефект сред профе-
сионалните среди и мотивират прилагането на лоялен маркетинг и възприемането на високи 
стандарти на професионална етика за установяване на справедлив баланс между интересите на 
производители, дистрибутори и потребители.
Международни маркетингови етични кодекси

Първият Международен кодекс за професионална етика в маркетинга - "Международен 
кодекс за рекламна практика" - е създаден от Международната търговска камара през 1937 г. 
Впоследствие той е многократно усъвършенстван и преиздаван (2). Други базови документи с 
подобен характер са: "Международен кодекс за рекламиране с използване на природозащитни 
апели" (от 1996 г., който е в сила и досега) (3); "Международен кодекс за практикуване на 
маркетингови и социални изследвания (първо издание от 1948 г. и впоследствие многократно 
изменян, а в момента е в сила вариантът от 1996 г.) (4); "Международен кодекс за директен 
маркетинг" от 1998 г. (5); "Международен кодекс за насърчаване на продажбите" от 1973 г. пре-
работен и преиздаден през 1996 г. (6); "Международен кодекс за практикуване на спонсорство" 
от 1996 г.; "Международни указания за реклама и маркетинг по Интернет" от 1998 г.
Етични кодекси в сферата на маркетинга в България

В България понастоящем в сферата на маркетинговата дейност функционират следните 
Кодекси за професионална етика: Етичен кодекс на Българската асоциация по маркетинг (7); 
на Българската асоциация за директен маркетинг (8); на Българското дружество за връзки с 
обществеността (9) и др.

Следва да се подчертае, че етичното поведение започва на персонално/лично ниво. 
Рекламни послания, изработени в съответствие с етичните норми, етичните принципи при 
1 Факултет по обществено здраве, МУ- София
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дистрибуцията, а също и при ценообразуването допринасят и за цялостния етичен климат и 
служат като пример за добра маркетингова практика. 

Основните принципи, към които трябва да се придържат маркетолозите в съответствие 
с горепосочените Етични кодекси са: да не се вреди съзнателно на потребителите, организа-
циите и обществото; да се спазва нормативната уредба; да не се допуска под каквато и да е 
форма ограничаването на активната, открита и честна конкуренция на пазара; да не се допуска 
съзнателно конфликт на интереси, без да са уведомени съответните страни и т. н.

В България независим орган за саморегулация в рекламата и търговската комуникация е 
Националният съвет за саморегулация (НСС). Той създава, ревизира и осигурява добро-
волното приложение на етични правила и добри практики в бранша в защита на потребителя, 
принципите на конкуренцията и обществения интерес. Националният етичен кодекс (10) 
е общовалиден за всички участници в маркетинг индустрията в Р. България и определя пра-
вилата на професионално поведение в бранша. Кодексът е изграден като интегрирана система 
от етични правила и се прилага за всяка форма на реклама и маркетинг комуникация.

В България основните законодателни инициативи, регулиращи подобен тип нарушения са:
•	 Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (11);
•	 Закон за защита на конкуренцията (12).
Етични аспекти в прилагането на комуникационния микс

Терминът "комуникационен микс" означава комбинацията на определени елементи с цел про-
моция на даден продукт. Комуникационният микс се състои от четири компонента - реклама, 
връзки с обществеността, лични продажби и насърчаване на продажбите. За всеки един от тези 
компоненти при техния замисъл и реализация е възможно да възникнат дадени етични проблеми.

Трябва да се отбележи благоприятният факт за демонстрация на социално отговорно по-
ведение по отношение на здравето и благополучието на потребителите и на обществото като 
цяло от страна на международните и българските компании. През последните 4-5 години 
в България се наблюдава засилена тенденция за иницииране на редица кампании, популяри-
зиращи здравословния стил на живот или, разясняващи превенцията на различни социално-
значими заболявания. Основен канал за разпространение на подобен тип информация е ин-
тернет, но в някои от случаите това е само един от източниците, който се използва едновре-
менно и с печатните и електронни медии.
Проблеми с етичен характер при рекламата 

Съгласно Етичния кодекс на Българска асоциация за директен маркетинг (8), като проява 
на нелоялна конкуренция се разглеждат заблуждаващата и сравнителната реклама, които 
съзнателно манипулират общественото мнение и поведение.

За 2013 г. Изпълнителната агенциа по лекарствата (ИАЛ) е издала 221 броя разрешения 
за реклами на лекарствени продукти. Въпреки строгия контрол, осъществяван от ИАЛ и кон-
кретно от Експертния съвет по рекламата, съществуват редица примери от практиката, в които 
явно се нарушават етичните ценности и норми за постигане на комерсиалните маркетингови 
цели на фармацевтичните компании. Обществото и институциите, обаче, са все по-активни за 
сигнализиране и предотвратяване на нежелани последици от неетично рекламиране на стоки и 
услуги, особено, когато това се отнася за сферата на здравеопазването.

В отворено писмо (13) до Омбудсман на Р. България, Държавна агенция за закрила на детето, 
Съвета за електронни медии, Националния съвет за саморегулация, Електронни и държавни 
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медии и до гражданите на Р. България родители посочват, че рекламната кампания, разпростра-
нявана по всички комуникационни канали, на ваксината "Церварикс" е неточна, агресивната и 
манипулативна. В рекламното послание се внушава пълна ефективност за превенция на рак на 
маточната шийка, а това не е вярно, тъй като според European School of Oncology, ваксината е 
само допълнение към редовните ПАП тестове и превенция срещу преканцерозните лезии, пре-
дизвикани от типове 16 и 18 на човешки папиломен вирус, които причиняват приблизително 
70% от случаите на рак на маточната шийка. 

Друг неетичен аспект в същата реклама е внушението за задължителното поставяне на 
"Церварикс", а противното би се тълкувало като безотговорност от страна на родителите.

Аналогични нарушения на етичните ценности и норми се наблюдават и в рекламните кам-
пании на Ротарикс и на Туинрикс. С влязло в сила решение № 64 от 9. 06. 2011 г., Етичната ко-
мисия (ЕК) към Националният съвет за саморегулация (НСС) постановява за телевизионната 
рекламата на Ротарикс: "ЕК препоръчва на "ГлаксоСмитКлайн" ЕООД търговската комуникация 
да бъде приведена в съответствие с нормите на Националните етични правила за реклама и 
търговска комуникация в Р. България в определения срок, а при невъзможност за това, да спре 
излъчването й. Ако препоръката не бъде изпълнена, НСС ще се възползва от правомощията, 
които Законът за радио и телевизия му е определил" (13).

В жалба от 2011 г. до ЕК на НСС, относно телевизионна реклама на Ефизол, лекарствен 
продукт на "Актавис" ЕАД се изразява възмущение, че лекарствено средство за локално анти-
септично лечение на леки възпалителни процеси в устната кухина и гърлото, подходящо и за 
деца, се популяризира по-скоро като бонбонки за смучене. Подобен подход е недопустим с 
оглед на това, че може да създаде впечатление у децата, че лекарството може да се консумира с 
или без конкретните симптоми, при които се прилага (15).

През 2008 г. глобите, които ИАЛ е наложила на медии, излъчващи незаконна реклама на 
медикаменти, възлизат на 100 000 лв. Част от глобите са за реклами на медикаменти, които се 
продават само с лекарско предписание. Това е грубо нарушение на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, според който медикаменти с рецепта могат да се рекламират 
само в специализираните медицински издания. 

Друг аспект на неетични похвати в рекламната практика са свързани със следната тен-
денция. Акцент в доклада на Американския Институт по Медицина, който е независим кон-
султант на правителството на САЩ по въпросите, свързани със здравеопазването, е върху 
неблагоприятното влиянието на агресивната реклама на хранителни продукти и газирани без-
алкохолни напитки на подрастващото поколение. Анализът сочи, че през 2004г. хранителната 
индустрия на САЩ е инвестирала в реклама на своите продукти $ 11 млрд. Същевременно 
тези компании активно разработват и прилагат нови методи за рекламно въздействие върху 
детската аудитория основно чрез включването й в интернет и компютърните игри (15). 

Един от здравните рискове, възникващи след редовна консумация на нездравословни храни 
и напитки, е затлъстяването. Според доклад, приет от Европейския парламент, затлъстяването 
се превръща в епидемия не само сред възрастното население, но и сред децата. В страните от 
ЕС средно 20 % от децата са с наднормено тегло, а 25 % от тях със затлъстяване. В България 
също се наблюдава тенденция за покачване на процента на децата със затлъстяване. По данни 
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на проведено национално представително проучване през периода 2010-2011 при ученици на 
възраст 6-19 г. е установено, че с наднормено тегло са 30,2 %, от които 12,7 % са със затлъс-
тяване (16). 

Етични аспекти при осъществяването на дейности по връзки с обществеността
 БДВО в своя Етичен кодекс (9) формулира специфичните изисквания за поддържане 

на етични професионални отношения. Като основни професионални ценности са изведени: 
компетентността, честността към работодатели и клиенти, независимостта, лоялността и анга-
жираността, разбирана като социална отговорност.

 В сферата на здравеопазването PR кампаниите, подкрепени от популярни и разпозна-
ваеми в обществото личности, се ползват с изключителен успех – необходимо е, употребата на 
тези лица да не е продиктувано единствено от гаранцията, че потребителите ще им се доверят 
сляпо, а свидетелствата на тези личности да са в резултат на експертната им оценка или личния 
опит, който имат.

Етични проблеми при прилагането на лични продажби
Нарушаването на етичните аспекти може да се получи при рекламиране на продукти или 

услуги с преувеличени твърдения, необосновани изявления, или претенции чрез пропускане 
на информация. За осъществяване на дейността на представителствата на различни фармацев-
тични компании се обучават и работят медицински представители, чиято основна задача е да 
информират професионалистите в сферата на здравеопазването относно новите и по-добри 
продукти. В опита си да провокират интереса на потребителите, медицинските представители 
прибягват до стимули (материални подаръци, финансиране на лекарите участието им в научни 
международни форуми и други преференции), които биха могли да се разгледат като проява на 
неетично поведение и конфликт на интереси.

Етични проблеми при насърчаването на продажбите
Н. Смит и Дж. Куелч (17) набелязват някои от възможните нарушения на етичните 

принципи при прилагането на насърчаване на продажбите. Авторите посочват като най-често 
извършвани нарушения незаконосъобразното, неблагоприлично, несправедливо и лъжливо 
спрямо потребителите и нечестно спрямо конкурентите практикуване на дейности по под-
държане на продажбите; обявяването на промоционални условия за продажба, които не съот-
ветстват на истината; злоупотребата с купони и мн. др.

Ярък пример за спорното спазване на етичните норми, свързани с насърчаване на про-
дажбите, е промоционния подход за стимулиране на продажбите чрез увеличаване на стой-
ността на продукта. Подобен пример е стратегията за промоция на мултивитамини, с които  
при закупуването им се получават безплатно светещи фигурки, които се слагат върху пръс-
тчетата на децата.

Заключение
Съвременните тенденции са свързани с прилагането на социално-етичната концепция 

за маркетинга, която изисква балансиране на следните три фактора: печалбите на фирмата, 
нуждите на потребителите и интересите на обществото. 

Въпреки сериозните регулаторни ограничения и етичните кодекси, които функционират 
по отношение на маркетинга в здравеопазването се наблюдават редица нарушения и в тази 
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връзка съществуват предизвикателства за изграждане на отговорно отношение на организа-
циите, маркетолозите и обществото като цяло към личното и общественото здраве.
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ЕТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЕЗИКОВАТА КОМУНИКАЦИЯ В МЕДИЦИНАТА 
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЕВРОПЕЙСКАТА КАМПАНИЯ ЗА РАЗБИРАЕМ 

ЕЗИК 
Бистра Дудева1

Информационното общество предполага широко използване и разпространение на инфор-
мацията. Практиката на медицината ежедневно продуцира нова информация, която е жизнено 
важна, както за обществото като цяло, така и за отделния пациент. Общуването лекар-пациент 
се регулира от редица законови и етични принципи. Едно от основните права на пациентите 
е да бъдат информирани, да имат гарантиран достъп до информация за своето здравословно 
състояние, за възможните здравни решения и последствия. 

Правото на информация на пациента
Обективното право съществува в два етапа: а) възникване на правните норми и въвеж-

дането им, б)  реализация на правото - изпълнение на волята на законодателя от невластни-
чески правни субекти (Kelsen, H., 2009). 

Като правна норма правото на информация е формулирано като фундаментално човешко 
право. Правото на информация като правно обвързващо задължение се утвърждава в член 19 
от Всеобщата декларация за правата на човека, където e формулирано "правото да търси, да по-
лучава и да разпространява информация" (Всеобща декларация, 1948). За да запази човешкото 
достойнство на пациентите, лекарят трябва да спазва техните права, сред които е  и правото 
да се получава информация за здравословното състояние и назначеното лечение. От законова 
гледна точка е важно как това право е залегнало в националното и международно законода-
телство.

Международните стандарти, закони и етичен кодекс на лекарите, които са в сила, съдържат 
постановки за правата на пациентите на достъп до информация. Още Хипократовата клетва 
изисква лекарят винаги да действа в интерес на своя пациент и от това произтича правото на 
информация на пациента.

В САЩ дебатът за правата на пациентите върху информацията за техния здравословен 
статус и лечение е започнал в средата на 20 век поради непрекъснатото търсене на високо-
качествена информация от страна на пациентите (Patients’ Rights, 2002:171). Това  е важно, 
защото информираните пациенти са активни в процеса на лечение и възстановяване, защото 
са по-отговорни към здравето и лечението си, което намалява обществените здравни разходи.

         Европейската харта за правата на човека  посочва правото на информация като номер 
трети от 14-те права на пациента. Правото на информация предвижда, че " всеки човек  има 
право на достъп до всякакъв вид информация относно неговото здравословно състояние, 
здравните услуги и как могат да бъдат използвани, и всичко, което произтича от научните из-
следвания и технологичните иновации" (European Charter of Patients’ Rights, 2002). По- на-
татък в Хартата се тълкува това право и се посочва, че всяко здравно заведение или професио-
налист трябва да осигуряват "информация, съобразена с пациента".

В България правото на информация относно собственото здраве е заложено в задълже-
нието на лекаря да информира  пациента за неговото здравословно състояние и за нуждата от 
1 ДЕОС, МУ - София
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лечение. Това право е уредено като част от правото на информирано съгласие. В допълнение 
Законът за здравето изрично посочва в Чл. 86. (1) "Като пациент всеки има право на: .. 8. ясна 
и достъпна информация за здравословното му състояние и методите за евентуалното му ле-
чение" (Закон за здравето 2005). 

Следователно, правото на информация на пациента е въплътено в правни норми и така 
съществува на първия си етап. Начинът, по който лекарите се очаква да представят инфор-
мация за състоянието на пациента, се е трансформирал от патернализъм към идеята, че паци-
ентите трябва да имат избор при предоставянето на грижи и да им се даде правото да изразяват 
информирано съгласие за медицински процедури. Пациентите имат право да знаят истината 
и изискват познаване на фактите за своето здравословно състояние. С развитието си пациент-
ските организации се стремят да постигнат реално приложение на тези права на пациентите.

Вторият етап, реализацията на правото, се осъществява чрез взаимоотношенията лекар-па-
циент в процеса на предлагане и обмен на информация относно здравословното състояние и 
лечението на пациента.

Вследствие от реализацията на правото на пациента на информация се постигат по-добри 
терапевтични резултати. Пациентите участват по-активно в терапията си, като използват 
възможностите за избор на лечение и обмисляне и предоставяне на информирано съгласие. 
Реализацията на правото на информация води и до важно психологическо въздействие, което 
се изразява в по-голямо съдействие от страна на пациента и по-точно следване на предпи-
саното лечение.

 Най-общото следствие са по-добрите терапевтични резултати, което означава, че лекарят е 
изпълнил своя лекарски дълг. Така реализацията на правото на информация във взаимоотноше-
нията лекар-пациент придобива етични измерения. 

Етапът на реализация на правото, който се осъществява в процеса на предлагане и обмен на 
информация с пациента, включва езиковата комуникация лекар-пациент. Така, езиковата кому-
никация лекар-пациент също придобива етични измерения.

Езиковата комуникация като реализация на правото на информация
Реален израз на правото на пациента да бъде информиран е комуникацията  с пациента. 

Централно място в нея заема езиковата комуникация лекар- пациент, която представлява 
сложно взаимодействие, диалог на лекаря с пациента и с неговите близки, приятели и широк 
кръг заинтересовани лица. Терапевтичните резултати от важната и често обемиста информация 
за пациента зависят в голяма степен от езиковите средства, които се използват за нейното из-
разяване и предаване на пациента.

Общуването лекар-пациент може да постигне своите резултати само, ако посланията и на 
двете страни достигат събеседника. В това общуване лекарят има водеща роля. Следователно, 
ефективността на езиковата комуникация с пациента зависи от комуникативните умения на 
лекаря.

Понастоящем  уменията на лекаря за комуникация и за междуличностни взаимоотношения 
вече не се разглеждат като лични качества, които се придобиват по време на стажове, 
специализации и натрупване на опит като млад специалист, а се смятат за набор от измерими 
умения, които могат да се развиват. Въз основа на нарастващата научна информация относно 
ефективната комуникация, студентите и специализантите по медицина се обучават  в техники 
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за изслушване, обясняване, задаване на въпроси, консултиране и мотивиране. В 65% от 
медицинските училища в САЩ вече се преподават комуникативни умения (Kalet  et al. 2004). 
Уменията за комуникация пациент-лекар се оценяват по обективни показатели и се включват 
като основна компетентност в процедурите за акредитация и лицензиране (Duffy et al. 2004)

От гледната точка на лингвиста общуването лекар-пациент може да бъде подобрено с 
някои езикови промени, които да направят възприемането на информацията по-лесно и по-
ефективно. Необходимият ясен и разбираем изказ за комуникацията лечител -пациент в 
медицината и здравеопазването може да се разгледа в контекста на европейската кампания за 
ясно писане. 

Европейската кампания за ясно писане и разбираем английски
Кампанията Clear writing започва в Европейската комисия (ЕК) и се развива в европейските 

институции и сред служителите в тях, като има за цел създаването на текстове, формулирани 
по-разбираемо и написани на по-ясен стил. Тази кампания е продължение на започнатото 
от кампанията Fight the Fog преди повече от 15 години. В началото целта на кампанията е да 
се облекчи превода на различните европейски езици, който може да стане по-добър, ако са 
изпълнени две условия: първо, съдържанието на оригинала е предадено ясно на оригиналния 
език- носител на съобщението и второ, преводът също ясно и разбираемо предава смисъла на 
оригинала. В кампанията са се включили най-активно ГД Комуникация и ГД Писмени преводи 
на ЕК, които работят върху официалните документи на Комисията. 

Тази кампания произтича и възниква от реалните проблеми на комуникацията и превода от 
и на многото европейски езици в   европейските институции, но предизвикателствата, които 
срещат преводачите там са само фокус на реално съществуващите проблеми на комуникацията 
в цялото многоезично европейско пространство, в което тези проблеми съществуват в много 
по-големи измерения. Това с особена сила важи за текстовете, свързани с професионалното 
изпълнение на задълженията и за комуникацията между професионалистите и обикновените 
граждани. Важно е да се отбележи, че в европейските институции тази кампания намира своето 
най-голямо развитие и приложение при законодателните текстове. По отношение на защитата 
на потребителите в ЕС същата кампания води до приемането на Директива 93/13/ЕИО на 
Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори, където е записано, че " 
условия се съставят на ясен и разбираем език".

По време на прегледите на пациента е необходимо лекарят да избира думите си, въпросите, 
паузите, тона и израза на лицето си, т.е. той прави съзнателен избор и на лингвистичните, и на 
екстралингвистичните изразни средства. Този избор може да повлияе на пациента и следова-
телно, на лечението и неговите резултати.

Комуникацията лекар-пациент е важна и за предаването на информация, и за 
психологическата нагласа на пациента. Възприемането на информацията от пациентите, които 
не са медицински специалисти, може да се подобри чрез фокусиране върху основни аспекти 
на комуникацията лечител-пациент. Това фокусиране е значимо за сферата на медицината, 
здравеопазването и общественото здраве във всяка страна, а също и за общото пространство 
на Европейския съюз. Приведените дотук аргументи пораждат необходимостта от европейска 
кампания за разбираем език и ясна комуникация в областта на медицината, здравеопазването 
и общественото здраве.
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За европейска кампания за разбираем език и ясна комуникация в областта на меди-
цината, здравеопазването и общественото здраве

Въз основа на  огромното значение на медицинската информация и на насоките 
на Европейската кампания за ясно писане може да се откроят следните препоръки за 
подобряване на езиковата комуникация на лекаря с пациента в рамките на една европейска 
кампания за разбираем език и ясна комуникация в областта на медицината, здравеопазването 
и общественото здраве:
 а/  Пациентът е най-важен в общуването.
   Сред многото лица и институции, с които общува лекарят,  най-важен е пациентът. Тъй 

като все повече медицински документи се създават и предоставят, се увеличава и желанието 
на пациентите за по-голяма разбираемост на тези документи. Лекарите трябва да имат 
предвид, че по един начин се пише за лекарска комисия или директора на болницата, които 
са запознати с медицинската терминология и по друг начин се общува с пациентите, които 
показват по-малко знания и търпение. 

 Независимо от вида на медицинския документ или разговора с пациента, общуването може 
да има много по-голямо въздействие, ако се пише и говори разбираемо. Това може да се 
осъществи само, ако практикуващите лекари и лекарите-преподаватели първи започнат да 
осъществяват една комуникация, която е максимално ясна и разбираема за пациента при 
снемането на историята на заболяването, при даването на препоръки и предписването на 
лекарства, а също и при оформянето и формулирането на медицинските документи.

 За да се опрости общуването с пациентите, лекарите трябва да се опитат да погледнат на 
ситуацията от гледната точка на пациентите, като ги включат в процеса на общуване по 
отношение на медицинския проблем. На английски език е по- приемливо за слушателя или 
читателя да се използва  "they/ their" вместо "he, she; his, her".           

 Поставянето на пациента в центъра на комуникацията лекар-пациент изисква да се отчитат 
определени психологични особености и да се проявява емпатия към пациента. Тази емпатия 
също намира езиков израз при общуването.

  б/ Предимство на диалогичната реч пред монологичната
 Избягването на дългите монолози пред пациента носи редица преимущества за лекаря. 

Предпочитанията към диалог с пациента изискват кратки изявления и ясни и прости 
обяснения за състоянието и лечението на пациента. Това ще помогне информацията от 
лекаря да отговаря на желания от пациента обем информация и ще подобри разбирането 
и ограничаването на безпокойството. Поддържането на диалогичната форма на общуване 
позволява на лекаря да попита дали пациентите имат някакви въпроси.

    При диалогично общуване лекарите могат да получат по-ясни знаци относно 
индивидуалните особености на пациента (възраст, образователно ниво, културни и езикови 
особености) и да съобразят речта си с тях. Например, когато лекарят работи с пациенти 
с по-ниско образователно ниво с ограничени медицински познания, е необходимо да 
адаптира обясненията си относно различните диагностични процедури и лечения, за да 
бъдат разбрани. 

в/  Използване на повече глаголи за по-ясна и въздействаща мисъл
 Използването на глаголи вместо фрази със съществителни придава на речта яснота и 

действеност. Ето някои примери за възможни замествания с предпочитания към глаголите: 
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by the insertion of – inserting; with the introduction of -   by introducing; for the allocation 
of - for allocating; the provision of - providing; when the measurement is taken – by measuring. 
Тези промени са препоръчителни и на български: чрез вмъкването на – вмъквайки; с 
въвеждането на – въвеждайки; осигуряването на –осигурявайки; когато измерването се 
проведе -  измервайки.

 По-подходящо е да се употребяват  глаголи, когато описваме действия. На английски много 
съществителни, завършващи на "-tion" са просто глаголи, скрити в съществителни като 
резултат от процеса на номинализация. Ето още примери за замяна на някои номинативни 
фрази с глаголи: perform an examination – examine; file an application for - apply for; carry 
out an evaluation of – evaluate; perform an investigation of – investigate. Същият ефект се 
постига и на български. Например: извършвам преглед на – преглеждам; подават заявление 
за - кандидатстват за; извършва/ прави оценка на – оценява; провеждам изследване на – 
изследвам; извършват подновяване на – подновяват.

   Така един неясен текст може да се подобри чрез превръщане на някои съществителни в 
глаголи. Ето описание на работата на медицинска комисия: "Медицинската комисия стигна 
до единодушие, че описанието на всички резултати от изследванията трябва да се подложи 
на анализ от медицинските консултанти." Много по-ясно ще бъде за пациента, ако кажем: 
"Медицинската комисия реши, че консултантите трябва да анализират всички резултати от 
медицинските изследвания."

   г/  Необходимо е лекарите да говорят конкретно, а не абстрактно
   Ако има възможност за избор между абстрактна дума и по-конкретна, добре  е да се 

предпочита конкретната. Така съобщението наистина ще има смисъл за пациента. Ако 
лекарите използват прекалено абстрактен език, пациентът ще заподозре, че нещо наистина 
не е наред. Със самия избор на думи медицинският специалист може да причини тежки 
психологически последствия и пациентът да прекара много време в опити да разбере 
лекарското послание, което ще усили неговото безпокойство

    Ето някои често използвани думи и по-простите им варианти: determine – set; еstablish – fix; 
еmphasise – highlight; eliminate - cut out; objective - goal, target; initiating impulse – trigger; 
employment opportunities – jobs; negative evolution - downward spiral; decisive innovation – 
breakthrough.

   На български език чуждиците трябва възможно най-често да се заменят с български думи, 
например: елиминирам – премахвам; детерминира – определя;  таргет – цел; иницииране – 
започване;  иновации – новости, нововъведения.

   Този подход е особено полезен, ако се приложи спрямо медицинската терминология, 
която в България се основава на латинската и това по презумция я прави неразбираема 
за пациентите. В това отношение е необходимо да се направи още много, но ето някои 
примери за подходящи замени на латински термини с български такива или с описателни 
фрази: анамнеза – история на заболяването; хепатит А– жълтеница; епикриза – медицинско 
заключение; едем – оток. Същата замяна на латинизми вече е в ход в английски език, като 
наример: аnamnesis – history of the illness; еpicrisis- conclusion; оedema – swelling; hepatitis 
А – jaundice.
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За по-ефективно езиково обучение
Съществува остра необходимост и солидна основа за задълбочаването на обучението по 

език и комуникация, именно, в посока към отчитане на  особеностите на медицинския дискурс 
и към насочване на уменията на студентите като бъдещи медицински професионалисти 
към потребностите на пациентите и обществото от ясен и разбираем език и комуникация. 
Обучението по език може да стане по-ефективно, ако при провеждането му се отчитат 
характеристиките на комуникацията лекар-пациент. За тази цел е необходимо езиковото 
обучение на студентите медици да се насочва към описаните по-горе особености на езиковата 
комуникация.

Заключение
Правото на пациента на достъп до информация  e  залегнало в международни закони и 

етични кодекси на лекарите. Реализацията на правото на пациента на информация и езиковата 
комуникация лекар-пациент като нейн аспект водят до по-добри терапевтични резултати, 
изпълнен лекарски дълг и така придобиват етични измерения. 

Европейската кампания за ясен език, прилагана досега главно в законови текстове и по от-
ношение на правата на потребителите, предлага насоки за използването на ясен език.

Сложността и значимостта на езиковото общуване здравен професионалист – пациент/
общество налага то да стане по- ефективно, по-разбираемо и с ясни послания. Това поражда 
необходимостта от провеждане на една европейска кампания за разбираем език и ясна кому-
никация в областта на медицината, здравеопазването и общественото здраве. Разгледаните 
начини за промяна в езиковото общуване лекар-пациент важат, както за английския, така и за 
българския език, което ни насочва към тяхната общност и закономерност. Те трябва да се по-
ставят в основата на езиковото обучение за целите на медицинското висше образование.
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РАЗВИТИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ОТНОСНО ПРИДОБИВАНЕ НА 
СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ

Кристина Генова1, Мариела Гинзерова1

Настоящото изследване обхваща периода от 1974 година до октомври 2013 година. 
Нормативните актове, които регулират тези обществени отношения са: Закона за народното 
здраве (Обн. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 1973г. и отм.), Закона за здравето (Обн. ДВ. бр.70 от 10 
Август 2004г.в сила от 01.01.2005 г.). Закона за висшето образоване (обн., Изв., бр. 12 от 1958 
г. и отм.) и Закона за висшето образоване (Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г.) Наредбата 
за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри (Обн. ДВ. бр.7 от 25 Януари 
1974г), Наредба № 11 от 6 юни 1994г. за следдипломно обучение на специалистите с висше об-
разование в системата на здравеопазването - ДВ, бр. 50 от 21 юни 1994 г.; Наредба № 47 от 14 
декември 1995 г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в системата 
на здравеопазването - ДВ, бр. 9 от 30 януари 1996 г.; Наредба № 31 от 28 юни 2001 г. за следди-
пломно обучение в системата на здравеопазването - ДВ, бр. 64 от 20 юли 2001 г. и Наредба № 34 
от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Към 1974 година законовата регулация, обхваща нормите от разпоредбите на чл. 87 от 
Закона за народното здраве (отм.). Законодателят предоставя на Министерството на здравео-
пазването организационни и ръководни функции при подготовката, специализацията и усъвъ-
ршенствуването на медицинските кадри с висше, полувисше и средно медицинско образо-
вание.   Комитета за наука, технически прогрес и висше образование и Министерството на 
народното здраве приемат Наредбата за следдипломна квалификация на висшите медицински 
кадри (Обн. ДВ. бр.7 от 25 Януари 1974г).  В нея е заложена голяма и хуманна цел: непрекъснато 
повишаване квалификацията на висшите медицински кадри през целия трудов период. Тя пред-
вижда следните видове следдипломна квалификация: специализация;  усъвършенствуване; 
опресняване; специализацията на работно място; клинична ординатура; аспирантура.  

Форми на следдипломна квалификация са очни, задочни и комбинирани; с пълно или с 
частично откъсване или без откъсване от работа; колективни (курсове и школи) или инди-
видуални и др. Специалностите са основни и профилни и изходни и съвместими с оглед на 
своя предмет и научната връзка между тях. Съобразно ръководството и организацията следди-
пломната квалификация се обособява в следните видове: ранна специализация – интернатура; 
специализация на работно място; клинична ординатура; курсове и индивидуално обучение. 
Така установената с Наредбата за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри 
процедура за следдипломно обучение се характеризира с многообразие от форми и видове за 
следдипломна квалификация. Разнообразието създава условия да се изпълни основната цел на 
този нормативен акт – повишаване на квалификацията през целия трудов период. Предвидени 
са права на специализиращите, които намаляват затрудненията им да извършват две функции 
едновременно: да работят и да се обучават.  Обучаваните висши медицински кадри получават 
пълния размер на основната си заплата, увеличенията към нея и всички допълнителни възна-
граждения, които са получавали преди започване на обучението, освен ако не са налице ус-
ловията, заради които им се дават. Тези възнаграждения се изплащат от постоянната место-
работа на обучаваните. Изпратените на планово обучение извън местоработата им получават 
пътни, дневни и квартирни пари в размери, установени с нормативните актове за служебните 
командировки.  За явяване на държавен изпит за специалност кандидатите имат право на слу-
1 юрисконсулти – Ректорат на МУ-София
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жебен отпуск. Висшите медицински кадри, придобили специалност, получават увеличение на 
основната заплата съгласно нормативните актове и щатните таблици за първа и втора специ-
алност. Клиничните ординатори ползват заплати, работно време, отпуски, права по охрана на 
труда и др. както всички висши медицински кадри. Задълженията на специализантите са да ра-
ботят на определени места в страната и за определено време.  Висши медицински кадри, които 
напускат определената им месторабота без съответно разрешение преди срока, възстановяват 
разходите за обучение в размер, пропорционален на недослуженото време. В наредбата е 
предвидено, че следдипломната квалификация на висшите медицински кадри се прогнозира и 
планира в съответствие с концепцията и програмите за развитие на здравеопазването. Това е 
определящо за задоволяване на потребностите от здравеопазване в страната. Годишната план-
програма се утвърждава и е основен документ за провеждане на следдипломна квалификация 
на висшите медицински кадри.  Извън утвърдената годишна план-програма не се признава про-
веждане на каквито и да е форми на следдипломна квалификация.

По тази наредба са много органите, които имат правомощия и/или осъществяват, функция 
по следдипломното обучение: ведомствата, институти, отдел "Народно здраве" при ОНС, 
Медицинска академия, Министъра на народното здраве, комисии назначени от Министъра на 
народното здраве.  Някои от тези органи могат въпреки волята на обучавания да предлагат 
изменение на профила му като лекар: например чл. 19 ал. 5 от същия н.а. "Когато комисията, 
провеждаща заключителния изпит по интернатура, прецени, че интернът няма теоретични, 
практически и морално-етични качества да продължи работата си по профила, прави предло-
жение до министъра на народното здраве за промяна на профила на новозавършилия лекар." 
Упражняването на тези права по следдипломната квалификация от административни, об-
щински и други органи, забавят финализирането й или водят до демотивация на обучаваните 
лекари, стоматолози и фермацевти. 

Предвидено е Министърът на здравеопазването да публикува в служебния бюлетин на 
Министерството на народното здраве имената на придобилите специалност: Това е конста-
тивен документ, който има значение за запазване на тази важна за държавата информация. Така 
както е приета и прилагана тази наредба изпълнява основната си цел - повишаване квалифика-
цията на висшите медицински кадри през целия трудов период.

Наредбата за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри (Обн. ДВ. бр.7 
от 25 Януари 1974г) е отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба 
№ 11 от 6 юни 1994г. за следдипломно обучение на специалистите с висше образование в си-
стемата на здравеопазването - ДВ, бр. 50 от 21 юни 1994 г.

Наредба № 11 от 6 юни 1994 г. намалява видовете следдипломно обучение от 6 вида на 
2 вида: специализация и усъвършенстване. Специализацията се извършва на работно място в 
държавно или частно здравно заведение, определено като база за специализация; и  като кли-
нична ординатура във висшите медицински институти, национални центрове и институти към 
Министерството на здравеопазването, както и във Военномедицинската академия

Наредбата въвежда изисквания към базите за специализация: да бъдат материално-техни-
чески оборудвани, да разполагат с висококвалифицирани специалисти, преподаватели, да имат 
обем на работа и да осигуряват изпълнението на цялата учебна план-програма или определен 
раздел от нея. С оглед изпълнението на тези изисквания Министъра на здравеопазването 
определя базите за специализация по предложение на Висшия медицински съвет. Спазването 
на това изискване повишава нивото на следдипломното образование.
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Наредбата нормира създаването на централен регистър към министерство на здравеопаз-
ването на завършилите следдипломно обучение специалисти с висше образование. Данните, 
които този регистър съдържа са: трите имена на лицето, специалността и годината на придо-
биването й и номера на дипломата за специалност. Този регистър има значение за запазване на 
информацията, за проверки и контрол относно издаваните документи за специализация.

В осъществяването на специализацията по Наредба № 11 участват по-малко органи и инсти-
туции, отколкото с предходната наредба:  висшите медицински институти, националните цен-
трове и институти към Министерството на здравеопазването и здравните заведения - бази за 
специализация. Специалностите са разграничени на три вида: основни съвместими и профилни, 
но не е дадено легално определение за тях. Финансирането се извършва от здравните заведения, 
които изпращат лицата за специализация или усъвършенстване, или от самото лице. Стойността 
на следдипломното обучение се определя от висшите медицински институти, националните цен-
трове и институти към Министерството на здравеопазването и здравното заведение, определено 
за база за специализация. Наредбата действа само две години и е отменена с § 7 от преходните и 
заключителните разпоредби на Наредба № 47 от 14 декември 1995 г. за следдипломно обучение 
на специалистите с висше образование в системата на здравеопазването - ДВ, бр. 9 от 30 януари 
1996 г. Тя дава определение на понятията основна и профилна специалност. – чл.1 ал. 3. Посочва 
органите, които организират, регистрират, координират и контролират следдипломното обу-
чение: Отдел "Медицинско образование и наука" (МОН) при Министерството на здравеопаз-
ването организира и Отделите на СДО при висшите медицински училища. 

Разширяват се данните, които се събират в централния регистър на завършилите следди-
пломно обучение специалисти. Подробно са уредени правилата за придобиване на основна 
и профилна специалност.  Определени са 4 форми на специализация: клинична ординатура 
по държавна поръчка за длъжности по трудов договор за срока на обучение във ВМУ, нацио-
нален център, институт към МЗ и ВМА - по специалности, за които са определени като база 
за специализация;  специализация по държавна поръчка за лицата, които работят по трудов 
договор в държавно здравно заведение, утвърдено като база за специализация по съответна 
специалност;  специализация по държавна поръчка за лица, които работят по трудов договор 
в държавно здравно заведение, което не е база за специализация по съответна специалност; 
и специализация, която се провежда в здравно заведение - база за специализация, срещу за-
плащане. Повишават се изискванията към базите за обучение. Базите за следдипломно обу-
чение се определят по критерии, изработени от експертни съвети под ръководството на на-
ционалните консултанти на МЗ по съответните специалности и утвърдени от министъра на 
здравеопазването след становище на ВМС. На всеки три години експертните съвети по чл. 
7, ал. 2 съвместно с експерти от МЗ представят пред Висшия медицински съвет комплексна 
оценка на базите за специализация. Предвидено е обучението само в здравни заведения - бази 
за специализация за всички профилни специалности и за основните анестезиология и интен-
зивно лечение, неврохирургия, ортопедия и травматология.  Това е начин на обучение, който 
увеличава теоретичните и практически знания на специализантите. 

За провеждане на специализация по държавна поръчка или клинична ординатура се 
сключва договор по чл. 234 от Кодекса на труда между кандидата за специализация и неговия 
работодател.

Наредбата определя специалностите, по които могат да се обучават лекари, работещи в 
службите по трудова медицина, лекари, работещи в звената за доболнична медицинска помощ, 
лекари, които работят в центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП).
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В условията, реда и сроковете за кандидатстване и провеждане на специализацията и усло-
вията, реда и сроковете за провеждане на държавния изпит за специалност няма съществено 
изменение с предишната уредба.   Намален е броя на явяванията на държавен изпит от 3 на 2 
пъти. 

Правилата за финансиране са следните: Здравните заведения - бази за СДО, провеждат без-
платно обучение за специализация и усъвършенстване за специалистите по държавна поръчка. 
Следдипломното обучение срещу заплащане се извършва въз основа на договор, сключен между 
ръководителя на здравното заведение - база за СДО, и ръководителя на здравното заведение, 
което предлага кандидата за СДО, или лицето, което желае да се обучава.  Ръководителите на 
здравните заведения-бази за СДО определят ежегодно размерът на средствата за заплащане на 
платеното следдипломно обучение. 

В  наредбата се възстановява възможността ректорите на ВМУ (началника на ВМА), да  при-
знават права на специалист на лица, получили научно звание или научна степен при условие, че 
званието или дисертационният им труд  е по същата специалност, по която искат признаване. 

Наредба № 47 е отменена с § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба 
№ 31 от 28 юни 2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването - ДВ, бр. 64 
от 20 юли 2001 г. 

В нея следдипломното бучение е разделено на специализация и продължителна квалифи-
кация, като са дадени легални определения и за двете. Базите за следдипломно обучение вече 
са лечебните заведения, получили положителна акредитационна оценка по чл. 90, ал. 1, т. 3 
от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), които имат възможности за изпълнение на учебната 
програма за специализация или на съответните раздели или модули от нея. Изискването за 
акредитация е ново в сравнение с предходната правна уредба, и е положително развитие за 
избор на лечебни заведения за провеждане на специализациите. В наредбата са дадени опреде-
ления за специализация, за основна специалност и за профилна специалност. За придобиване 
на специалност по спешна медицина и  по обща хигиена има  облекчени условия за лекари, 
които имат съответна друга специалност. Право на обучение, финансирано от държавата имат  
лекари, работещи в службите по трудова медицина и лекари, които работят в центровете за 
спешна медицинска помощ за изрично посочени специализации. Приоритет на държавата са 
точно тези специализации, тъй като в тази насока е констатиран недостатъчен брой специа-
листи. Асистентите, научните сътрудници и редовните докторанти могат да се обучават без да 
се явяват на конкурс, което е различие с правната уредба в Наредба № 47. 

При спечелен конкурс за клинична ординатура се сключва трудов договор между лицето, 
спечелило конкурса, и ректора на съответното ВМУ, началника на ВМА или ръководителя на 
базата за следдипломно обучение. Това е последната действаща норма, която обвързва про-
веждането на специализацията със сключване на трудов договор. Наредбата е отменена с § 14 
от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 34 от 29 декември 2006 г. за придо-
биване на специалност в системата на здравеопазването - ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., в сила 
от 01.01.2007 г. 

С приемането на Наредба № 34 от 29 декември 2006г. за придобиване на специалност в 
системата на здравеопазването /обн., ДВ бр. 7 от 23 януари 2007г., посл. изм. ДВ. бр.73 от 20 
Август 2013г./, Република България изпълни своите задължения от присъединителния договор 
за членство в Европейския съюз, като предприе действия по синхронизиране на действащото 
дотогава вътрешно законодателство в сферата на обществените отношения, уреждащи процеса 
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на придобиването на специалност в системата на здравеопазването, с приложимото евро-
пейско законодателство. Приложимият документ, към който бе синхронизирано вътрешното 
ни законодателство е Директива 2005/36/ЕО. Директива 2005/36/ЕО е изменяна няколко 
пъти досега, а Министерството на здравеопазването е актуализирало текстът на Наредба № 34 
девет пъти до момента.

Съгласно Наредба № 34 специализантите могат да се обучават на места финансирани 
от държавата, на места срещу заплащане, както и на места финансирани от друг източник. 
Договорът, който се сключва от специализанта е тристранен и се сключва между специализанта, 
ректора на съответното висше медицинско училище и ръководителя на лечебното заведение, 
в който се уреждат и финансовите взаимоотношения между страните. Според наложеното в 
практиката тълкуване, сключеният тристранен договор има смесено -правен характер и при-
тежава белезите на трудов и граждански договор едновременно, а специализантите, които по-
лучават възнаграждение по договора за обучение за придобиване на специалност са осигурени 
за всички осигурени социални рискове по смисъла на КСО.

В Наредба № 34 не съществуват т.нар. основни и профилни специалности. Всички специал-
ности, по които се провежда обучение по реда на Наредба № 34 са относително самостоятелни 
една от друга и са описани в Номенклатурата на специалностите, като са диференцирани както 
следва:
Раздел А, Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 

2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации, видно от които е, че в тази част 
на наредбата Номенклатурата на специалностите и сроковете за тяхното придобиване са 
синхронизирани с приложенията на Директивата. Прави впечатление, че преимуществено 
това са специалности, които са изцяло с медицинска насоченост и се отнасят за лица с 
образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина       

Раздел Б, Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 
2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации, за които в Номенклатурата 
на специалностите съществуват специалности освен за лица с образователно-
квалификационна степен "магистър" по "медицина" и специалности за лица с образователно-
квалификационна степен "магистър" по "дентална медицина", така и специалности за лица 
с образователно-квалификационна степен "магистър" по "медицина" - преподаватели във 
факултети по дентална медицина или с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по "дентална медицина", специалности за лица с образователно-квалификационна степен 
"бакалавър" или "професионален бакалавър" от  професионално направление "Здравни 
грижи", както и специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по "фармация", специалности за лица с висше немедицинско образование на образователно-
квалификационна степен "магистър" или "бакалавър", специалности за лица, които могат да 
се придобиват едноврменно от лица с висше медицинско и немедицинско образование, а 
също така и военномедицински специалности за лица с образователно-квалификационна 
степен "магистър" по "медицина", "дентална медицина" или "фармация".
При осъществяване на процеса на синхронизиране, законодателят е оставил възможност за 

избор измежду специалности извън тези, които са предвидените в Директивата. 
Съществена новост е, че според  Наредба 34 специализанти приети с конкурс по документи 

могат да бъдат:
1.  Асистенти, ако са заели мястото чрез предвиден от правилника на висшето училище 

конкурсен изпит по специалността, главни асистенти, редовни докторанти и лица с 
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образователна и научна степен "доктор" по специалността, по която са асистенти, главни 
асистенти, докторанти или доктори.  Съгласно предишната правна уредба на лицата с това 
качество  им се признаваше специализация без да бъде извършвано обучение.       

2.  Работещите в регионалните здравни инспекции по специалностите, по които инспекциите 
провеждат практическо обучение; 

3.  Членове на научно-преподавателския състав и преподаватели по практика във висшите 
училища по специалността "Медицинска педагогика"; 

4.   Лекари, които работят в центрове за спешна медицинска помощ, на всички видове места 
по всички специалности за лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 
по "медицина", като в този случай специализантите следва да работят в център за спешна 
медицинска помощ и изпълняват учебната програма за съответната специалност, като 
индивидуалните учебни планове са съобразени с организацията на работа в центровете 
за спешна медицинска помощ по предварително съгласуван график с институцията, 
провеждаща практическото обучение.
Наредбата регламентира, че прием на специализанти на места, финансирани от държавата 

с конкурс по документи се извършва и по специалностите "анестезиология и интензивно 
лечение", "обща и клинична патология", "педиатрия", "спешна медицина" и "инфекциозни 
болести". Това е анти  кризисна мярка по отношение на описаните по-горе специалности,  с 
цел повишаване на интереса на младите лекари към тях и спешното произвеждане на такива 
специалисти. 

Лицата, които се явяват на конкурсен изпит за зачисляване за обучение за придобиване на 
специалност в системата на здравеопазването у нас се класират и провеждат обучение: 
1.  на места финансирани от държавата, в които случаи те не заплащат такса нито за 

теоретичното, нито за  практическото  си обучение и получават възнаграждение за срока на 
специализацията си в размерите уговорени в наредбата; 

2.  на места срещу заплащане, в които случаи те заплащат ежемесечната такса за обучението си, 
които се определят със заповед на Министъра на здравеопазването, и се внасят по бюджета 
на висшето медицинско училище, което от своя страна  преразпределя средствата за 
практическото обучение на специализантите към лечебните заведения, бази за практическо 
обучение. Тези лица също получават възнаграждение за срока на специализацията си в 
размерите установени в наредбата за извършената лечебно-диагностична дейност и/или  
проведените медицински и здравни грижи от бюджета на лечебното заведение; и 

3.  на места финансирани от друг източник, в които случаи специализантите имат сключен 
договор за повишаване на квалификацията си, сключен  по реда на Кодекса на труда 
или друг договор с висше училище, лечебно или здравно заведение, което е различно от 
институцията, провеждаща практическото обучение, както и договор с друго физическо 
или юридическо лице, в който е уговорено, че то се задължава да финансира обучението и да 
заплаща възнаграждението на специализанта. В този случай специализантите не получават 
възнаграждение нито от бюджета на Министерството на здравеопазването, нито от 
самостоятелните бюджети на лечебните заведения, в чиято база специализират, а получават 
възнаграждение от друг външен независим източник. Този вид форма на обучение отново 
е платена форма на специализация, при която таксата за провеждане на обучението и 
възнаграждението, което специализантът следва да получава за срока на провеждане на 
обучението му, се заплаща от третото заинтересовано лице. 
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Въвеждането на тази форма на специализация с едно от последните изменения на Наредбата 
е благоприятно. Преди изменението на Наредба № 34, с което се разреши изплащането на 
възнаграждение на лицата, зачислени за обучение в платена форма на специализация, за 
извършената от тях дейност в базата за практическото им обучение, тези специализанти 
не получаваха никакво възнаграждение за осъществената от тях лечебно-диагностична 
дейност. Този подход е добра практика при уреждането на  статута на специализантите в 
Република България. Лоша практика е обаче, че доста от лечебните заведения, в които се 
провежда дейността по практическото обучение на специализантите при платена форма на 
специализация, не заявяват места за специализация или заплащат минимално допустимия 
размер за възнаграждение на обучаващите се.

В тази си част, Наредба № 34 търпи  положителна промяна от месец юли 2011г., когато 
уговореният  дотогава минимален размер на възнаграждение на специализантите от  1,5 ми-
нимални работни заплати се увеличава на 2 минимални работни заплати за страната, а уго-
вореният дотогава максимално допустим размер на възнаграждение се увеличава от 3 мини-
мални работни заплати на 4 минимални работни заплати. С тази промяна, държавата вече от-
крито заявява, че проблемът, който съществува със заплащането на труда на младите лекари 
е осъзнат и предприема действия по създаване на нормални условия за работа и обучение на 
лекарите. 

Друга разлика между условията за зачисляване за специализация по реда на отменената  
Наредба № 31 от 2001 г. и действащата Наредба № 34 от 29.12.2006г. е намаляването на ре-
зултата от проведения конкурсен изпит за допускане до класиране от 4,50 по реда на отме-
нената наредба на 4,00 по реда на действащата наредба. Тази държавна политика занижава 
критериите при избора на лицата при обучението им за придобиване на специалност. От една 
страна това е благоприятно, поради това, че дава възможност по-голям кръг от заинтересовани 
лица да имат достъп до обучение за придобиване на специалност. Занижаването на критериите 
за достъп до зачисляване за специалност обаче повдига основателни въпроси относно каче-
ството и нивото на подготовката на специализантите. Въпреки това тази държавна политика 
е оправдана на фона на бързо развиващата се тенденция младите лекари, които завършват ме-
дицина у нас, да напускат страната ни, поради неблагоприятните условия за работа и ниското 
заплащане, което се предлага на пазара на труда.     

В Наредба № 34 е разписан ред и условия за приемането и провеждането на обучение за при-
добиване на специалност от чужденци и граждани на държави - членки на Европейския съюз, на 
другите държави от Европейското икономическо пространство и на Швейцария. В отменената 
Наредба № 31 гражданите на държави членки на Европейския съюз и на Европейското иконо-
мическо пространство и гражданите на трети страни не беше диференцирана, поради това, че 
Република България все още не беше пълноправен член на Европейския съюз. 

Редът и условията за приемане на чужденците са идентични за всички категории граждани 
на трети страни, като основанията, които им дават право да бъдат приети за обучение, са раз-
лични от гледна точка на това дали придобитото от тях висше образование е придобито в 
държава-членка на ЕС или в трета страна.  

В случаите, когато висшето образование е придобито в държава членка на ЕС се изисква 
лицата да владеят български език и професионалната терминология на български език и да 
имат призната професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за 
признаване на професионална квалификация. 
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В случаите, когато образованието е придобито в трета страна се изисква лицата да владеят 
български език и професионалната терминология на български език и да са положили успешно 
изпит, включващ държавните изпити, определени в единните държавни изисквания за упраж-
няване на регулирана професия от професионални направления "Медицина", "Дентална ме-
дицина", "Фармация" и "Здравни грижи". 

С приемането на България в Европейския сьюз се предприеха действия по синхронизиране 
на вътрешното законодателство с приложимите норми, като един от най-важните приоритети 
на законодателя беше уеднаквяването на правата на достъп до образование и до повишаване на 
квалификацията на гражданите на държави - членки на Европейския сьюз, на другите държави 
от Европейското икономическо пространство и на Швейцария с тези права, които са предо-
ставени на гражданите на Република България. Същевременно с това се наблюдават практи-
чески трудности, поради неприложимостта на нормите относно реда и условията за приемане 
на специализанти, тъй като тези лица не владеят добре българския език, за да издържат кон-
курсните изпити и да проведат обучението си на български език. Преимущество е, че  те се тре-
тират като българските граждани, в резултат на което ползват правата на българските граждани 
при кандидатстване и възможността да се обучават на места, финансирани от държавата. С 
приемането на Република България за пълноправен член на Европейския съюз българският 
език стана един от официалните езици на съюза. Въпреки това българският език не е широко 
разпространен между гражданите на държавите членки на съюза, поради това, че България е 
сравнително нов и не много популярен член. Именно поради това, гражданите на държавите 
членки на  Европейския съюз  и Европейската икономическо пространство не познават добре 
и не владеят българския език, за да могат да изпълнят изискванията на законодателството ни 
да издържат успешно конкурсните изпити и да проведат обучението си на български език. 
Същият проблем затруднява процедурата на кандидатстване и провеждане на обучение на сту-
денти от държави членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и 
на Швейцария  във висшите училища у нас. Следователно рестриктивна и за двете категории 
лица е нормата на чл. 9, ал. 2 от наредбата, съгласно която обучението и държавния изпит за 
придобиване на специалност се провеждат единствено на български език. 

Настоящото изложение представлява кратък сравнително-правен анализ на развитието на 
нормативна уредба в Република България в сферата на обществените отношения, уреждащи 
процеса на придобиване на специалност у нас. Направеното изследване дава възможност да се 
направи кратък обзор на положителните и отрицателните постановки на приложимите актове 
към  определен момент и етап  на развитие на нормативната уредба в тази сфера. Уредбата на 
тези обществени отношения, детайлизирана в съдържанието на разгледаните подзаконови нор-
мативни актове, дава конкретен израз на правната уредба и волята на законодателя към опре-
делен момент, в който действа всеки един от тези документи. Този процес  всъщност е в пряка 
връзка с държавната политика в сферата на обществените отношения, уреждащи процеса на 
придобиване на специалност, към момента на действие на всеки един от разгледаните доку-
менти, като същевременно с това е и в пряка връзка с подредбата на държавните приоритети 
към момента на приемането или отмяната на съответния подзаконов нормативен акт.     
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СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБРА ПУБЛИКАЦИОННА ПРАКТИКА 
ПРИ БИОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Албена Керековска1

Увод
Публикуването е един от най-отговорните и важни етапи от научното изследване [1]. 

Етичното поведение в процеса на публикуване и популяризиране на научните резултати е ос-
новно изискване за постигане на добра публикационна практика – задължителен елемент на 
добрата научноизследователска практика. Придържането към правилата на добрата изследова-
телска и публикационна практика е от съществено значение за осигуряване на доверие и обще-
ствена подкрепа към научноизследователския процес, за гарантиране на устоите на науката 
и нейното развитие [11]. Нещо повече, в сферата на биомедицинските изследвания, добрата 
изследователска и публикационна практика са от изключително значение и за гарантиране на 
безопасността, здравето и благополучието на хората. 

През последните години се регистрира нарастваща честота на злоупотреби и етично недо-
пустими практики при публикуване на биомедицински изследвания [6].

Неетичните публикационни практики и свързаните с тях сериозни последици за биомеди-
цинската научна общност и за цялото общество, превръщат добрата публикационна практика 
в сферата на биомедицинските изследвания в тема с нарастваща значимост.  Ясно осъзната 
от международната биомедицинска общност е необходимостта от формулиране на насоки за 
добра публикационна практика, популяризиране и стриктно съблюдаване на утвърдени стан-
дарти за научно публикуване, придържащи се към общи принципи на етично поведение.

Настоящата разработка очертава съвременните международно утвърдени препоръки и 
стандарти, свързани с публикуването на научни резултати от биомедицински изследвания, и 
отдиференцира заложените в тях специфични роля и задължения на различните участници в 
процеса на публикуване и популяризиране на резултатите от научни изследвания. 

Материал и методи
Осъществен е преглед и съдържателен анализ на международни ръководства и 

утвърдени етични стандарти в научноизследователската публикационна практика, отразяващи 
спецификата на биомедицинските изследвания. 

Стандарти и препоръки за добра публикационна практика
Oсновен акцент при биомедицинските научни изследвания е поставен върху 

регулирането на клиничната изследователска практика и върху основните етични аспекти при 
извършването на клинични изпитвания с хора и опити върху животни. За разлика от правилата 
за добра клинична практика, етичните изисквания за гарантиране на добра публикационна 
практика в сферата на биомедицинските изследвания, са недостатъчно популяризирани и 
съблюдавани.  

Неимоверното увеличаване на обема публикувани биомедицински изследвания и наличието 
на условия, стимулиращи етични нарушения и публикационни злоупотреби, налагат незабавни 
мерки за насърчаване на добра научно-публикационна практика. Спазването на етичните 

1 доцент във Факултет обществено здраве, МУ–Варна, дм
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норми при съобщаване и публикуване на резултати от биомедицински изследвания се пре-
връща в тема с нарастваща актуалност в международната научна общност [2]. Необходимостта 
от формулиране на насоки за добра публикационна практика, популяризиране и стриктно съб-
людаване на утвърдени стандарти за научно публикуване е осъзната от редица международни 
научни организации и комитети, професионални общности, водещи научни издателства и ре-
номирани списания в Европа и Северна Америка. Разработени са критерии, формулирани са 
ръководства, утвърдени са стандарти за добра публикационна практика в сферата на научните 
в т.ч. и биомедицински изследвания. Предложени са алгоритми на поведение за контрол и пре-
поръки за санкциониране на етичните нарушения в научното публикуване. 

Най-активни в тази дейност международни организации са: Между-народният комитет на 
редакторите на медицинските списания (International Committee of Medical Journal Editors); 
Комитетът за публикационна етика (Committee on Publication Ethics); Съветът на междуна-
родните медицински научни организации (Council of International Organizations for Medical 
Sciences); Съветът на научните редактори (Council of Science Editors); Световната асоциация 
на медицинските редактори (World Association of Medical Editors); Световната медицинска 
асоциация (World Medical Association); Световната асоциация на медицинските редактори 
(World Association of Medical Editors); Европейската научна фондация (European Science 
Foundation), Международната асоциация на научните, технически и медицински издатели 
(International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers). 

Редица водещи издателства, като Elsevier, BMJ Group, Nature Publishing Group, Springer, 
Royal Society, Taylor & Francis, Wiley-Blackwell и др. са интегрирали стандарти за добра публи-
кационна практика в издателската си политика и стриктно се придържат към тях. Големи профе-
сионални организации, като Американското химично дружество (American Chemical Society); 
Американското физиологично дружество (American Physiological Society); Американското 
ботaническо дружество (American Society of Plant Biologists); Международната федерация 
на фармацевтичните производители и асоциации (International Federation of Pharmaceutical 
Manufacturers & Associations) и други са разработили и внедрили собствени ръководства за 
добра публикационна практика, основани на международно-утвърдените стандарти.  

Най-популярни сред многобройните препоръки, ръководства и стандарти за добра научно-
публикационна практика са: Препоръките за провеждане, съобщаване, редактиране и публи-
куване на научни разработки в медицински списания на Международния комитет на редак-
торите на медицинските списания [9]; Ръководството за добра публикационна практика на 
Комитета за публикационна етика [5]; Публикационните етични правила на Elsevier; Бялата 
книга за промоция на научния интегритет в научните публикации на Съвета на научните ре-
дактори [6]; Политиките за публикационна етика на медицинските списания на Световната 
асоциация на медицинските редактори [13]; Декларацията на Световната медицинска асо-
циация от Хелзинки относно етичните принципи при биомедицински изследвания, включващи 
човешки същества [12]; Европейският кодекс за изслеователски интегритет на Европейската 
научна фондация [10]. 

Примери за ръководства за добра публикационна практика в специфични научни области са 
тези в сферата на денталната медицина (Guidelines for a Code of Ethics for Dental Publications), 
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фармацевтичното производство (Good Publication Practice guidelines for pharmaceutical 
companies), химичните изследвания (Ethical Guideline to Publication of Chemical Research) и 
други.

Макар и многобройни, ръководствата и стандартите за добра научно-публикационна 
практика се основават на общи за всички тях етични принципи: обективност, достоверност, 
честност, справедливост, безпристрастност, оригиналност, поемане на отговорност; от-
критост; свободен обмен на информация; коректност;  прецизност; прозрачност; конфиден-
циалност; уважение на интелектуалната собственост и авторските права; зачитане на заслугите 
и отдаване на признание [5,6,11]. 

Прилагането на етични принципи и придържането към утвърдените стандарти за етично 
поведение е задължение на всички участници в процеса на публикуване на резултати от научни 
изследвания [5,6,9]: 
•	 изследователи, автор и съавтори;
•	 рецензенти, редактори, издатели и собственици на списания; 
•	 научни институти и университети, научни организации и научни общности;
•	 финансиращи организации (възложители и спонсори);
•	 професионални организации	и специализирана научна общност; 
•	 читателска аудитория; 
•	 други заинтересовани страни. 

Отговорността за осигуряване на добра публикационна практика в научно-изследовател-
ската дейност е споделена между всички участници в публикационния процес. Най-често, стан-
дартите и ръководствата за добра публикационна практика са насочени към задълженията и 
отговорностите на публикуващите автори, на рецензентите на предложените ръкописи и на 
редакторите на съответното списание. 

Задължения и отговорности на авторите
Авторите трябва да представят точно, достоверно и обективно извършената работа по на-

учното изследване, действителните резултати и тяхната обективна дискусия. Етично непри-
емливо е всяко изменение, изпускане и/или преднамерено погрешно интерпретиране - фал-
шифициране и фабрикуване на данните. Недопустимо е всяко манипулиране на резултатите и 
съзнателно публикуване на неверни изводи с цел подкрепа или доказване на авторската теза.

Авторите трябва да гарантират, че предложеният за публикуване материал е оригинален и е 
разработен от тях [15]. Публикацията трябва да съдържа достатъчно детайлно описание на ек-
сперименталната част, както и цитации, свързани с нея и позволяващи нейното пълно възпро-
извеждане. Недопустимо, неетично и неприемливо е плагиатството във всичките му форми. В 
случай на използване на резултати или текст от публикации на други автори - те трябва да бъдат 
точно и коректно цитирани. При използуване на чужди непубликувани данни, авторът трябва 
да е поискал и получил писмено разрешение от изследователя или/и носителя на авторското 
право. Недопустимо е да бъде използвана или докладвана неформално получена информация 
-в разговори, кореспонденция, дискусии, както и информация, получена при осъществяване на 
конфиденциална дейност (рецензиране на статии, оценка на предложения, кандидатстващи за 
проектно финансиране) - без изрично писмено разрешение на автора [1].
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Противоречащо на етичните принципи е подаването на ръкопис, който вече е отпечатан в 
друго списание или е подаден за рецензиране и изчаква решение за публикуване. Недопустимо 
е подаването на материали, дублиращи части на вече публикувана статия или ненужното 
"раздробяване" на цялостно изследване на множество по-малки публикации. В случай, че се 
допусне припокриване с вече публикувана статия (използване на същите теми, повтаряне на 
данни), тази статия трябва да бъде цитирана в своята цялост [8].

Етично недопустими са всички злоупотреби, свързани с определяне на авторския статус 
[2]. Признаването на авторство се основава на непосредствено участие и съществен интелек-
туален принос към изследването [7]. Авторите носят пълна отговорност за съдържанието на 
публикациите, както и за личния принос на включените съавтори [9]. Като съавтори се по-
сочват само лица, имащи значителен принос към постановката и провеждането на изследването, 
събирането на данните, получаването, анализирането и тълкуването на резултатите, както и 
към написването и критичната преработка на ръкописа, и които са дали своето съгласие за не-
говото публикуване [6,7]. Приписване на съавторство на лице без реално творческо участие 
(натрапено или "почетно" авторство), както и непризнаването на заслужено съавторство и oма-
ловажаване на дължимо признание за съществен принос са сериозни нарушения на добрата ав-
торска практика [8]. Недопустима е всяка форма на интелектуална експлоатация, независимо 
от отношенията в които се намират съавторите и заеманата от тях административна или ака-
демична длъжност [3]. В съответствие с етичните принципи при публикуване е изказването 
на благодарност за оказана помощ от страна на останалите участници в проучването - лица, 
които са допринесли интелектуално или са оказали техническа, организационна, материална 
или финансова помощ. Всички лица, които имат принос в разработката на материала, но които 
не отговарят на критериите за авторство, трябва да бъдат споменати в параграфа за призна-
телност [4]. 

Всички източници на финансиране трябва да бъдат декларирани като признателност в края 
на текста. Задължително се отбелязват проектите и грантовете, по които е получено финанси-
рането за изследванията. Авторите следва да обявят каква е ролята на спонсорите на изслед-
ването [4]. 

Представените материали и описаните в тях изследвания следва да съответстват на ут-
върдените етични стандарти и нормативни регулации за проучвания с хора и експерименти 
с опитни животни. Изследванията трябва да се получили предварително одобрение от инсти-
туционалните комиси по етика на научните изследвания, съответно от комисии по етика на 
многоцентрови изпитвания, при съблюдаване на стриктното спазване на изискванията за  по-
лучаване на информирано съгласие, конфиденциалност и гарантиране на правата и безопас-
ността на участниците [12,13].  

Всеки автор е длъжен да съобщи за възможен конфликт на интереси – за съществуването на 
финансови или лични взаимоотношения с други лица или организации, наличието на които би 
могло да повлияе за неправилното отразяване или изкривяване на резултатите от проучването 
или на тяхната интерпретация. 

Задължения и отговорности на редакторите 
Редакторите поемат отговорност за всяка публикация в съответното издание. Те внедряват 

редакционна политика, насърчаваща прозрачността при вземане на решения и честната без-
пристрастна оценка, независеща от комерсиални съображения [6,14]. 
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Редакторите на списанието съвместно с редакционната колегия са отговорни за вземането 
на решение за публикуване.  Редакционната колегия следва да се придържа към принципа на "ре-
дакционна свобода и независимост" при недопускане на вмешателство от страна на издателя по 
отношение на тематичния подбор и публикационните решения. При вземането на решение за 
публикуване редакторите се консултират с членовете на редакционната колегия и с рецензентите 
[4]. Задължение на редакторите е да гарантират, че всички публикувани материали са предва-
рително оценени от рецензенти с подходяща квалификация и компетентност по тематиката на 
рецензираната публикация. Решението трябва да се основава на съответствието на работата на 
критериите за публикуване и на целите и обхвата на списанието. Водещ критерий при публи-
куване на подадени материали е значимостта за развитието на научното знание и академичния 
принос в научната област, а не кариерното развитие на публикуващия автор или повърдителният 
характер на резултатите. Редакторите оценяват подадения за публикуване материал обективно, 
без да се влияят от пол, сексуална ориентация, религиозна принадлежност, етнически произход, 
гражданство, политическа принадлежност, административна позиция или академична длъжност 
на авторите. Редакторите на списанието са длъжни да избягват публикуване на безсмислени, ду-
блиращи се или неотговарящи на предварително утвърдените критерии публикации. Задължение 
на редакционната колегия е да гарантира честен и обективен процес на рецензиране, да разгледа 
във възможно най-кратки срокове подадения материал, като вземе ясно становище и го съобщи 
на автора по най-бързия възможен начин. Редакционната колегия е длъжна да уведоми автора за 
всички слабости и грешки, без чието отстраняване и поправяне статията няма да бъде публи-
кувана [1]. 

Задължение на редакторите е разработването, утвърждаването, системното актуализиране 
и популяризиране на критериите за публикуване, изискванията към авторите и насоките 
за рецензиране на подадените ръкописи [8,14]. Редакторите трябва активно да търсят об-
ратна връзка с автори, читатели, рецензенти с оглед подобряване на процеса на редактиране. 
Отговорност на редакционната колегия е подкрепата на инициативи за избягване на злоупо-
треби при научното публикуване и борбата с плагиатството.

Членовете на редакционната колегия трябва да спазват конфиденциалност по отношение 
на подадения за публикуване материал и могат да разпространяват информация, свързана с 
него само на кореспондиращия автор, рецензентите, потенциалните рецензенти, и при необхо-
димост - на издателя. Идеи или информация, придобити в процеса на оценяване на подадения 
за публикуване материал, са строго конфиденциални и не могат да се използват от редакторите 
за техните научни изследвания без изричното писмено съгласие на автора. Редакторите трябва 
да откажат разглеждане на ръкописи, в които те имат конфликт на интереси, произтичащи от 
конкурентни, колаборативни или други отношения с някой от авторите, спонсорите или ин-
ституциите, свързани с публикацията. Процесът на приемане, разглеждане и рецензиране на 
спонсорирани приложения към списанието се базира на тяхната научна стойност и не се влияе 
от комерсиални фактори. 

Недопустимо е редакторът да изисква от авторите да цитират списанието и да поставя това 
като условие за приемане на публикация [6,14]. Препоръките за цитиране на други статии 
трябва да се базират на директна връзка с подадения за публикация ръкопис с цел развитието 
на изследванията и научното знание. Редакторът е длъжен да предприеме съответни действия 
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при подадени жалби, касаещи етичните аспекти, свързани с подаден ръкопис или вече публи-
кувана статия. В случаите, когато жалбата е уважена, е желателно публикуването на корекции, 
изказване на мнение, опровержение и други. Задължение на редакторите е да опазват ин-
тегритета на публикувания материал - чрез корекции на разкритите грешки или оттегляне на 
компрометирани публикации [14].  

Задължения и отговорности на рецензентите 
Рецензирането на научна статия подпомага както автора за повишаване качеството 

на неговия ръкопис, така и редакторския процес и вземането на решение за публикуване. 
Рецензентите трябва да бъдат високо компетентни учени в съответната научна област. Те са 
длъжни да уведомят редактора в случаите, когато са недостатъчно квалифицирани за да рецен-
зират даден научен материал, или не са в състояние да направят достатъчно точна рецензия.

Рецензентът е длъжен да оценява подадения ръкопис обективно, да не се влияе от лични 
пристрастия и отношения с автора на рецензирания труд. Рецензентът ясно изразява мне-
нието си и го подкрепя с обективни аргументи и градивна критика. Недопустими са персо-
нално отправени критики и лични нападки към автора. Недопустимо е рецензентът да приема 
за рецензия статия, в случаите когато той има установено сътрудничество или други взаимоот-
ношения с членове на авторския колектив или с институции, свързани с подадения материал, 
които биха повлияли на обективната оценка на разработката [6].

Всяка статия, подлежаща на рецензиране, трябва да се разглежда като конфиденциален до-
кумент. Недопустимо е тя да бъде дискутирана или показвана на трети лица, освен в случаите, 
когато те са оторизирани от редактора на списанието. Недопустимо е непубликувани мате-
риали в подаден за рецензия ръкопис да бъдат използвани от рецензента за собствени научни 
изследвания, без изричното писмено съгласие на автора. Рецензентът е длъжен да следи за ко-
ректността на цитиранията. Той трябва своевременно да уведомява редактора в случаите на 
некоректно цитиране или на забелязано дублиране на части от материала с вече публикувана 
статия [4]. 

Основно задължение на всички участници в публикационния процес е да сигнализират 
при съмнение за нарушения в добрата публикационна и изследователска практика [5,7]. 
Редакторите са длъжни да разобличават разкритите случаи на нарушения и да преследват и 
санкционират публикационните злоупотреби. Изследователски институти, списания, профе-
сионални организации и ангажирани с научно-изследователска дейност агенции имат за ос-
новно свое задължение да предприемат мерки за превенция и контрол на неетичните публика-
ционни практики. 

Заключение
Успехът на борбата срещу етичните нарушения в научното публикуване изисква прово-

киране на нетърпимост към неприемливите публикационни практики,  внедряване и съблю-
даване на система от мерки за превенция и контрол на злоупотребите в научно-публикаци-
онния процес. 

Утвърждаването и стриктното придържане към общи правила, процедури за поведение 
и стандарти за добра изследователска и публикационна практика е все по-широко прилагана 
система в международната биомедицинска общност – задължение и отговорност на всички 
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участници в научно-публикационния процес - изследователи, автори, рецензенти, редактори, 
издатели, академични институции, научни и професионални организации и читатели.
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БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНА И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ – 
МЕДИЙНИ ОТРАЖЕНИЯ

Ива шишкова1

Здравеопазването традиционно се разглежда като административна дейност, а правата на 
човека като средство за предпазване на човека от държавата. Връзката между двете би дала нов 
поглед върху здравните права на човека. Тези проблеми са представени чрез техните медийни 
отражения.

Решенията на европейското законодателство са валидни и за България, но въпреки че ги 
следва, уредбата на правата на българския пациент се приема за непълна. В контекста на правата 
на пациента пред ЕСПЧ (Европейският съд по правата на човека) се развиват две тенденции. 

Първата очертава: 
•	 опита на хората в рамките на прогреса на медицината и еволюцията в разбирането за 

човешката личност да търсят разширяване на границите на правата на човека; 
•	 възникването на нови права, които да могат да обслужат нови потребности, които са 

легитимни за обществото: 
◊ лечение на заболявания, които са били нелечими,
◊ разширяване на достъпа до здравна помощ, 
◊ претенция за компетентност на помощта,  
◊ право на пациента да избира в коя държава да се лекува. 

Това са процеси, които се развиват и в Европейския Съюз и са предмет на обсъждане и пред 
Съда на Европейските общности.

Другата тенденция показва: 
•	 че част от хората търсят чрез правата на човека да защитят спецификата на своята личност, 

която не съдържа общочовешка идентичност (импланти, твърдения за право на смърт и 
пр.). Това са въпроси, свързани с начина, по който правната система разбира човека.

•	 След Втората световна война се създава международна правна система в защита на правата 
на човека. 

•	 Днес се забелязва как свободата на човека се превръща в претенция той да може всичко, без 
да бъде длъжен за нищо. 

•	 Правата на човека са пред изпитание, тъй като е възможен процес на упадък, известен като 
дехуманизация:

◊ правата престават да обслужват положителните ценности на човешката личност и 
стремежа човекът да бъде социално полезен;

◊ упражняването на неговите права престава да бъде принос към развитието на 
обществото.

Някои въпроси се уреждат в медицински стандарти и подзаконови нормативни актове, а не 
в закон, който е подходящият инструмент за регулация на правата на пациента.

По проблемите на доброволното здравно представителство с Димитър Абрашев разговаря 
д-р Стоян Ставру в предаването ,,Темида" на телевизия България ON AIR. на 26.10.2012 г. 
1 гл. асистент във ВТУ "Св. св Кирил и Методий"
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Правото би спечелило много от добър етичен и философски дебат за правата на пациента, тъй 
като тези науки отдавна обсъждат много от въпросите, които се очаква от правото да уреди. [1] 
Често в медицинската практика съществуват случаи, в които бързо трябва да се вземе решение, 
пациентът е дееспособен, но в конкретния случай не може да изрази информирано съгласие, 
т.е. е фактически медицински некомпетентен: 

•	 Законът не изисква изрично лично даване на информирано съгласие за лечение, но и не 
забранява даването му чрез другиго. То е възможно да бъде дадено от законен представител, 
но въпросът, който няма категоричен отговор, е дали може да бъде дадено от доброволно 
посочен пълномощник. 

•	 Предварителното здравно пълномощно (доброволно здравно представителство) овластява 
доверено на пациента лице да взема решенията за неговото лечение вместо него, когато 
пациентът не е в състояние да ги вземе, като съобрази дадени от пациента указания и 
информация за актуалната медицинска ситуация.

•	 Общите правила за пълномощието са трудно приложими към здравното пълномощно 
поради необратимостта на фактическата медицинска интервенция в личния и телесния 
интегритет на представлявания (пациента). Поради това здравното пълномощно изисква 
специална уредба. 

•	 Рисковете са свързани с необратимо засягане на здравето или живота в резултат на 
решението на пълномощника. Поради това вниманието е насочено към предотвратяване 
на злоупотреба с представителната власт или некомпетентното й упражняване, както и към 
осигуряване на адекватен контрол върху пълномощника. Дебатът всъщност се отнася до 
това управляеми ли са рисковете на доброволното представителство или е по-сигурно да се 
ползват други институти, като съдебно назначеният представител, който се контролира от 
съда.

•	 При рисково лечение или отказ от лечение е необходима сигурност, че изразената от 
пълномощника воля съвпада с предполагаемата воля на пациента. Тук са важни именно 
предварителните указания на пациента. Даденото в тях предварително съгласие за лечение 
всъщност не е информирано, тъй като се отнася до хипотетична бъдеща ситуация, която 
пациентът не познава в детайли.

•	 Правото на живот на пациента не създава задължение за държавата или за друго лице да 
убие пациент, който желае да сложи край на живота си. Евтаназията се счита от закона за 
убийство, независимо от мотива на извършителя. Самоубийството може да бъде извършено 
само лично и евтаназията не трябва да бъде включвана в здравното пълномощно.
На 11.10.2012 г. излиза заглавието "Законът не зачита волята на пациентите" (в. "Сега" с ко-

ментар за изводите от семинара ,,Правата на човека като пациент", проведен от ФРП (Фондация 
за развитие на правосъдието) на 10.10.2012 г. в Националния институт на правосъдието). [2]

Единствено правосъдната система ползва компетентността на вещите лица и тя е заинте-
ресована от повишаване на качеството на експертизата. Когато правосъдието е в криза, ка-
чеството на експертизата и доверието в нея също падат. Реформата на съдебната експертиза 
е част от съдебната реформа, но не се разпознава като значима част. Това коментират доц. 
Владимир Велинов и д-р Ива Пушкарова в предаването на БНР ,,Преди всички" на 10.10.2012 
г. в разговор, посветен на правата на човека като пациент и значението на експертизата за 
тяхното гарантиране:
•	 Волята за и против лечение са равнозначни избори на пациента. Не всяко психично 

смущение нарушава способността да се упражнява тази воля. 
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•	 Има критерии за границите на менталния капацитет да се прави информиран избор за 
лечение. Тези граници могат да се определят, ако специалистът е достатъчно компетентен. 
Сътрудничеството между прависти, психиатри и психолози е достатъчно дълбоко, 
интензивно и дългогодишно, за да са налице общи понятия. [3]
09.10.2012 г. "Обсъждат правата на човека като пациент" (Vesti.bg за семинара ,,Правата 

на човека като пациент", проведен от ФРП на 10.10.2012 г. в Националния институт на пра-
восъдието). [4]

27.05.2012 г. Рисковете от изчезването на вещи и от наранявания между деца на възраст 
под 14 години се управляват чрез възпитателни, а не чрез наказателни средства. Това казва Ива 
Пушкарова в разговор по Хоризонт с водещата Таня Величкова и инспектор ,,Детска педаго-
гическа стая" в VII РПУ в София Кольо Атанасов по повод проведени от полицейски органи 
серия разпити на ученици от III клас в столично училище. Според д-р Пушкарова намесата на 
полицията в случай с изчезнали вещи на дете е оправдана, ако има подозрения, че извършител 
е възрастен, но, докато фактите са неясни, полицията е длъжна да действа много предпазливо, 
при отдаване на абсолютен приоритет на законовото изискване за гарантиране на най-добрия 
интерес на децата. Засега не е ясно кой, на какви правни основания, с каква квалификация и 
с каква доказателствена или процесуална цел е провеждал тези изслушвания, тъй като има 
законово изискване те да бъдат в щадяща среда. Това означава среда, защитена от влиянието 
на авторитети върху достоверността на показанията на децата и подготвена с конкретно и 
пълно разясняване на процедурата, нейното съдържание и цели и ангажираните с нея лица. [5] 
Правните стандарти трябва да са съобразени с условията за ненарушаване на детското здраве 
и нетравмиране на детската психика, обединявайки правните с медицинските стандарти, което  
отново е свързаво с ненарушаване на човешките права.

Освен в коментарните и аналитичните предавания на различни медии – на резличен но-
сител - хартиен, електронен, аудио-, видео-, интернет вариант и т.н., проблемите на медицин-
ските стандарти се разискват и публикуват в различни официози на българската и европейска 
медицина. Така в наредба № 41 от 21 декември 2005 г. за утвърждаване на "медицински стан-
дарти по обща медицинска практика", издадена от Министерство на здравеопазването, обн. 
ДВ. бр.1 от 3 януари 2006 г. пише, че дейността по обща медицинска практика се осъществява 
при спазване на стандартите по ал. 1 и се изпълнява от всички лечебни заведения, в които се 
осъществява дейност по обща медицинска практика. Там са пуликувани медицинските стан-
дарти по обща медицинска практика в България. [6]

С термините "обща медицина" се обозначава самостоятелна медицинска специалност, а с 
"обща медицинска практика" - специфична медико-социална дейност и вид лечебно заведение 
(синоним на практика за първична медицинска помощ). В много отношения те се отличават 
от класическите медицински специалности и дейности. Това се отразява както върху формата, 
така и върху съдържанието на стандартите като специфични измерители на качеството. В 
страните с добре функциониращи системи за първична медицинска помощ се използват стан-
дарти, които по форма и вид са подобни на тези от този документ.

Стандартите са ориентирани към качеството на индивидуалната работа на общопрактику-
ващите лекари и на условията за нейното извършване. При тяхното създаване е използван утвъ-
рденият подход в медицинската квалитология - "структура - процес - резултат".
•	 Структурата включва стандартите за устройството, материалните ресурси, оборудването, 

персонала, професионалната компетентност и обхвата на услуги на ниво обща медицинска 
практика.



- 307 -

•	 Процесът - стандартите за извършваните клинични и неклинични дейности при пациентите 
(консултации, изследвания, предлагано лечение, превантивни дейности, медицински 
скрининг, диспансеризация и др.).

•	 Резултатите - стандартите за междинните и крайните ефекти върху здравното състояние 
и удовлетвореността на пациентите и общността от дейността на общата медицинска 
практика.
Повечето от стандартите са свързани със "структурата и процесите", като в следващите 

години трябва да бъдат добавени и стандарти за "резултатите", след като се натрупа съот-
ветният опит.

Поради сложното съдържание на общата медицинска практика за осигуряване и измерване 
на качество на различните видове клинични (диагностика, лечение, рехабилитация), преван-
тивни и медико-социални дейности, извършвани от общопрактикуващите лекари, трябва да се 
използват предварително разработени технологични схеми, указания (guidelines), протоколи 
и др., които са общи и за останалите медицински специалности.

Стандартите имат значение в две направления:
Първото - всеки общопрактикуващ лекар да може да направи структурирана самооценка на 

своята практика, и 
Второто - да се подготвят условия за въвеждане на акредитацията в системата на първичната 

медицинска помощ като основна технология за измерване и оценка на качеството.
В тази наредба са разгледани общи положения, включващи:

1.  Стандарти, критерии и индикатори (показатели)
 При създаване на стандартите се използва утвърденият в науката тристепенен модел за 

описание, измерване и оценяване на качеството на медицинската помощ. Той включва три 
елемента: стандарт, критерий, индикатор (показател).

 На схемата е показана връзката между стандарти, критерии и индикатори.

 Под "стандарт" се разбира кратко и обобщено "описание" на състоянието на различни 
страни от "структурата", "процесите" и "резултатите" на практиката и нейната дейност, 
наличието или постигането на които осигурява приемливо качество, т.е. на достатъчна 
"полезност" на медицинската помощ. При някои стандарти в това описание могат да бъдат 
включени и количествени стойности.

 Съдържанието на стандарта се декомпозира на конкретни компоненти - критерии, които се 
измерват и оценяват с помощта на индикатори (показатели).
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 След по-голяма част от критериите са посочени индикатори (показатели), които са 
"измерими", и с това се създават възможности да се оцени дали критерият е "покрит" или 
"не".

 Някои от индикаторите имат основно значение при определяне дали даден критерий е 
"покрит". За да се даде отговор дали е постигнат даден стандарт, се измерват и оценяват 
критериите чрез съответните индикатори.

 Един стандарт е "постигнат", когато се "покриват" всички критерии, свързани с него. 
Подчертава се, че приемливо качество на общата медицинска практика ще има само когато 
са постигнати всички стандарти.

2.  Стандартите и разнообразието на общата медицинска практика
 Изработването и прилагането на стандартите не означава и не изисква всички общи 

медицински практики в страната да са еднакви. Едно от големите предимства е тяхното 
разнообразие.

 Това, което е необходимо за всяка обща медицинска практика, е да притежава "качества", 
с което се гарантира, че тя може да осигурява "първоначална, продължителна, цялостна 
и координирана медицинска помощ за всички индивиди, семейства и общности, 
при биомедицинско, психологическо, социално и природно разбиране за здравето", 
съответстваща на доказателствено-базираната медицина, и това да се потвърди с помощта 
на измерим инструментариум, какъвто представляват стандартите.

 Стандартите са съвкупност, част от които лесно могат да се измерват и оценяват и от 
други, при които това става трудно. Въпреки това съществуват доказателства, че опитните 
общопрактикуващи лекари могат и извършват информирана оценка на тези аспекти на 
общата практика, които не могат да бъдат количествено и цифрово измерени. Това биха 
могли да бъдат важни страни на качеството, които трябва да се подобрят.

3.  Бъдещо развитие на стандартите
 Предлаганите стандарти са само началният етап от развитието на системата за оценяване 

на качеството. Никога няма да има окончателен документ със стандарти, а само текущ 
пакет. Стандартите винаги ще бъдат обект на преразглеждане, консултации и продължаваща 
критична оценка от страна на професионалната общност. Стандартите се преразглеждат 
периодично, за да се включват новите доказателства и постижения на медицината и 
практиката.

 Така както общата медицинска практика продължава да се развива, така и стандартите ще 
продължават да се усъвършенстват.

4.  Стандартите и финансиращите организации
 Общопрактикуващият лекар като собственик и ръководител на практиката може да се 

намира в договорни отношения с различни финансиращи организации (Национална 
здравноосигурителна каса, доброволни здравноосигурителни компании и фондове, фирми, 
фондации, частни лица и др.). Те могат да договорят специални изисквания към условията, 
дейността, документирането, отчитането и др., но във всички случаи те трябва да бъдат 
съобразени с Националните стандарти, които имат универсално значение.
Българската медицина, изпълнявайки Националните стандарти, е свързана и с европейските 

стандарти. Това право е и задължение спрямо изискуемите за практиката критерии. Според чл. 
19 от директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7.09.2005г. относно 
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признаването на професионалните квалификации, свободата на движение и взаимното при-
знаване на удостоверенията за професионални квалификации на лекари, медицински сестри 
с общ профил, лекари по  дентална медицина, ветеринарни лекари, акушерки, фармацевти и 
архитекти трябва да се основават на фундаменталния принцип на автоматично признаване на 
удостоверения за професионални квалификации на базата на координирани минимални квали-
фикационни изисквания. В допълнение, достъпът в държавите-членки до професиите "лекар", 
"медицинска сестра с общ профил", "лекар по дентална медицина", "ветеринарен лекар", "аку-
шерка" и "фармацевт" трябва да се обвърже с притежаване на определена професионална ква-
лификация, гарантираща, че лицето е преминало обучение, което отговаря на предвидените 
минимални изисквания. Тази система следва да бъде допълнена с поредица от придобити 
права, от които квалифицираните специалисти да се ползват при определени условия. [7]

Здравеопазването е вид защита или опазване здравето на човека с цел неговото възстано-
вяване, подобряване или поддържане на неговото нормално здраве и работоспособно със-
тояние. Здравеопазване е лечението на пациента и грижливото отнасяне към неговите заболя-
вания, чрез услуги като медицина, зъботехника, фармацевтика, клинично-лабораторни науки 
(ин витро диагностика), сестринско дело и други услуги в областта на здравеопазването. 
Здравеопазването включва всички артикули и услуги, направени така, че да допринасят за по-
вишаването на степента на здравето, включително "превантивни, лечителни и палиативни ин-
тервеници, независимо дали по отношение на отделни индивиди или населения". [8]	

Когато става дума за здравния сектор в него за здравеопазването се грижат различни типове 
професионалисти (медици, зъботехници, медицински сестри, терапевти, фармацевти, пси-
холози, оптометристи - които преглеждат зрението и т.н.), здравни заведения като медицински 
центрове, поликлиники, болници, медицински лаборатории, като предоставящ услуги в здра-
веопазването може да е Здравното министерство или частни здравни организации, дружества 
и т.н.

Продължителността на живота в началото на 70-те години на 20 век е сравнително висока 
и се равнява на средната за Европейския съюз. Тенденцията към бавно влошаване се засилва 
в началото на 90-те г., когато продължителността на живота намалява 1,5 пъти. Въпреки, че 
голяма част от този спад е преодолян през 1999 г., числата остават по-ниски от тези през 70-те г. 
и под средните за Европейския съюз и другите държави-кандидатки от Източна Европа. Чести 
причини за смъртността в последните години са сърдечно-съдовите заболявания. [9] 

Много от българските лекари практикуват, като искат заплащане пряко от пациентите или 
понякога имат договори с НЗОК, но в същото време често лекуват срещу определена от тях 
такса, когато пациентът не е взел направление от НЗОК. Риск в така създадената система е 
това, че по този начин един лекар може да бъде прекалено зает с пациенти, лекуващи се със 
свои лични средства, и да откаже или забави лечение на пациенти, които са здравно осигурени 
и предпочитат да бъдат финансирани от Здравната каса, а съществува и риск от корупция.

Проблемът би могъл да се разреши ако на лекарите, сключили договор с НЗОК, бъде заб-
ранено да получават допълнително финансиране от пациентите - в такъв случай злоупотреба би 
означавала безусловно корупция и лекарят подлежи на съдебно преследване. В някои държави 
съществува това правило, докато в други то не е практика (например във Франция).

В Хартата  на  основните  права  на  Европейския съюз, публикувана в Официален вестник 
на Европейския съюз от 30.3.2010 г., член  35 е озаглавен "Закрила  на  здравето". [10] Според 
него всеки има право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи при 
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условията, установени от националните законодателства и практики. При определянето и осъ-
ществяването на всички политики и действия на Съюза се осигурява висока степен на закрила 
на човешкото здраве.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРАНИЦИ В ОТНОшЕНИЯТА 
НА КОНСУЛТИРАНЕ

Ирина Георгиева1

Целта на настоящия доклад е да бъдат обобщени водещи концепции, свързани с ефективното 
управление на професионално-клиентските граници. Предлаганият модел или рамка се отнася 
предимно за здравната сфера или отношенията на терапевтично консултиране, но същите основни 
принципи могат да бъдат прилагани към много други професионални сфери. Докладът резюмира 
редица техники за адресиране на проблеми, свързани с управлението на границите в отношенията 
на консултиране като осветлява съществуващите превантивни стратегии.

Въведение. За стандартите, свързани с професионалните граници в отношенията 
на консултиране.

Всяка една професионална общност се ръководи от водещи принципи на етично поведение, 
които намират отражение в институционални политики и организационни стандарти на 
поведение, както и в т.нар етични кодове за професионалните групи.

Вниманието на мислителите към нарушаването на професионалните граници датира още 
от  оригиналната гръцка версия на Хипократовата клетка. Този кратък документ акцентира 
на етичния аспект на поведението на лекаря по време на неговата визита при болния [1].  
"Професионалните отношения в консултирането са терапевтични отношения, във фокуса, 
на които са здравето и здравните нужди на клиента. Това поставя нуждите на клиента 
на първо място и преди всичко" [2, р.1]. Професионалните граници описват професионални 
отношения, в които има властова асиметрия между две страни подобно на тази съществуваща 
между здравните работници и техните клиенти [3]. 

Отношенията на лекаря и терапевта към неговите пациенти е отношение, базирано на до-
верие с другата страна. Въздържането от морална критика и показване на емпатия, разбиране 
и приемане на клиента, са съществени за постигане на терапевтичните цели. Същевременно 
обаче обективността на лекаря зависи от едно определено равнище на дистанция, така че "кон-
фликтът на интереси" и личната субективност да не влияят на неговата способност да оценява 
или третира пациента, по начин, който не е в унисон с идеята за неговия "най-добър" интерес. 

Същност на професионалните граници. Видове граници
Професионалните граници са взаимни очаквания между клиента и терапевта, свързани 

с подразбиращи се физически и емоционални "лимити" на техните отношения. Те са този 
фундамент на отношенията, който предпазва и двете страни, но най-вече клиента от определени 
"опасности". Когато границите се нарушават, отношенията стават неясни и противоречиви и 
съществува по-малко потенциал терапевтът да постигне и в пълна степен да реализира своя 
професионален талант, както и целите на терапията [2]. 

Професионалните граници имат за цел да поставят ограничения и ясно да дефинират 
отношенията между терапевта и клиента в периода на тяхното взаимодействие. Границата е 
"динамична линия", а нарушаването й е равнозначно на непрофесионално и неетично поведение 
и злоупотреба с власт [2]. 
1 гл.асистент в ТУ–София, д-р по психология
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Когато проблемът за управлението на професионалните граници се разглежда в контекста 
на един континуум, по средата на който се намират балансираните отношения между две 
страни, то в единия край на континуума са крайностите свързани с физически и емоционално 
оскърбителното отношение към клиента като етикетирането му или отказа да бъде обслужен /
неангажираност/, а на другия са тези взаимодействия свързани с прекалената ангажираност с 
клиента /фиг.1/ [3]. 

Фиг. 1. 

Прекалена 
близост 

Нарушаване
на границите

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРАНИЦИ

Професионал
ен интегритет

Баланс, 
самоконтрол,

осъзнаване на 
собствените 

чувства, 
убеждения и 
усещания, 
свързаност 

Сексуални и 
несексуални 

граници

Дистантни 
отношения

Повърхностн
и отношения, 

липса на 
емпатия, 

неангажиран
ост, отказ от 
обслужване

Правилното управлението на границите помага на терапевта да "навигира" равнището на 
близост и дистанция в терапевтичните отношения с клиента и да преживява професионален 
интегритет. Това често е резултат от умело търсене на "златната среда" в професионално-кли-
ентските отношения. От друга страна, прекалената дистанцираност на терапевта също не е 
препоръчителна, тъй като го възпира да осигури необходимата близост, подкрепа и менторство. 
Управлението на границите от страна на терапевта се отнася до самоконтрол и осъзнаване 
на собствените емоции, убеждения и телесни усещания. "Целуването" и "прегръщането" са 
примери за физически активности, които могат да бъдат подходящи в общуването с едни хора, 
но неподходящи в общуването с други.

"Размиването" на границите се отнася до "сивите зони" на професионалните отношения.  
Преминаване на границите /boundary crossing/ са такъв тип отношения, които се отклоняват от 
традиционните медицински отношения, но не причиняват вреда на пациента, нямат експлоативен 
характер и понякога дори могат да допринесат за лечението /фиг.2/. Нарушаването на границите /
boundary violation/ се отнася до всяко целенасочено поведение на терапевта, което "изкривява" при-
родата на терапевтичните отношения /фиг.2/. Тези изкривявания се случват, когато субективния 
интерес на терапевта, който не е в пряка връзка с терапевтичните цели, измества професионалния 
му ангажимент към благополучието на клиента. В повечето случаи преминаването на границите от 
страна на терапевта започва с добри намерения. Понякога лекуващите са много загрижени и пре-
калено включени в отношенията, така че границите на ролята се размиват [2].   
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Фиг.2. 

ПРЕМИНАВАНЕ И НАРУШАВАНЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРАНИЦИ

Поведение  на 
терапевта, 

отклоняващо се 
от нормата

Нарушаване на 
границите 
/boundary 
violation /

Нарушаване 
на сексуални 

граници в 
отношенията

Сексуален 
тормоз

Сексуална 
експлоатация

Нарушаване на 
ролеви граници и 

“конфликт на 
интереси”

Преминаване на 
професионалните 

границите  
/boundary 
crossing/

Отношения, които 
не причиняват 

вреда на пациента 
/клиента

3. Важни параметри  на професионалните граници
Нарушаването на професионалните граници се категоризира в две големи групи: нару-

шаване на сексуални и нарушаване на несексуални граници в отношенията. Вторите се от-
насят най-вече до нарушаване на ролеви граници и "конфликт на интереси" в отношенията.

 3.1. Нарушаване на сексуални граници
Нарушаването на сексуалните граници се разделя на две категории, като класификацията 

се базира на начина, по който те се дефинират от закона, етичните кодове и институцио-
налната политика. Двете групи се обозначават като сексуален "тормоз" и неуместно/ експло-
атиращо/ сексуално поведение. 

Сексуален тормоз  се дефинира от федералния граждански съд на САЩ [Rutter, 1997, цит. 
по 1, с. 87] като свързано със сексуалността поведение, което е нежелано и към което някой бива 
подтикван като условие за институционален статус /оценки, кариерно развитие/. Сексуалният 
тормоз включва също така и полова дискриминация, създаваща враждебна атмосфера на 
работа. Сексуалният тормоз и сексуалната експлоатация са феномени, които се дефинират 
като случващи се в основани на доверие отношения, в които един човек има задължението да 
"обслужва" и да осъществява услуги за другия. Тук могат да се причислят професионалистите по 
здравни грижи, адвокати, учители, свещеници. Стандартите на поведение, които са приемливи 
и които се санкционират варират в етиката, закона и политиката.

Сексуалните отношения между лекар и пациент са неетични [Council on Ethical and Judicial 
Affairs, 1991, цит. по 1, р. 87].  В подобни случаи властовата дистанция между лекаря и пациента 
прави съгласието на пациента невалидно. Според някои стандарти сексуални отношения с член 
на семейството или партньора на пациента също е неприемливо. Етиката в медицината също 
така не одобрява отношения с предишни пациенти, тъй като зависимостта и емоционална 
връзка между лекаря и пациента не винаги приключват с приключване на клиничните 
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отношения, а това поражда конфликт на интереси и следователно не защитава най-важните 
интереси на личността на клиента. 

Неетичното /експлоатиращо/ сексуално поведение се разделя на три категории: 
1/сексуални отношения в контекста на осъществяване на преглед или процедура; 2/ 
препоръчване на сексуална активност с претенцията за терапевтична полза от нея и 3/
сексуално експлоатиращи отношения или отношения между лекар и пациенти, независимо кой 
ги е инициирал и без значение дали пациента е съгласен или не [1].

 3.2. Нарушаване на ролеви граници и "конфликт на интереси"
Поддържането на двойствените отношения също се счита за нарушаване на професио-

налните граници. Етичните стандарти, както на психологията, така и в социалната работа и 
медицината адресират този тип нарушения, тъй като често те са  предшественик на премина-
ването на сексуалните граници. Примери за несексуално преминаване на границите е разкри-
ването на лични проблеми, "размиването" на професионални и лични роли, даването и полу-
чаването на подаръци, както и фаворитизирането. Нито едно от тези неща не е задължително 
грешно от законова и етична гледна точка. Въпреки това, е необходимо да се вземе в предвид 
потенциалното влияние на подобен род отклонения от нормите върху авторитета на профе-
сионална роля и постигането целите на терапията. Въпросът, който е коректив във всички по-
добни случаи е: "Чии потребности се задоволяват с едно или друго действие или поведение?" 
[1, с.88].

4. Важни параметри при управление на професионалните граници
Reamer [2001, цит. по 3, с.510] идентифицира пет потенциални области на дилеми свързани 

с управлението на границите в отношенията: интимни отношения, лично облагодетелстване, 
емоционални потребности, алтруистични жестове, финансови транзакции и др. Изтъква се 
значението на следните параметри на професионалните граници /фиг.3/ :

Фиг.3
ВАЖНИ ПАРАМЕТРИ  НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 

ГРАНИЦИ

Нарушаване 
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“конфликт на 
интереси”

Пари

Двойстве
ни роли

Подаръци 
и услуги

ВремеСебераз
криване

Социални 
отношения

Език
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 4.1. Роли 
Важен аспект от професионалната отговорност е поддържането на подходящи 

професионални граници. Двойствените роли се отнасят до двойствени или множествени 
отношения с клиента. В много случаи тези роли компрометират интегритета на терапевтичния 
процес. Често двойствените роли в отношенията "подхранват" и са предпоставка за конфликт 
на интереси, тъй като при тях трудно се запазват ясни граници. Въпреки това, не всички 
двойствени роли са неетични. Някои двойствени роли не могат да бъдат избегнати, особено 
при осъществяване на професионалната роля в малки или провинциални общности. В 
подобни случаи, е препоръчително терапевтът да си задава въпроси относно характера на тези 
двойствени отношения - коя от страните е облагодетелствана; необходими, експлоатиращи и 
вредни ли са за клиента тези отношения? [2] 

Неправилно управление на професионалната роля е налице също, когато терапевтът няма 
достатъчен авторитет или е в емоционални отношения с клиента. Терапевтът и лекаря винаги 
трябва да се замислят за самотата и страхът, които съпътстват пациента в една медицинска 
институция. 

 4.2. Подаръци и услуги 
Получаването и даването на подаръци може да повлияе на вземането на решения и обе-

ктивността по време на терапията. Паричната стойност и културните фактори трябва да бъдат 
вземани под внимание при получаване на подаръци. Въпреки че правенето на подарък е древен 
и универсален начин да се изрази благодарност, алтруизъм и любов, терапевтът трябва да об-
мисля каква е съзнателната или несъзнателна интенция да се направи подарък в контекста на те-
рапията. Интерпретацията трябва да се прави съобразно ситуацията и по много чувствителен 
начин, тъй като отказването на подарък би могло да "разруши" терапевтичните отношения. 

Подаряването, макар и да се окачествява като нарушаване на границите, когато е направено 
"правилно" може да бъде здравословен аспект на терапевтичните отношения и да увеличи тера-
певтичната ефективност. 

 4.3. Време
Правене на компромиси с клиента по отношение на времето като сесии в извън работно 

време, очаквания за добавяне на допълнително време към сесиите, свръхтолериране на клиента 
или правене на изключения от правилата, първоначално е повод за преминаване на границите 
и в последствие за тяхното нарушаване.

 4.4. Език
Вербална и невербална комуникация като сарказъм, отмъщение, заплашване, заяждане, кле-

ветене, обиждане на културна основа, неуместен тон на гласа, изразяващ гняв е знак за преми-
наване на границите. Прекалената формалност в езиково отношение създава професионална 
дистанция, а да си прекалената неформалност /фамилиярност/, понякога води до нарушаване 
и преминаване на границите. Културата на клиента подсказва какъв комуникативен стил е под-
ходящ. Прекалено фамилиарния език и обръщенията по име може да "развалят" професио-
налните отношения.

 4.5. Себеразкриване
Себеразкриването в правилната степен от страна на терапевта може да бъде полезно и 

ценно терапевтично средство, което да благоприятства здравните нужди на клиента. Когато 
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е прекалено обаче, то става предпоставка за нарушаване на границите. Себеразкриването се 
отнася до разкриване на лични нужди, или неща, които нямат пряка връзка с проблемите на 
пациента. 

4.6. Социални отношения с предишни клиенти
Няма пълен консенсус сред изследователите за периода от време, който трябва да е изминал 

след последната сесия, но се счита че е добре това да е поне една година [Kardener et al, цит. по 
2, с.165]. Въпросите, които трябва да се вземат в предвид, когато се преценява правилността на 
подобни социални отношения с предишни клиенти са:
•	 Уязвимостта и зрялостта на клиента;
•	 Потенциалното влияние на тези отношения върху благополучието на клиента.
 4.7. Семейство и приятели

Лекуването на членове на собственото семейство и приятелите е предпоставка за проблеми 
при управлението на границите. Може да се прави само по спешност, тъй като обективността 
в тези случаи е под въпрос.

 4.8. Пари
Таксата за терапията е единственото подходящо и приемливо материално стимулиране 

свързано с клиничната работа.Не трябва да има други финансови транзакции между двете 
страни с изключение плащането на такса или хонорар за извършената услуга. Даването на пари 
на заем, дискутиране на инвестиции или работа на "бартер" вместо стандартната такса за извъ-
ршваните услуги е неприемливо. Кога и как става плащането също се дискутира с клиента. 

5. Предупредителни сигнали за нарушаване на границите
•	 Чести мисли за клиент извън работата и работната среда;
•	 Често планиране грижите за другите пациенти съобразно нуждите на точно определен 

пациент;
•	 Прекарване на свободно време с клиент извън работата;
•	 Дискутиране на лична или работна информация с клиент;
•	 Фаворитизиране нуждите на клиента за сметка на друг клиент; 
•	 Споделяне на тайни с клиента;
•	 Получаване на подаръци;
•	 Продължаване на контакти с пациента след терапията;
•	 Обръщане на специално внимание на начина на обличане при среща с конкретен клиент. 
6. Превантивни стратегии и техники за адресиране на проблемите. Предложения 
за превенция на нарушаването на границите

Имайки в предвид сериозните последствия и нанасянето на вреди за клиентите в 
резултат на нарушаването на професионалните граници, е особено важно, практикуващите 
и организациите да развиват политики, насоки и образователни мероприятия,  които да 
осъществяват превенция на нарушаването на границите. Те трябва да бъдат базирани на 
данни от емпирични проучвания по темата, въпреки че няма достатъчно валиден и надежден 
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инструмент или скала, с помощта на който да се проучат съществуващи в практиката дилеми, 
релевантни в различен контекст на здравеопазването и специфични екипи [3]. 

 6.1. Добро образование на терапевта относно отношенията и медицинската 
етика в определено поле на практиката

Като важна превантивна мярка се посочва доброто образование на терапевта относно 
терапевтичните отношения и медицинската етика в определено поле на практиката.

Терапевтът трябва да е запознат с рисковите фактори, свързани с личността на пациента, 
както и с рисковите фактори, свързани с неговата собствена личност. 

 6.2. Специалистът трябва да предвижда възможните последствия от нару-
шаване на границите, както и да е предпазлив при преминаването им

Какви са рисковете от това да наемем на работа пациент или да  се приемат на определени 
подаръци. Напр. наемането на пациент, който се нуждае от работа може да изглежда хуманно, 
но какво следва, ако той не се справя добре като служител?

 6.3. Добро познаване на законовите, етичните, национални и местни по-
литики, свързани с професионалните граници 

Важно е терапевтът да овладява желанието да се чувства, че е "по-голям" или "стои над 
необходимостта" от спазваме на професионалните и законови стандарти. Професионалистите, 
които имат проблеми със своето етично поведение често "рационализират" своето поведение 
или демонстрират чувство за "избраност и привилегированост" /"Аз съм достатъчно важен/
старши, за да се занимава някои с това, което правя"/ [3]. 

 6.4. Познаване на личностните и ситуационни рискови фактори, които водят 
до нарушаване на границите

Определени житейски обстоятелства като проблеми в отношенията или клинична депресия, 
правят професионалиста податлив на нарушаване на границите. При работата в затворена 
система /малки градчета, медицински центрове, военизирана система/ също по-трудно се из-
бягват двойствените отношения. 

7. Каква трябва да е професионалната реакция при нарушаване на границите
Нереалистично е да се допуска, че човек е винаги обективен относно своите професионални 

задължения, особено когато са намесени емоционални отношения или терапевтът преживява 
житейски стрес. Тези, които нарушават границите често изолират себе си от тези, които могат 
да им помогнат и да осигурят "тестването на реалността", когато те са изправени пред дилема 
от етично естество [3]. 

При нарушаване на професионалните граници се препоръчват следните стъпки:
•	 Направете самооценка на ситуацията;
•	 Спрете поведението;
•	 Документирайте поведението, което ви притеснява;
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•	 Ако е необходимо се обърнете към клиента;
•	 Обърнете се към доверен колега/ментор във връзка със събитието;
•	 Потърсете професионален съвет;
•	 Спазвайте препоръките на съвета;
•	 Да се използва потенциала на различни групи за подкрепа и работни срещи.

Фиг.4.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА 
ГРАНИЦИТЕ

Направете самооценка на 
ситуацията

Спрете поведението

Потърсете професионален 
съвет и спазвайте неговите 

препоръки

• Документирайте 
поведението, което ви 
притеснява

• Ако е необходимо се 
обърнете към клиента

• Обърнете се към доверен 
колега/ ментор във връзка 
със събитието;

• Използвайте потенциала на 
различни групи за подкрепа 
или работни срещи.

Заключение
Дискусиите и академичния интерес към проблема за професионалните границите е "на-

помняне" към специалистите, избрали поприще, свързано със здравните нужди и благосъ-
стояние на други хора, че професионалния живот в подобен контекст се основава на солидни 
традиции. Съществува консенсус сред изследователите и практиците в областта на здравно-
терапевтичните отношения, че клиентът по дефиниция е "уязвим". Терапевтът носи отговор-
ността за нарушаването на професионалните граници и е този, който трябва да гарантира и 
опазва доверието в "отношенията", както и Хипократовата клетва.
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ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ЧОВЕшКОТО ТЯЛО – ЕСТЕТИЧЕСКИ И 
БИОЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ 

(по повод експозицията Human Body – Revealed and Real)
Галин Пенев1

В античността тялото се е разбирало като модел за организацията на Космоса – хар-
моничност, съразмерност, мяра – и самото мислене е било "телесно-пластическо" (Лосев). 
Ренесансът преоткрива човешкото тяло в стремежа си към еманципация на сетивността за 
целите на изкуството и естествознанието. Под влиянието на ренесансовото изкуство чо-
вешкото тяло започва да се възприема като относително самостоятелна (спрямо душевното) 
реалност, което открива възможности за детайлното му емпирическо изследване. По този 
начин изкуството на Ренесанса създава общите условия за развитие на естествознанието. През 
тази епоха изкуството не е било отделено от науката, нещо повече изкуството е било прин-
ципно важно за науката и самата наука е била изкуство или отрасъл на изкуствата. Двете сфери 
на културата са били обединени в един универсален възрожденски стремеж към универсално 
познание на света.     

В съвременността се извършва революция в изкуството, авангардът скъсва с целия 
предшестващ художествен опит. Експозицията "Human Body – Revealed and Real" е далечен 
продукт на тези тенденции. Тя показва системата на скелета на човека, и други слоеве и 
подсистеми на тялото – мускулни, нервни, зародиши в различни стадии – съхранени реални 
тъкани чрез силикон и различни полимери. Организацията на телата представя различни 
дейности: игра на покер, дирижиране, тютюнопушене, колоездене и др. Състоялата се 
експозиция "Human Body – Revealed and Real" провокира множество въпроси пред естетиката и 
биоетиката. От естетическа гледна точка основният ми въпрос е: възможно ли е тялото да стане 
естетически обект, тогава когато е представено като обект на интервенция (в случая дисекции)? 
От биоетическа гледна точка въпросите попада в компетенциите на дисциплината "етика на 
възприемане на човешки останки". Ако човешки останки се излагат като експонати какво може 
да е посланието на такава експозиция за общността на реципиентите и за обществото? 

За да отговорим на "естетическите" изисквания в изложбата най-напред трябва да се изясни 
въпросът за смисъла на експопространството, което в съвременното изкуство е сред основните 
конституенти на функционирането на една вещ, била тя и битова ("readymade" на Дюшан), като 
експонат, респ. художествена творба. Разликата между експопространството и пространството 
на семинарната зала е съществена за отговора на въпроса дали експозицията има образователни 
цели, както твърдят нейните организатори. Същевременно е проблематичен самият характер на 
експонатите като творби, тъй като границата между условно-художественото и действително-
фактичното е размита. Единственото основание да се приемат "телата" като експонати е 
твърдението на Гюнтер фон Хагенс, че работата по пластинацията за него е своеобразна арт-
практика. Единственото основание да се говори за  художествен акт е фактът, че на човешките 
останки е придадена пластичност чрез метода на пластинация, практикуван и патентован от 
фон Хагенс, а експонатите представят движенията на тялото в различни делнични ситуации. 
Само това създава условността при възприемането им да имаме предвид, че това са експонати. 
Експозицията не предполага каквото и да е концептуално съдържание в "творбите", а преди 
всичко разчита на развлекателност по един крайно куриозен начин. В такъв случай не може да 
става дума за херменевтичен характер на творбата, който според Х.-Г. Гадамер е съществена 
1 гл. асистент в секция "Култура, ценности и морал" на ИИОЗ, БАН.
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черта на изкуството, тъй като "естетическия опит е опит за значение" извикан у реципиента 
непосредствено[1].   

Условността или дистанцията, която създава пространството на експозицията поражда у 
реципиентите явно не толкова образователен интерес, т. е. сериозно-познавателното отношение 
на семинара, колкото откровено куриозно-развлекателно настроение.  За разлика от залите 
на семинарите по анатомия, в които се постигат образователни цели, експопространството 
на "Човешкото тяло" не насочва възприятията на реципиента към концептуално ангажиране 
с познавателната или изследователска сфера, а към ситуации на делничното поведение. 
Парадоксът възникващ при възприятието на тези "тела" е плод на двусмислието и объркаността 
между образователната претенция и развлечението с човешки останки.

Фон Хагенс, същинският инициатор на тези експозиции, настоява, че е възстановил 
правото на достъп на широката публика до човешкото тяло, заключено досега в медицинските 
институти[2]. По този начин той неявно разрушава границите съхраняващи дисциплинарното 
пространство, в което са излагани човешки останки с образователна цел. Докато в 
медицинските институти възприемането на човешки останки предполага сериозността 
на познавателно-изследователската или диагностично-идентифициращата интенция, то в 
пластинацията на останките инсценираща делнично поведение срещаме игрово-ироничната 
интенция на "автора". Фон Хагенс си вменява "прометеевския образ", че "удостоява" широк кръг 
от публичността с онова, което е достъпно само в институционално-легитимен контекст и в 
съответстващите му гносеологически параметри. По този начин той разрушава традиционно 
наложените граници на допустимо отношение към човешките останки и единствено в този 
смисъл неговото "изкуство" е авангардно. 

Плакат от премиерата, Тампа, Флорида 2005  А. Роден – Идилия,  бронз, 1884г

Самият фон Хагенс твърди, че основното естетическо качество на експозицията 
е куриозността или способността да се предизвикат преживявания на границата на 
възмущението и шока[3]. Разбира се тук е спорен именно въпросът дали се постига 
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пограничния параестетически феномен. Смисълът на естетизацията се разкрива най-ярко 
в изобразяването на грозното, където за да се постигне естетическата ценност не се допуска 
реципиентът да потъне в отвращението си. Иначе самооценката му е "легитимна" доколкото 
куриозното е една от параестетическите категории на постмодерната естетика. Авангардът 
не поставя граници пред автономията на изкуството и затова приема шокиращото и 
скандалното в своята антихудожествена сфера. Но възприемането на трупа в термините 
на въпросните параестетически категории рязко изостря етическия дебат. Ж.-Ф. Лиотар 
твърди, че постмодерно възвишеното се проявява именно чрез необичайното, шокиращото 
и куриозното в изкуството, чиято цел вече се състои в "представяне на непредставимото"[4]. 
В такава ситуация, според П. Крутър, ценностната функция на постмодерно възвишеното се 
състои в това, че преживяването му извежда реципиента от монотонността на делничното, 
монотонност която се усилва от все по-високата специализация на труда в условията на 
постиндустриално общество. За феноменологическата дескрипция преживяването на 
необичайното премодулира целият досегашен опит на реципиента и по този начин освобождава 
съзнанието му от делничните стереотипи и клишетa[5]. Чисто феноменологически тезата е 
убедителна, но съдържателно за непосредственото съзерцание необичайността представена 
в експозицията може да има противоположната психологическа конотация. Шокирането по-
скоро интензифицира монотонността с репресивната си сила над достойнството на човека: 
свеждането на телесността до останки. Психологическата цел на изкуството е да открива 
екзистенциалните възможности, а не да ги разрушава.   

Първата необходима дистинкция беше между експозиционното и семинарното 
пространство, втората трябва да разграничи тялото от трупа, за да се избегне пропадането на 
реципиента в ценностна аномия. Експозицията има претенцията да "говори" за човешкото тяло 
като за нещо "разкрито и реално". В изследванията си на възприятието на човешкото тяло Хусерл 
прокарва две базисни феноменологически дистинкции: първата дистинкция в съзнанието за 
възприемания предмет е между физическо тяло и одушевено тяло; втората – между одушевеното 
тяло и човешкото тяло. Тези дистинкции са зависими от разликата между Körper и Leib у 
Хусерл, между предрефлексивното живо тяло и опита за тялото като обект[6]. Нещо повече 
възприемането на човешкото тяло е съпътствано от актове на аналогизираща апрезентация, 
т. е. когато срещаме човек формираме представа за неговото alter ego по аналогия на нашето 
собствено "аз", а не просто представа за отделно налично тяло. В случая на възприемане на 
произведения на изкуството възприятието е съпътствано от актове на въображението, които 
конституират творбата като символна формация, а не просто като физически образ. Това 
означава, че в творбата са налични поне три слоя: физически, идеален (картината) и сюжетен 
(композицията на изобразеното). Излагането на човешки останки като експонати анулира тези 
актове на въображението поради отсъствието на каквато и да е символизация, затова погледа се 
спира на буквалността на физическия образ. Изложбата не разчита на тънките психологически 
нюанси в презентацията на човешкото тяло, а на грубия психологически автоматизъм 
характеризиращ шок-съзнанието и някои течения в постмодерното изкуство. В такава ситуация, 
поради липсата на символизация, съзнанието остава приковано към фактичността на трупа. 
Именно това организаторите на изложбата наричат "реалност на тялото", реалност която не 
различава тялото от трупа. Но трупът вече не е тяло. Реален е този начин на възприемане на 
човешкото тяло, който улавя психическите движения в тялото, за разлика от възприятието на 
вещите. По тази причина пластиките на Роден представят  много по-реално човешкото тяло, 
отколкото фактическото излагане на останки чрез химическо съхранение на тъканите. 
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В своите прецизни феноменологически интуиции Мерло-Понти проницателно забелязва 
аналогията между възприемането на човешкото тяло и възприемането на художествената 
творба. И тялото и творбата разкриват предлингвистичната сфера на нашето изначално 
ситуиране в света. Експозицията обаче не притежава изразните средства да извърши това 
разкритие, въпреки злочестия опит да се обединят творбата и тялото. Тя не разкрива смисли 
и значения на човешкото тяло, а просто натуралистически оголва човешките останки. Това е 
кощунственото в нея, за което Американския Анатомичен Борд забранява експозицията след 
премиерата й в Тампа, Флорида, 2005г.. Ако въобще може да се говори смислено за разкритие 
на тялото в такива обстоятелства, то това е разкритие посредством инструменталната намеса, 
интервенцията в тялото: буквалното разкритие на вътрешности и тъкани. Разбира се това няма 
никакво отношение към разкритието на тялото осъществявано в изкуството, основни средства 
за което са алегорията, символа, синекдохата, метафората, тропите и прочие. Придаването 
на пластичност на човешки останки, чрез медицински техники, не може да ги превърне в 
естетически обект, тъй като липсва ценностния хоризонт освобождаващ от чувството за 
бездушното вцепенение на трупа. 

За Хайдегер кризата на техногенната цивилизация се състои в превръщането на 
изчислимостта и измеримостта в културни стандарти. Това означава, че човешкото същество, 
чиято основна черта е да интерпретира себе си посредством заобикалящия го свят се 
самоидентифицира именно чрез културните стандарти. Когато условията на възприятието 
се променят в резултат на промените в човешката среда на обитание – хипертрофиралата 
предметност на технологичното утилитарно пространство – това създава дехуманизиращи 
форми на изкуството. Човешките възприятие се развиват в техногенната среда, в която 
човешкото постепенно започва да се интерпретира в термините на изчислимото и измеримото. 
Най-напред това се пренася върху разбирането на човешкото тяло. Особено явно механицизмът 
се осъществява в диагностичната картина на тялото чрез технологическите уреди за 
диагностика. Реализира се опасението на М. Шелер, че стремежът към външно господство над 
природата чрез методите на математическото естествознание и технологичното овладяване ще 
доведе до внасяне на природния механицизъм в духовната сфера.

Всички тези тенденции рефлектират "най-невралгичната нишка в обществото"(Бенямин) 
– изкуството.  И ако приемем, че "изкуството е средство за реконструиране на тоталния 
имагинативен опит на художника" (Колингууд), то интерпретацията е същностна негова 
функция. Възможността за интерпретация на експонати, които са бивши личности, и настоящи 
неволни участници в игрово-развлекателна сцена с човешки останки, е унищожена в самите 
си основания, тъй като не среща нищо кореспондиращо с интимния свят на личността или 
имагинативния опит на художника. Самият факт, че експозицията се е състояла в редица 
американски щати и две трети от европейските столици свидетелства за нейния глобален 
характер и глобалните ѝ възможности да насочва начина на възприемане на човешкото тяло в 
крайно нихилистична насока. Съзерцанието в изкуството е аналогично на храненето, доколкото 
е приемане на нещо насъщно за човешкото съществуване, приемане на образи за човешкия 
свят и човешките отношения в него. И ако следваме аналогията всеки образ има различни 
"хранителни" качества и е духовна тъкан, която се изплита в актовете по самоидентификация 
на личността.                                

Експериментализмът на постмодерното изкуство създава условията едно намерение като 
"Human Body" да се осъществи в определени институционални рамки. След като Американският 
Анатомичен Борд решава да свали експозицията, защитата на организаторите на "Human Body" 



- 323 -

се противопоставя с аргумента, че правомощията на Борда са в рамките на медицинските 
институти, и не засягат художествените галерии и музеите. Регулативните функции на една 
институция са обезсилени чрез предефиниране на предмета, за който тя има правомощия, 
в рамките на експопространството: останките са вече експонати. Експопространството 
на галериите в постмодерната ситуация се оказва автономна сфера дори по отношение на 
някои правни регулации както този случай свидетелства. Същият експерименталистки дух 
на постмодерното изкуство дава възможност различни методи за медицинска интервенция 
да се представят за целесъобразни в разкриването на човешките останки като своеобразен 
естетически обект – експонати.

Име неяснота относно правната регулация на донорството на тела за експозицията. През 
2008 г. се провежда разследване на "черния пазар" за органи, вследствие на което представителите 
на експозицията публикуват на сайта си, че не могат да отговорят самостоятелно дали телата 
в експозицията принадлежат на екзекутирани китайски затворници, без съгласуване със 
своите китайски партньори. Те добавят, че опровержение може да се даде "единствено от 
представителите на техните китайски партньори" и "не могат да го верифицират независимо 
от тях"[7]. Но дори и да се абстрахираме от това обстоятелство биоетическата оценка на проф. 
Анита Алан е недвусмислена: експозицията унижава достойнството на психосоматичната 
цялост и личностното начало в човека. Следващият основен биоетически аргумент е, че 
експозицията е своеобразна форма на пазара на органи, поради факта, че използва човешки 
останки за комерчески цели като специфична ниша на шоу-индустрията. 
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 КЪМ ПОНЯТИЕТО ГЕНЕТИЧНО ГРАЖДАНСТВО 
Любослава Костова1

Започвам тази статия с предварителна уговорка относно употребата на понятието 
"генетично гражданство", а именно то се отнася до различните общности на пациенти с 
генетични заболявания, т.нар. асоциации, които на база съществуващото и разширяващо се 
медико –генетично знание относно техните проблеми конструират себе си като отговорни 
и автономни субекти, активно участващи в управлението на собствения си генетичен риск и 
предразположения. 

Понятието генетично гражданство е твърде условно, тъй като най общо казано то съдържа 
определени параметри на самия концепт на гражданството, а именно: възможността хората да 
създават свободни обединения на базата на консенсус/ обща цел /, чрез които на практика да 
осъществяват публичен контрол върху държавната власт и същевременно изразява една спец-
ифика: основната допирна точка между обединяващите се индивиди е техният увреден гене-
тичен статус на базата на конкретно заболяване. Това налага и изясняването на разбирането 
за болест, което тази статия настоява, е не просто биологичен факт, а и културно определено 
т.е. " генетичното гражданство", както и гражданството в неговия най– широк смисъл зависят 
и до голяма степен се определят от конкретния културен контекст. Сложността на дефини-
рането всъщност произтича от едновременния сблъсък на локално и универсално, тъй като 
пациентските организации осъществяват своята връзка основно чрез интернет, който служи 
за източник на информация и връзка помежду им. В този смисъл "генетичното гражданство" е 
наричано още и виртуално, информационно, дигитално – то носи белезите на своята виртуална 
среда и реалния свят. Съществен акцент в конструирането му като активна форма на само-
регулация играят понятия като семейно или живо–то планиране, където бъдещите действия 
или бездействия на индивида са съобразени с информацията относно неговия соматичен или 
генетичен статус, а практики като тези на пренатална или предимплантационна диагностика 
служат като инструменти за осъществяването на репродуктивен контрол.
Концепции за понятието "генетично гражданство".

Както вече отбелязах в увода, концепцията за гражданство има една важна особеност, а 
именно тя е продукт на конкретен контекст, има своя идентичност и като активно социално 
взаимодействие е опосредствана от " света на смисъла".

Този ракурс може да бъде приложен и към явлението генетично гражданство, което от една 
страна се ретериториализира, а именно става наднационално, от друга няма как да избегне 
средата на своето възникване.

Според Анн Кер генетичното гражданство е взаимосвързан процес на включване и 
изключване на индивиди, основано на разпределянето на права и задължения.

Би могло да се твърди, че генетичното гражданство има форма на мрежа, в която влизат не 
просто засегнатите и техните семейства и близки, но и широка група специалисти– носители 
на експертно знание като лекари, генетици, психолози, фармацевти, както и стоящите зад тях 
браншове и гилдии. Или както определя Рабиноу " тези групи съществуват чрез биологичното 
знание, при което новото не е връзката между биология и идентичност, а начина по които тези 
връзки се осъществяват", изхождайки донякъде от презумцията, че пред болестта всички сме 
равни.
1 Докторант в СУ "Св. Климент Охридски", ФФ, Катедра "Логика, етика и естетика"
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Особеното при генетичното гражданство е, че страданието в своя конкретен биологичен 
смисъл и съществуване се превръща в инструмент за постигането на определени права. Ето 
защо според Новас, генетичното гражданство оперира в полето на специфична технология 
на надеждата, именно надеждата на засегнатите за ефективно лечение, за откриване 
на лекарство, което би могло да смекчи, забави или повлияе причината за конкретното 
заболяване, за изчезване на самото заболяване, или преди всичко за това децата им да 
не страдат от него, дори когато, както ще разгледаме по нататък това означава изобщо 
да не се родят. Всички изброени експерти са въвлечени в зараждането, модулацията и 
управлението на тези надежди и страхове, което от своя страна ги натоварва със силен 
властови потенциал.

Нещо подобно забелязват и Дебора Хийт, Райна Рап и Карън Тоусиг, според които 
генетичното гражданство заличава границата между държава и общество, публични и частни 
интереси. То почива върху искането за признаване, достъп до информация и експертиза 
и лечение. Това отвежда разбирането за този нов тип активизъм до разглеждането му 
едновременно като индивидуален и колективен проект и като особена дихотомия между 
публично и частно.

Като индивидуален проект, генетичното гражданство има за своя основа разширяващия 
се корпус на генетичното знание, което посредством възможностите на новата информа-
ционна среда става максимално достъпно в най широк смисъл. Генетичното знание дава на ин-
дивида, засегнат от конкретно генетично заболяване възможност за самопознание, а именно 
за нарастваща информация относно генетичния статус/ дори и чрез широката експанзия на 
т.нар. генетични тестове, включително за носителство, когато индивидът към момента на из-
следването е клинично здрав / на базата на която той би следвало да взима решение относно 
своето бъдеще и да го управлява в светлината на това знание. Тук няма да се спираме върху 
особеностите и дефицитите на самото генетично знание като прогнозно и различаващо се в 
известен смисъл от медицинското, имащо за своя основа диагнозата, ще кажем само, че отно-
шението знание –управление представлява специфичен властови механизъм, опериращ по-
средством разбирането за риск, сигурност и отговорност. Накратко веднъж въвлечен в инфор-
мационния дискурс относно своето заболяване, индивидът би следвало активно да започне да 
го управлява, което в крайна сметка води и до изграждането на един особен вид идентичност, 
имащ за своя основа болестта. Този нов тип идентичност Рабиноу нарича биосоциалност: " 
В бъдеще новата генетика няма да бъде биологична метафора на модерното общество, а ще 
се превърне в мрежа, в която циркулират понятия, отнасящи се до идентичности и граници, 
около които ще възникне един нов тип автопроизводство."

Тук трябва да отбележим, че самото разбиране за болест има едновременно биологичен 
–обективен и социален, нормативен смисъл, а именно: анормалното функциониране на даден 
орган и свързаната с това оценка, че това е нещо лошо. Според конструктивистката гледна точка 
биологичният процес е неотделим от човешките ценности и да определим дадено състояние 
като болест означава да направим преценка, базирана на споделено културно специфично раз-
биране за това, какво е човешка природа. В този смисъл трябва да отбележим, че биомедицин-
ската концепция за нормалност е едно идеализирано описание на компонент на биологичната 
система, което на практика може никога да не бъде достигнато в конкретния човешки орга-
низъм. В крайна сметка ролята на тази идеализация е да класифицира реалните системи според 
отстоянието им от идеала. 
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В рамките на използваното понятие генетично гражданство, здравето и благополучието се 
материализират, а животът в своята биологична цялост става ценност " biovalue". Тези щрихи 
до голяма степен определят и основните цели и насоки на пациентския активизъм: искане за 
признание, което Тейлър поставя като водещо за мултикултурализма, свързаното с него искане 
за права, за повече информация, откритост и преодоляване на съществуващите стигми.

Генетичното гражданство и съвременният режим на производство 
Изброените дотук характеристики на генетичното гражданство, като специфична форма 

на активизъм, оперираща в полето на надеждата, искането за признание и определяща се в за-
висимост от конкретния контекст имат за своя основа това, което най– общо може да бъде 
дефинирано като промяна в режима на производство на знание. Знанието днес става все повече 
приложно, отговор на конкретна ситуация или решение на даден проблем, то все повече се 
доближава до интересите на ненаучни кръгове, изискванията на проверяващото общество и 
т.н. Масивите от текстове в интернет заличават контекстите и го деперсонализират, в голяма 
степен то не се опира на стабилни понятийни рамки, което не просто заличава самата граница 
между знание и незнание, а го разкъсва, разсейва спрямо конкретните нужди на индивида.

 От своя страна генетичното знание е индивидуалистично, прогнозно и опиращо се на ве-
роятността, с което се различава от традиционното медицинско знание, имащо за своя основа 
диагнозата - обективна, предполагаща най-висок момент на сигурност в отношението лекар- 
пациент.   От друга страна, макар и несигурно, генетичното знание  открито влияе върху кон-
цепциите за нормалност и разнообразие, тъй като болестта не е просто ценностно- неутрална 
патологична находка, а събитие, което белязва живота на индивида и неговите близки, тогава 
когато симптомът бъде разпознат като болест. 

Диагнозата засяга всеки по различен начин не просто субективно, а и чрез начина по които 
се възприема от обществото. В този смисъл различните болести имат различна тежест, която 
варира в зависимост от културния и социален контекст. На практика повечето хора са склонни 
да възприемат по различен начин генетичните от други видове диагностични тестове, а именно 
генетичната информация се приема като неизбежност, тъй като към момента индивидуалното 
ДНК не може да се променя, независимо от факта, че за част от генетичните заболявания съще-
ствуват видове лекарства и лечение. 

В този смисъл генетичното знание може да бъде разгледано като средство за увеличаване 
на контрола върху живота на индивидите или като парализа на процеса на взимане на решения 
чрез т.нар. усещане за предопределеност. Едновременно с това съществува и т.нар. риск от 
"генетизация", дефиниран за първи път от Липман като тенденция да се надценява ролята на 
гените като причинители на болестта в медицинската практика както и сред обществото. В 
клиничната практика генетизацията се проявява като се подценяват факторите на средата за 
сметка на надценяване ролята на гените.

Пациентските асоциации, които на практика легитимират съдържанието на понятието 
генетично гражданство, са добър пример за тази трансформация. В техния случай засегнатите 
групи съвпадат с публика  и формират преки връзки/ съюзи с учените. Това се дължи както на 
факта, че голяма част от т.нар. генетични заболявания са и редки, поради което за тях липсват 
достатъчно изследвания и експертиза, произхода и хода на конкретното заболяване също често 
не са съвсем изяснени. По този начин потребителите на знание се превръщат в негови съавтори 
на базата на всеки един конкретен случай. В известен смисъл това води до плурализиране на 
биомедицинската истина и преместването на науката в полето на преживяното. Самото търсене 
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на информация/ знание за болестта е свързано с факта, че познанието пряко се свързва с 
управлението, а именно колкото повече и по добре информиран е даден пациент за състоянието 
си толкова по– добре ще се справи с него. От друга страна специализираното медицинско знание 
чрез тази пряка дифузия в живота на засегнатите моделира и променя личността им: те започват 
да използват биомедицински термини, език, с който да опишат себе си, да артикулират чувствата 
си, да правят оценки за това, което трябва или не трябва да правят, това от което се страхуват 
и това, на което се надяват. Този процес има двойствен ефект: той категоризира индивидите в 
определени групи, напр. инвалиди, хронично болни, глухонеми, като заличава разликите помежду 
им в рамките на самата група, а от друга страна подсилва тези разлики спрямо останалите. Така в 
известен смисъл групите получават признание, но веднъж станали част от определената публична 
мрежа за отделния индивид става много трудно да откаже да изпълнява ролята на болен и 
моралните отговорности, които генетичното знание вменява.

Тук идва мястото да отбележим и специфичните права и задължения, конструиращи 
мястото на индивида в съответната пациентска общност. Особеното при тях е че в известен 
смисъл са взаимосвързани и правата до голяма степен приемат формата на задължения.

 В статията си "Изборът като отговорност" Джесика Полцър убедително показва, че за 
индивидите участващи в генетичен тест за носителство, генетичната отговорност се дефинира 
едновременно като самоуправление и като отношение спрямо другите, в частност семейството.

Участието се ръководи от следните принципи, едновременно акт на свободна воля и именно 
посредством нея средство за управление:

Задължението/ правото да знаеш- носещо посланието, че информираността носи свобода 
и контрол върху това, което доскоро би могло да бъде определено като съдба и същевременно 
правещо индивидите все по- зависими от медико-диагностичната информация.

Задължението/ правото да управляваш - Важно е да си подготвен- Контрол начин на живот, 
избор на партньор, избор за деца и т.н. Конструкцията на индивиди в риск, рискови двойки, 
рискови бременности по-лесно оперира с морализирането на отклоняващото се, избягващо 
този дискурс, поведение. "В генетичното рисково общество …изборът на повечето хора 
би бил в унисон със социалната представа за отговорно и рационално поведение". Спрямо 
съществуващия дискурс на риска, Лемке [4] дава и ново определение на стария термин 
"евгеника", а именно евгеника на риска, спрямо чиито граници всеки е потенциално болен. 
Понятието "асимптоматичен болен" включва онези индивиди, при които на базата на генетичен 
тест е установен определен дефектен ген или предразположение, без обаче към момента на 
изследването конкретният индивид да е проявил симптом на съответното заболяване т.е. на 
практика е здрав. 

Третото и последно задължение на индивидите е задължението да информираш - а именно 
на базата на съществуващото съзнание за риск и отговорност да разпространиш наличното 
генетично знание за собствения си риск със значимите други, с които си биологично и социално 
свързан - семейството, така че апаратът за управление на риска непрекъснато се разраства, 
включвайки в себе си и нови индивиди, заети в процеса на самоуправление и контрол.

В рамките на съществуващите пациентски общности, интегрирани и интегриращи се 
спрямо генетичен признак интересно място заема позицията относно т.нар. семейно планиране, 
а именно нелеките въпроси свързани с евентуалното предаване на дадено заболяване в 
поколенията.
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Практиката на пренатална диагностика в контекста на понятието "генетично 
гражданство".

Практиката на пренатална /дородова/ диагностика най-общо казано снабдява роди-
телите с информация относно здравословното състояние на плода по време на бременността, 
като  в случай на аномалия, те трябва да вземат решение какво да правят оттук нататък, а 
именно дали детето да се роди ли не. В контекста на знанието за съществуващо в семейството 
конкретно заболяване, този тип изследване добива нови императиви и в известен смисъл 
оперира в споменатото вече поле на надеждата, очертавайки се като своеобразна технология 
на надеждата за тези индивиди, които не желаят да продължават да предават определени му-
тации и дефекти на децата си, в частност на света. От една страна подобни практики раз-
ширяват избора на индивидите, чиято съдба е белязана от  съществуването на генетично за-
боляване, давайки им възможност да създадат здраво поколение, от друга именно на базата 
на масовото им налагане като рутина при медицинското наблюдение на бременността/ чрез 
включването им в национални скринингови програми/ те се утвърждават като самораз-
биращ се и единствен избор за тях. Така ставаме свидетели на качествени трансформации в 
разбирането ни за морално или отговорно родителско /репродуктивно/ поведение: от една 
страна в контекста на самото им съществуване и обвързването им с определен стандарт на 
грижа и качество следва логичното предположение, че те следва да бъдат приети, от друга, 
че в името на своето, на децата и на обществото добро определени индивиди би следвало да 
не бъдат раждани. 

В този аспект не е учудващ факта, че прилагането и приемането на подобни практики, 
директно обвързани с възможността за селективен аборт, когато при плода се установи 
наличието на аномалия или дефектен ген, в общи линии се подкрепя от индивидите, болни 
или носители на определени генетични мутации. Практиката на пренатална диагностика е 
част от бурното развитие на т.нар. репродуктивна генетика, която накратко осъществява 
много фин и софистициран информационен контрол над репродуктивните решения, 
който мнозина автори дефинират  като определен вид самопринуда. Тъй като голяма част 
от генетичните заболявания са нелечими, същинската превенция, която тези изследвания 
осъществяват е превенцията чрез репродуктивни решения, макар че клиничната картина на 
самото заболяване не може да бъде предвидена въз основа на генетичен тест, а в определени 
случаи и времето на неговото възникване. Тъй като клиничният ход на дадено заболяване т.е. 
животът с увреждане не може да бъде калкулиран и ясен нито като тежест, нито като качество 
на живота на индивида то определено може да се твърди, че съществува тенденция за пълно 
припокриване на неродения още човек със съществуващото медицинско - научно познание 
за болестта или както казва Стейнберг "Генетичната болест не е просто нещо ужасно, което 
някой има, а нещо което някой е".

В този смисъл репродуктивната генетика контролира това, което се случва вътре в телата, а 
женското тяло се оказва натоварено с понятието за генетичен капитал, който според Еторе[1] 
конструира и генетичният морален код, опериращ в дискурса на срама, вината и отговорността 
определяйки, че добрите възпроизводители произвеждат и би следвало да произвеждат добри, 
здрави гени, респективно деца, а лошите - не. 

В контекста на подобен ред, отказът от провеждането на ПНД или продължаването на 
бременността в случай на установено увреждане се остракират през призмата на срама, липсата 
на морална зрялост и автономия. 



- 329 -

Решението една патологична бременност да бъде продължена е натоварено с двойна 
вина -от една страна заради самото наличие на " лоши гени", от друга заради своеволното 
им пускане в света - т.е. тук говорим за липса на самоограничение на възможността за лошо 
възпроизводство.

Подобна гледна точка почива предимно върху либерално - утилитарни аргументи и намира 
за своя основа възгледа, че родителите би следвало да не раждат деца, чието състояние би било 
изпълнено с болка, страдание, силна зависимост от околните и множество ограничения, а 
именно "родителят става условие за възникването или появата на чуждо страдание, основно 
чрез своята информираност за него.

Поради всичко изброено дотук може да формулираме следния извод: новите репродук-
тивни технологии до голяма степен се превръщат в неотменна част от това, което Рабиноу 
нарича биосоциалност, а именно автопроизводство и изграждане на идентичност. За много 
хора желанието да имаш дете се сблъсква с неизбежният страх от това не просто детето да е 
болно, а да притежава конкретно фамилно заболяване, за което отговорни са те. В този смисъл 
отново може да подчертаем, че при пациентските асоциации, формирани по генетичен признак 
се наблюдава активно сътрудничество и съюз с учените, а именно новите научни достижения 
в областта на репродукцията и фармацията се приемат до голяма степен безрезервно и като 
инструменти на надеждата.

Понятието генетично гражданство, чийто смисъл и конструкция изследвахме дотук, черпи 
своя потенциал, както от съществуващата социално - медико научна истина за света, така и от 
конкретните практики на производство на себе си, тогава когато болестта се оказва значим 
фактор за формирането на дадена идентичност. Самото понятие като научен конструкт е 
нестабилно, но като практическа реалност, моделиращата живота на включените в дискурса 
му индивиди то активно очертава своите граници, поражда въпроси и се нуждае от осмисляне.

Литература:
1. Еttore, E. The sociology of new genetics. Conceptualizing the links between reproduction gender and bodies. In: Genetic 

governance. Health, Risk and Ethics in the Biotech era. Routledge, 2005
2. Heath, D., Rapp, R. and K.-S. Taussig. Genetic citizenship. In: Nugent, D. and J. Vincent. A Companion to the Anthropology 

of Politics. Oxford: Blackwell, 2004.
3. Kerr, Ann. Genetics and citizenship. In: Society, 40, 2003
4. Lemke, T. From eugenics to the government of genetic risks. In: Genetic governance. Health, Risk and Ethics in the Biotech 

era. Routledge, 2005
5. Lippman, Abby. "Prenatal Genetic Testing a.nd Screening: Constructing Needs and Reinforcing Inequities."  American 

Journal of Law and Medicine 42, 1991
6. Novas, Carlos. Genetic advocacy groups, science and biovalue: creating political economies of hope. In: Atkinson, P. and P. 

Glasner, H. Greensdale New Genetics, New Identities. London and New York: Routledge, 2007
7. Poltzer, Jessika. Choice as a responsibility In: Genetic governance. Health, Risk and Ethics in the Biotech era. Routledge, 

2005.
8. Rabinow, Paul. Artificiality and Enlightment: from Sociobiology to Biosociality. Essays on the Antropology of Reason. 

Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996
9. Surbone, A. Genetic medicine: the balance between science and morality, Annals of oncology, 2004



- 330 -

ОБУЧЕНИЕТО В ДУХОВНИ ГРИЖИ – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА КАЧЕСТВОТО 
НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 

Пенка Маринова1,  Петя Аспарухова1 
Въведение

В европейски мащаб професията "медицинска сестра" е регулирана професия и това 
налага по-високи предизвикателства при обучението и придобиването на професионални 
компетенции.  (1)

Промените в здравеопазната система налагат и промяна в отношението към професио-
налната квалификация, развитие и създаване на възможности за професионална кариера на ме-
дицинските сестри. Новите изисквания е необходимо да бъдат анализирани и популяризирани 
сред здравната общественост.(2)

Профеията на съвременните медицински професионалисти има своето развитие и нова фи-
лософия.  За да осъществи качествена здравна помощ, съобразена със стандартите на Европа 
медицинкият професионалист е необходимо да притежава компетенции, защитени с придобит 
висок образователен ценз и да има мотивация за това. (3)

Нарастващите изиквания към качеството на грижите за пациента налага висока ефек-
тивност на обучението на медицинските професионалисти в духовни грижи. Зачитането 
на духовните потребности на пациентите е предпоставка за качество на здравната грижа. 
Проучвания показват, че повечето хора имат духовен живот и пациентите искат здравната 
грижа да е адресирана към техните духовни потребности. Добрата здравна грижа включва спо-
собността да обективизираме това, което пациента чувства в символична форма-неговата реч, 
езика на тялото и потребност. (4) 

Фундаменталната цел на професионалистите по здравни грижи е да помагат на пациентите, 
когато те самите не са в състояние, да поддържат и възстановяват здравето си. Изпълнението на 
тази цел изисква включването на всички измерения и аспекти на грижите.(5)

Цел: Да се проучи мнението на медицинските професионалисти за необходимостта от обу-
чение в духовни грижи, като елемент от здравните грижи подобряващ тяхното качество. 
Материали и методи

Изследването е проведено през периода август-септември на 2013г. Проучването е про-
ведено сред 200 медицински сестри, работещи в лечебни заведения на територията на страната. 
Обхванатите болници се намират в: гр. Монтана- МБАЛ "д-р Стамен Илиев" АД, гр. Русе - МБАЛ 
"Русе", гр. Плевен-УМБАЛ "Георги Странски" и в гр. София-Национална  специализирана 
болница по онкология "Дървеница". В процеса на изследването са използвани документален, 
социологически и статистически методи. За проучване мнението на сестритете е разработена 
анкетна карта, съдържаща закрити и открити  въпроси. От закритите въпроси са приложени 
многовариянтни въпроси, оценъчна скала и въпроси за оценка на важността. Участието е до-
броволно и е гарантирана пълна анонимност на анкетираните. Данните от проучването са 
обработени чрез статистическата програма SPSS, а графиките са изготвени посредством про-
грамата Microsoft Excel.

Статията е част от проучване, финансирано от Съвета по медицинска наука при Медицински 
университет София, конкурс "Млад изследовател".

1 филиал "Проф. д-р. И. Митев" към МУ-София
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Резултати и обсъждане
На Фиг.1 е показано възрастовото разпределение на анкетираните медицински сестри от 

лечебните заведения. Най-голям брой отговорили са във възрастовата група между 46-60 го-
дишна възраст- 42,5%,  34,5% от респондентите са между 36-45 години, на трето място от рес-
пондентите са между 25-35 години-15,5% и останалите 7,5%  са над 60 години. (фиг.1)

Фиг.1. Възрастово разпределение на анкетираните

   Над 10 години трудов стаж в отделенията имат 78,4% от анкетираните медицински сестри, 
следвани от тези до 5 години-13,7% и до 10 години – 7,9%. От анкетираните медицински сестри 
с полувисше образование са 54,0%, със степен "бакалавър" - 33,8%  и с " магистър" - 12,1%. 
(фиг.2)

Фиг.2. Образование на медицинските сестри

Духовността е свързана с фундаменталните истини и принципи на живота. Често се раз-
глежда и като търсене на смисъл в нещо. В процесите на взаимодействие на пациентите с ме-
дицинските сестри, независимо в какъв клиничен стадии се намира заболяването, се очертава 
необходимостта от специфични подходи спрямо болните не само от медицинска гледна точка, 
но и по отношение на тяхната духовност, религиозни вярвания и практики. Сестрите трябва да 
умеят да оказват подходяща подкрепа и състрадателна грижа с разбиране към всеки пациент. 
При запитаните на въпроса" С какво свързват  термина "духовни грижи"?", честотното раз-
пределение на отговорите е следното: 60,3% сочат  взаимоотношенията с хората и тяхната ду-
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ховност, 20,6% с културните  и философските възгледи, 17,1% с религиозни традици и практики 
при хора с религиозни възгледи и 2,0% в отговор друго считат, че духовната грижа обхваща 
всички гореспоненати аспекти. (фиг.3)

Фиг. 3. С какво свързат духовните грижи медицинските сестри

За  уточняване информираността на медицинските сестри  е поставен въпрос:" Как оце-
няват собствената си информираност за духовните грижи?". От направената самооценка на 
респондентите, както е видно от (фиг. 4) – 62,0% са информирани за духовните грижи (от-
лично-4,5%, много добре-21, 0% и добре-36,5%), а 38% са задоволително и слабо информирани. 

Фиг.4. Информираност на медицинските сестри за "духовните грижи"  

Търсейки източниците на информация за знанията на медицинските сестри в областта на 
духовните грижи се установи, че най-значим и актуален източник за 47,9% са други източници, 
където в свободен отговор преобладават – колеги от чужбина и специаллизирана литература, 
следвани от лекции в обучителна институция-24,75%, интернет-14,9%,  колегиуми в отделе-
нието-9,8% и национални конференции-2,6%. (Фиг.5)
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Фиг.5. Източници на информация на медицинските сестри за 
духовните грижи

  За да се изясни медицинските сестри  имат ли умения за снемане на анамнеза в духовни 
грижи, зададохме въпрос на който  45,7% от тях споделят, че нямат такива. По равно са 
отговорили, че имат задоволителни умения-24,1% и други 24,1%-добри, останалите 6,0% - 
са на мнение, че имат мнотго добри умения.  От проучването се установи още, че 42,9% от 
медицинските сестри  имат задоволителни умения да консултират в духовни грижи, 37,5% не 
могат, 17,0% го правят много добре и 2%  отлично.  

Според 51,0% от медицинските сестри консултацията в духовни грижи е  средство за 
подкрепа на обекта на грижите, за 27,0% е насочващ разговор, при 26,55-помощ за вземане 
на решение, а 26% са на мнение, че е средство за изясняване на възможностите Сборът на 
процента надхвъля сто, тъй като всеки респондент има повече от един отговор.(фиг.6)

Фиг.6. Мнение на медицинските сестри какво е конултацията в духовни грижи

26,50%

26,00%
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средство	за	подкрепа	на	обекта	на	
грижите

Положителната нагласа към болния и способността да се декодира невербално споде-
леното чувство, е умението на медицинската сестра да удовлетвори нуждата на пациента от 
духовна грижа. Необходимо е пациентът да се възприема като личност със здравен проблем 
и емоционална натовареност, с променена психика и поведение. Основа за това са духовните 
грижи  за пациента. Запитани: Подготвени ли са да отговорят на потребността на болния от 
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духовна грижа, голяма част от медицинските сестри (44,0%) считат, че не са подготвени добре, 
(33%) споделят, че не биха могли да отговорят на потребността на болния от духовна грижа, 
(16,5%) са добре подготвени, (4,5%) много добре и една незначителна част от (2,0%) са под-
готвени отлично. 

Като основна  причина  да не отговорят на потребността на болния от духовни грижи, меди-
цинските сестри посочват липсата на обучение (32,2%), по равно (21%) са ранжирани липста 
на организация на духовни грижи в страната и  липса на информация в болницата, за (19,1%) 
причината е липса на информация в общественото пространство и при (5,6%)   е липсата на 
информация в отделенито, където работят. (фиг.7)

Фиг.7. Фактори възпрепятстващи мед. сестри да не отговорят на потребността на 
болните от духовни грижи

Процесът на духовно обгрижване на страдащите, е процес на човешко взаимодействие, 
което се опира на различни по своята същност професионални компетенции. Уменията за 
работа в екип придобиват все по-актуално значение. Признавайки собствените си ограни-
чения в предоставянето на духовната грижа, медицинската сестра може да потърси услугата на 
други членове от екипа - психолог или духовно лице.  В същото време 69,7% от анкетираните 
медицински сестри считат, че  не са подготвени за работа в екип за духовни грижи, 21,0%  са 
подготвени достатъчно добре, 6,25% много добре и само 3,2% са подготвени отлично да ра-
ботят в екип. За  екипна работа при  прилагането на духовни грижи 44,7% от медицинските 
сестри  се нуждаят от повече информация,  28,9% от обучение за прилагане на духовна грижа и 
26,4% от организация на духовни грижи.

Резултатите от проучването относно мнението на анкетираните медицински сестри от 
лечебните заведения за необходимостта от допълнително обучение по духовни грижи е ран-
жирано в следната последователност – 46,2% считат, че е необходимо, за 40,5% не е чак толкова 
необходимо, 12,8% е много необходимо и 5% са на мнение, че не е необходимо обучение. От 
респондентите 28,8% са на мнение, че обучението трябва да е под формата на вътреболнични 
колегиуми, за 21,2% като средство за допълнително обучение  са подходящи колегиумите в 
отделението. При 20,7% това са научни форуми–конгреси и конференции, за 18,2% следди-
пломни квалификации и според останалите 11,1% е необходима подготовка под формата на 
специализации. 

Изводи
1.  Духовните грижи са важен фактор за качество на здравните грижи и в развитите европейски 

страни те са елемент от цялостната грижа за пациента.
2.  По-голяма част от медицинските сестри са наясно с необходимостта от прилагането на 

духовните грижи за болните, което влияе пряко върху качеството на сестринската грижата.
3. Проучването показва открояващо се разминаване между желанието и възможността за 
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реално прилагане на духовни грижи при пациентите.
5.  Само 24,75% от медицинските сестри са информирани от лекции в обучителни инстетуции, 

което е в корелация с умението  на 30,1% от респондентите за снемане на духовна анамнеза 
и консултиране в духовни грижи при 19,0%.

 6.  От факторите възпрепятстващи тази грижа водеща е липсата на обучение за медицинските 
сестри.

Заключение
 За да са адекватни медицинските сестри в България  на модерния европейски нърсинг, по 

отношение на духовните грижи, се очертава необходимост от повишаване на компетенциите, 
защитени с придобит висок образователен ценз, непрекъснато обучение и специализации.
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ОСНОВНИ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ПОВИшАВАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ФРГ

Екатерина Александрова1

В областта на здравеопазването присъединяването на България към ЕС означава и подо-
бряване на качеството, достъпността и ефективността на медицинското обслужване на насе-
лението и спазване на етичните принципи в медицината. Както посочват в изследванията си 
редица автори, ако не се предприемат адекватни мерки за възприемане на по-ефективен модел 
за развитие на българското здравеопазване (Ц.Воденичаров и кол. 2005; Ст.Гладилов и кол. 
2004), в периода до 2020 г. то може да задоволи едва минимума от изискванията на ЕС по от-
ношение на предоставянето на медицинско обслужване.

В настоящата статия се анализират реформите в здравноосигурителната   система в 
Германия, които имат за цел да се осигури достъпа на населението до една добре работеща 
здравна система с високо качество на здравното обслужване и спазване на медицинската етика. 
В Германия усилията се съсредоточават в издигане на качеството на здравното обслужване, 
като се усъвършенства системата от обществени органи за проследяване на качеството и се 
разширяват механизмите , използвани от здравното осигуряване за повишаване на качеството, 
основните, от които разглеждаме по-долу. 

Взаимодействие на държавни и обществени органи и организации
Основният механизъм за проследяване и повишаване на качеството в здравеопазването във 

ФРГ е взаимодействието на държавни и обществени органи и организации. Същностна харак-
теристика на немската система за организация и управление на здравното осигуряване е тра-
дицията на "социална корпоративност" (Altenstetter and Busse 2005: 122-123). Управлението 
на сектора на здравеопазването е децентрализирано и е прехвърлено към независими квази-
публични органи /здравните каси/, управлявани от представители на осигурените /често 
профсъюзите/ и на работодателските асоциации. Главните регулаторни механизми, засягащи 
осигуряването на стоките и услугите, както и решенията за финансовите принципи, се опре-
делят от държавата, която обаче се включва в постоянен обмен на политически идеи с предста-
вители на здравните фондове. Тази социално-политическа конфигурация е интегрална част от 
традицията на модела на Бисмарк. За разлика от други здравноосигурителни системи ролята 
на частните здравноосигурителни компании в Германия винаги е била по-силна, докато ролята 
на държавата като управител е ограничена.  

В съответствие с Ordnungspolitik, държавата в лицето на Федералното министерство на 
здравето осигурява подходящи общи  законодателни постановки (Sauerland 2009).  Детайлите 
относно регулирането на здравната система се договарят чрез широк обществен консенсус, по-
стигнат чрез съвместната работа на обществени представителни органи и организации, които 
често имат по-актуална и  по-обективна информация за състоянието на проблемите. 

Сложното взаимодействие на държавни и обществени органи и организации в организа-
цията и функционирането на здравноосигурителната система в Германия въплъщават корпора-
тивния принцип на управление и взаимодействие,  (Александрова Ек. 2010). Саморегулацията 
на системата чрез редица обществени органи е в центъра на функционирането й, а държавните 
органи задават само най-общите насоки за действие на тези органи. Централно място сред тези 
органи заема Общият федерален комитет.
1 American Health Lawers'Association, PhD
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Взаимодействието между държавни и обществени органи се осъществява и на процесуално 
ниво, като често държавните органи само поставят крайния срок за решаване на даден проблем 
от широк кръг обществени организации и се намесват само, ако не се стигне до решение в 
определения срок. Такъв е случая с приемането на програмите за диагностично свързаните 
групи (Burau, 2007). При тези механизми най-вече задължителните здравноосигурителни 
фондове, но и частните такива, се намират в непрекъснат пряк или косвен диалог с държавата 
и обществеността. Например, задължителните фондове работят в тясна връзка с Федералната 
организация на лекарите от здравноосигурителните фондове, както и с отделни групи лекари 
(Do¨hler, 2002). Така работата на фондовете се подлага на постоянна оценка и самооценка.  

Институциите по качеството въплъщават взаимодействието на държавни и обще-
ствени органи и организации

Понастоящем с ръководството на проследяването и повишаването на качеството са на-
товарени редица институции. Централно място сред тях заема Общият федерален комитет 
(Gemeinsamer Bundesausschuss G-BA), посочен в чл. 91 на Германския Социален Кодекс- К5, 
като обединителен регулаторен орган, представляващ различни  интереси и въведен от Закона 
за модернизация от 2004 г. 

Общият федерален комитет е корпоративен орган и се състои от представители на раз-
лични организации: Националната асоциация на лекарите от задължителното здравно осигу-
ряване (KBV), Германската федерална асоциация на денталните медици (KZBV), Германската 
асоциация на болниците (Deutsche Krankenhausgesellschaft). Изследователите подчертават все 
още слабата позиция на пациентските организации, чиито представители могат да участват в 
работата на комитета, но без право на глас (Sauerland, 2009).

Германският социален кодекс, книга 5, част четвърта  (Sozialgesetzbuch V) представлява 
законовата рамка за работа на Общия федерален комитет при осигуряване на качествено об-
служване в задължителното здравно осигуряване. Член 137 от Книга 5 предвижда Общия фе-
дерален комитет да определя мерки за подържане и повишаване на качеството в болниците, 
като се проследяват обхвата и видовете услуги, а също така и програмите за диагностично 
свързаните групи. Проследява се и спазването на медицинските стандарти за качество при 
извършване на определени процедури. Следвайки принципите на немския  "корпоративизъм", 
Общият федерален комитет се подпомага от Асоциацията на частните здравни осигурители и 
от Германската медицинска асоциация. 

Комитетът е наел Федералния офис за осигуряване на качеството, който изработва доклади 
за всяка болница. Федералният офис е структура, създадена от Германската медицинска асо-
циация, Германската асоциация на болниците и задължителните и частните здравноосигури-
телни фондове. Доклади по качеството съставят и Асоциацията на лекарите в задължителното 
здравно осигуряване и различните фондове. Това дава възможност за предоставяне на обективна 
и обемна информация на пациентите в Германия, у които е създаден силен интерес към информа-
цията за качеството на здравните услуги (Nolting and Wasem, 2002).

Със Закона за реформи от 2007 г. Общият федерален комитет се задължава да изработва и 
насоки за определяне и измерване на качеството (чл.136 от Sozialgesetzbuch V).

С научни и практически задачи в областта на осигуряване на качествено здравеопазване е 
натоварен и Институтът по качество и ефикасно здравно обслужване (Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit (IQWiG) (вж. Sozialgesetzbuch V, 2005: чл.139), който се финансира от задъл-
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жителните здравноосигурителни фондове. В рамките на IQWiG се извършват значителни изслед-
вания на качеството на предоставяните здравни услуги, ревизират се насоките за практикуване 
на медицина, основана на доказателствата, предлагат се изменения и подобрения в програмите 
на ДСГ, оценяват се лекарства и тази информация се предоставя на обществото. Ето защо слу-
жителите му, в по-голямата си част, имат медицинско образование и по същество се занимават с 
научни изследвания и проучвания.

Избор на здравен фонд въз основа на предлаганото качество
Новият модел на организация на здравно осигуряване води до известно ограничаване на 

правомощията на "корпоративните" бордове за сметка на нахлуване на механизми, почерпани 
от частния бизнес (Bode 2004, 129-139). Основни отдели на фондовете работят за участието 
им на пазара  и за взаимоотношенията им с бизнес партньори и клиенти и така смисълът на 
мениджмънта се концентрира върху това да  се привлекат клиенти.

Тъй като напоследък немската здравеопазна система е възприела концепцията за ‘регули-
раната’ конкуренция и е определен таван на здравноосигурителните вноски, а възможностите 
за  избор на фонд и лекари от пациента са доста големи, значителни усилия се насочват към 
повишаване на качеството на оказваната медицинска помощ, което е важен елемент на конку-
ренцията между доставчиците на услуги.

Включването на здравноосигурените в един или друг фонд в рамките на обществената сис-
темата се влияе от цената и качеството на диференцирания пакет услуги, предлаган от даден 
фонд. Почти един на всеки четири човека е сменил своята здравна каса поне веднъж (Braun et 
al., 2006).  

Доказано е, че пациентите в Германия имат силен интерес към информацията за качеството 
на здравните услуги (Dierks and Schaeffer, 2005). По този начин информацията за качеството на 
услугите се превръща във важен параметър на конкуренцията между доставчиците на здравни 
услуги. Самата конкуренция на основата на данните за качеството на услугите пък се превръща 
в стимул за по-нататъшно подобряване на качеството в немската здравна система (Sauerland, 
2009).

Предлагане на различни здравноосигурителни пакети услуги и продукти
Изборът на здравноосигурените пациенти  се разширява, тъй като здравните каси на задъл-

жителното здравно осигуряване вече могат да предлагат различни пакети услуги и продукти. 
Конкретните решения относно това кои услуги се реимбурсират от социалното здравно оси-
гуряване и нивото на реимбурсиране на услугите в Германия се вземат децентрализирано и 
се извършват от самоуправляващи се органи, съставени от осигурителите (здравните каси) и 
доставчиците (лекари и болници). Федералното правителство има само надзорни правомощия 
и определя регулаторна рамка, в която самоуправляващите се органи имат право да вземат ре-
шения. Тази рамка и тези решения влияят върху разнообразието на услугите и на този аспект на 
качеството на здравеопазването като цяло.

Според ревизирания член 53 от Кодекса за социално осигуряване V, здравните каси пре-
доставят нови опции в области някои, от които са свързани с повишаване на качеството на 
услугите. Например, предоставя се право за реимбурсиране на разходи. Здравноосигурените 
в задължителното осигуряване вече могат да избират между класическите обезщетения в за-
дължителното обществено осигуряване, които се изразяват в получаване на услуги, и новите 
предложения за реимбурсация на използвани услуги. Схемата за заплащане на такса съобразно 
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получената в амбулаторни условия медицинска услуга може да се размени за по-висока допъл-
нителна премия, която да се ползва по желание на осигурения за допълнителни услуги от раз-
личен тип (както се прави в частното осигуряване). 

Друга опция е свързана с предлагане на нови форми за оказване на лекарска помощ, които 
предоставят възможности за повишаване на качеството на предлаганите здравни услуги. Тази 
опция е открита за осигурените, които са се включили в някоя от новите форми на грижа, 
като GP центровете, диагностично свързаните групи или схеми за интегрирани грижи 
(Sozialgesetzbuch V).  Използването на пакетите по тези направления изисква осигурените да 
са регистрирани във фонда най-малко от три години, да бъдат самоосигуряващи се и да не се 
ползват от кръстосано субсидиране по други пакети. 

Като цяло, реформите от 2004 г. и 2007 г. създават правната и организационна рамка за 
по-добра координация и сътрудничество при предоставяне на качествени здравни услуги. 
Здравните каси на задължителното здравно осигуряване вече могат да предлагат различни 
пакети услуги и продукти, като например GP центрове, ДСГ, договори за интегрирани грижи и 
т. н. При включването към общопрактикуващ лекар се очаква осигурените да приемат да бъдат 
насочвани от него, което да доведе до по-качествени услуги, при които лекарят да действа като 
осведомен агент на пациента, като го насочва към определени варианти на лечение като ДСГ, 
например. Така се увеличава изборът и се отговаря на нуждите на осигурените пациентите да 
избират пакети, които да бъдат съобразени с техните индивидуални предпочитания. 

Едно пилотно проучване с цел измерване на удовлетвореността на пациентите анализира 
качеството на интегрираните здравни грижи като нова форма на организация в здравеопаз-
ването (Braun S et al., 2010). Като цяло участниците в проучването са много доволни от усло-
вията на лечение под формата на интегрирани здравни грижи. 75% от анкетираните са "много 
доволни" или "по-скоро доволни" от качеството и разнообразието услуги, предлагани по 
проекта. Около 80% от анкетираните са готови отново да  участват в проекта и го препоръчват. 
Изследването показва също, че съществува потенциал за подобряване на информирането на 
пациентите за новата форма на здравни грижи.

Тези промени водят след себе си задействането на повече механизми за включване на па-
циентите в планирането на грижите, разширяването на услугите и повишаване на разходите. 
Във фокуса на подобряване на качеството е прилагането на такива  финансови модели, които 
да го подпомагат, като например заплащането за постигнати резултати. Тези резултати могат да 
се търсят многостранно – от броя на доволните пациенти през извършените манипулации до 
използването на информационни технологии в лечебния процес. (Gauld 2009:16).

Изводи
Основна насока на реформи в здравноосигурителната система на ФРГ са мерките за по-

вишаване на качеството на услугите, като от проблем, решаван на ниво отделен здравен специ-
алист, качеството се превръща в проблем, решаван от гражданското общество. 

Опитът на ФРГ подсказва и решението за създаване на един общ контролен орган по ка-
чеството  с представители на държавата, но и на осигурителите, обществените организации, 
на осигурените, а също и специалисти по здравен мениджмънт. Съчетаването на тези мерки 
с продължаването на изследователската дейност по качеството на здравните услуги може да 
доведе до съществени промени в тази насока. 
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Опитът на ФРГ подсказва възможности за развитие на пазарните механизми чрез "регу-
лирана конкуренция" в ЗО, която създава условия изборът на фонд да се обвърже с повишаване 
на качеството. Могат да се приложат финансови схеми, при които конкуренцията между фон-
довете да се насочи към качеството на здравното обслужване.

В посока на осигуряването на качествено обслужване се работи и чрез разширяване и раз-
нообразяване на услугите в кошницата на задължителното здравно осигуряване и насочване 
на осигурения към конкретно необходимите му услуги чрез използването на стимули (вкл. фи-
нансови  като, например, реимбурсация на вноски) при дейности за промоция на здравето. Във 
ФРГ основните организационни форми в здравеопазването като ОПЛ, ДСГ, интегрираните 
грижи също са обвързани с по-доброто здравно обслужване.   

Въз основа на близостта на българския и германския здравноосигурителни модели, раз-
гледаните здравноосигурителни организационни механизми за повишаване на качеството на 
здравеопазването във ФРГ могат да се приложат и от българското здравно осигуряване.
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АВТЕНТИЧНОСТTA И ЕТИЧНИTE СТАНДАРТИ В ПСИХОДРАМАТА И 
ГРУПОВАТА ПСИХОТЕРАПИЯ
Надя Матеева1, Пламен Димитров2

Всяка професионална дейност и съответстващата й общност, в даден момент от своето раз-
витие достига до такъв стадий на зрялост, който изисква известно регламентиране и стандарти-
зиране на вътрешните и външните професионални взаимодействия и взаимоотношения.Това 
придава по-голяма стабилност на професионалната общност и извършваните от нея специали-
зирани дейности и услуги.На тази основа се осигурява по-високо качество на извършваното 
обслужване на хората и институциите, а оттук и по-висок обществен престиж и признание на 
съответната професия.

Всичко това с пълна сила се отнася за психотерапията и психологичното консултиране – в 
частност за психодрамата и груповата психотерапия като утвърдени психотерапевтични мо-
далности. В България днес те са достигнали такъв стадий в своето развитие, че приемането на 
професионално-етични стандарти е една вътрешно професионална и заедно с това социална 
потребност.

Етичният кодекс на българските психотерапевти е основното изявление на принципите на 
автентично и етично професионално поведение на груповите психотерапевти и психодрама 
терапевти във взаимоотношенията между различни индивиди с определени социални роли.

Основното предположение на тези принципи е, че нарушаването им може да засегне 
интересите на пациента, клиента, обучаващия се, терапевта, обучителя, колегите; да ощети 
терапевтичната или обучителна програма, полето на психотерапия или обществото като цяло.
Принципите изложени по-долу са базирани на следните фундаментални норми:
•	 Човешките същества са по природа автономни и съзидателни. Всеки индивид твори своя 

собствен живот и колективно, ние творим обществото.
•	 Всички човешки същества са с еднаква ценност, независимо от раса, вяра, убеждения, 

националност, пол, социалноикономически статус или сексуална ориентация.
•	 Индивидите имат правото, отговорността и потенциала да вземат свои собствени решения, 

да поемат отговорности за своя собствен живот и да функционират автономно.
•	 Индивидите са отговорни за своето личностно и професионално развитие и за темповете 

на това развитие.
В Етичния кодекс на българските групови психотерапевти и психодрама терапевти са 

включени регламентации в  следните аспекти на професионалната дейност на психотерапевтите:

I. ОТГОВОРНОСТ
•		 В	своята	професионална	дейност,	психотерапевтите	се	стремят	към	най-високите	стандарти	

на професията.
•		 Те	 трябва	 да	 осъзнават	 последствията	 от	 своите	 професионални	 действия	 и	 да	 носят	

отговорност за тях.
•		 Те	полагат	усилия,	в	рамките	на	възможностите	си,	техните	услуги	да	не	бъдат	използвани	

по неподходящ начин.

1 Департамент по психология, Институт за изследване на населението и човека – БАН
2 д-р, Председател на Управителния съвет на Дружеството на психолозите в България
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II . КОМПЕТЕНТНОСТ
1.  Психотерапевтите предлагат само тези услуги, които са в рамките на тяхната професионална 

компетентност и съответстват на тяхната квалификация и опит.
•		 Те	осъзнават	своите	професионални	ограничения	и	при	необходимост	апелират	към	други	

професионалисти за консултация или препращане.
•		 В	 тези	 видове	 практическа	 дейност,	 където	 още	 няма	 твърдо	 установени	 стандарти,	

психотерапевтите взимат всички мерки за да осигурят благополучието на клиентите си.
2.  Те се стараят да бъдат в течение на научните и практическите изследвания и решения в 

сферата на своята дейност.
3.  Ако психотерапевтите имат лични проблеми от такъв тип и проявяващи се в такава степен, 

че влияят върху изпълнението на професионалните им задължения, те се обръщат за 
професионална помощ с цел изясняване на ситуацията.

III .АВТЕНТИЧНИ ВЗАИМООТНОшЕНИЯ С ДРУГИТЕ
1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ
1.1. Психотерапевтите зачитат личната неприкосновеност на човека и се грижат за защита 

правото на клиента на самоопределение в това число и отказ от по-нататъшно участие.
◊ Психотерапевтите осведомяват клиентите или техните представители за планираните 

мероприятия по най-разбираем начин, за да могат сами да решат желаят ли да вземат 
участие в тях или не.

◊ Отношението към клиентите трябва да поощрява тяхната автономност и 
самоопределение, като се избягват стилове на поведение създаващи зависимост.

1.2. Психотерапевтите осъзнават всички взаимоотношения, които могат да увредят 
професионалната преценка и да повишат риска от експлоатиране на терапевтичната 
ситуация.

1.2.1. Не експлоатират клиентите си финансово, психологически или по какъвто и да 
било друг начин, които да е видим за обективния наблюдател като ущърб за клиента.

1.2.2. Сексуалната интимност с клиента е неетична.
1.3. Ако условията за наемане на психотерапевта или консултативния психолог водят 

до невъзможност за спазване на интересите на клиента, това се обяснява на всички 
заинтересовани страни.

2.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБУЧАВАЩИТЕ СЕ
2.1. Обучителите са отговорни да организират своите взаимоотношения с обучаващите се 

съгласно етичните принципи валидни за клиентите (т. III , ал. 1.1. до 1.3).
2.2.Обучителите поставят за своя основна цел професионалното израстване и личностно 

развитие на обучаващите се
2.2.1. Обучителят насочва обучаващия се към друг колега, ако интересите и начинът на 

приложение на знанията изискват знания и умения извън подготовката на обучителя.
2.3.Психотерапевтите, които ще обучават или ще се занимават с каквато и да е аналогична 

дейност на курсове, заедно с непсихолози, внимателно следят дали участието им няма да 
доведе до нежелателно впечатление, че курсът не отговаря на изискванията към работата на 
професионалната общност.
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3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ
3.1. Психотерапевтите уважават  професионалната компетентност, задълженията и 

отговорността на колегите си и представителите на другите професии.
3.1.1. Въздържат се от необективни съждения за колегите и тяхната работа, но могат да 

правят обоснована критика.
3.2. Психотерапевтите разбрали, че техен колега е нарушил моралните принципи, постъпват 

съгласно утвърдените процедури.
Iv . КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
1.  Психотерапевтите имат задължението да запазват в тайна информацията получена от 

клиентите си в хода на работата с тях.
2.  Те споделят подобна информация с други лица само със съгласието на клиента или на друг 

законен негов представител.
3.  Изключение от това правило може да се направи само в тези случаи, ако чрез това се 

нанася вреда на клиента или съществува явна опасност за клиента или други хора. В тези 
случаи информацията трябва да бъде предадена само на тези, които могат да предприемат 
адекватни действия в дадената ситуация.

4.  За осигуряване на конфиденциалност във връзка с психологическите и психотерапевтичните 
изследвания и интервенции, психолозите и психотерапевтите са длъжни да се погрижат за 
специална договореност с лицата, ползващи техните услуги.

5.  В договореността трябва да се уточни начинът за гарантиране на конфиденциалността: кой 
ще има достъп до тези материали и колко дълго те ще се съхраняват. (Това се отнася също 
така за материал, въведен в компютър).

6.  В случаи на запис върху магнитна или видеолента, фотографиране или заснемане на филм 
съгласието на клиента (участник в група и др. подобни) е задължително.

6.1. За демонстрация, прослушване или друго използване на материала е необходимо 
допълнително писмено разрешение, от което да е ясно, къде, кога, пред кого и в каква форма 
може да бъде използван съответния материал.

6.2. Тук се изисква да се включи също така информация за това, колко време може да се пази 
този материал.

7.  Ако клиент или участник в група не потвърди съгласието си, материалът незабавно се 
унищожава.

8.  В случай на необходимост психотерапевтите информират възложителите и клиентите за 
правилата и изискванията за спазване на конфиденциалност според настоящия Етичен 
кодекс.

v . ИНТЕРВЕНЦИИ, МЕТОДИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1.  Психотерапевтичните интервенции се планират на базата на добре формулиран проблем и 

след разглеждането на подходящи методи и алтернативни процедури.
2.  При осъществяването на интервенционни и други действия и методи, те се извършват в 

съответствие със стандартите или обичайната практика за тяхното използване.
3.  Психотерапевтите избягват да използват методи с неизвестни или неудовлетворителни 

параметри, освен в случаите, в които се апробират нови такива. За последното клиентите се 
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информират предварително и могат да се използват само след тяхното съгласие
4.  Психотерапевтите се стремят да формулират своите послания, заключения и други подобни 

изказвания по такъв начин, че те да не могат да бъдат превратно разбрани или използвани.
5.  Заключенията трябва да бъдат формулирани така, че да бъдат разбираеми за възложителя.
6.  Психотерапевтите се грижат за това психотерапевтичните и консултативните методи да 

не се описват в средствата за масова информация, по такъв начин, че да се намали тяхната 
полезност.

7.  Психотерапевтите самостоятелно избират методите си на работа.
vI . ПУБЛИЧНИ ИЗКАЗВАНИЯ
1.  Публичните изказвания, съобщения, информации и други подобни направени от 

психолозите и психотерапевтите, имат за цел да помогнат на хората да осъществят добре 
информирани и свободни избори.

	 •		 Когато	правят	изказвания	като	специалисти,	те	се	стремят	към	обективност	и	точност.
	 •		 Психотерапевтите	 информират	 за	 спецификата	 на	 професионалната	 си	 дейност	 по	

такъв начин, че да избягнат неправилното разбиране от аудиторията на спецификата на 
своята дейност или професия.

 1.2.1. Избягват се публични изказвания, изглеждащи като самореклама.
2.  Предлагайки своите услуги, психолозите и психотерапевтите дават само следната 

информация: име, адрес, телефон, образование, работно време и специалност.
2.1.  В обявите за курсове може да се съдържа информация, обясняваща съдържанието и целите 

на курса.
 2.1.1. Обявата не трябва да изглежда като реклама или да съдържа обещания за специфични 

резултати.
3.  Психотерапевтите, публикуващи съвети в печата, участващи в специални предавания на 

радиото и телевизията или където и да е, дават тези съвети само в обща форма.
3.1. Психотерапевтите публикуват от свое име само тази работа, която е извършена напълно от 

тях или за която имат съществен принос.
3.2. Психотерапевтите не забраняват и не пречат на публикации с критика за тяхната работа.
Литература:
1. Етичен кодекс – Българска асоциация по психотерапия - http://www.psychotherapy-bg.org/?page_id=23
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РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ И ИНТЕРНЕТ МРЕЖИ  ВЪВ 
ФОРМИРАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕ И ОЦЕНКИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА 

НРАВСТВЕНИЯ ОБРАЗ НА ЛЕКАРЯ
Пламен Попиванов1

Въведение
Медиите, или както във века на информацията  е общоприето  да бъдат определяни – "четвъ-

ртата власт", разполагат с  ресурси, които не притежава нито една от официалните, юриди-
чески признати власти. Техният общодостъпен и вездесъщ социален контрол и присъствие във 
всички сфери на обществото им предоставят аудитория, до която всяка друга власт и инсти-
туция или няма необходимия достъп, или този достъп е силно затруднен. В това отношение 
медиите се намират в двойствена позиция – от една страна, те са необходима, често предпо-
читана, а понякога и единствено възможна предпоставка за формиране на обществените на-
гласи, настроения и мнение. От друга страна, чрез своите функции на сила, стояща над и не-
зависимо от институциите на властта, на средство за коригиране на решенията и методите на 
управление и на субективно-обективна инстанция, предлагаща решения, нерядко имащи импе-
ративен характер, играят ролята на един от основните фактори за формиране на общественото 
мнение. По този начин медиите осъществяват на практика специфичен, оценъчен, аналитичен 
и регулативен контрол върху обществения живот. Оценявайки повече или по-малко обективно 
произтичащите събития, медиите играят ролята на съдник, а в редица случаи на "истина от 
последна инстанция". По този начин те волно или неволно, случайно или преднамерено под-
готвят почвата за възприемане или отхвърляне на утвърдени авторитети и/или на случайно по-
явили се в общественото пространство месии или решения. Тяхната значимост в тези процеси 
трудно може да бъде надценена най-малко поради изключително широката аудитория, до която 
те имат достъп. В това отношение специално трябва да бъде отбелязан огромният скок на вли-
янието на електронните медии, които чрез телевизионните предавания и интернет присъстват 
във всеки дом.

Сравнително по-нови, но изключително активни във формирането на мненията, оценките, на-
гласите и отношението към различни проблеми са многобройните социални мрежи. И. Съйкова 
смята, че "през 2010 г., т.е. само 5-6 години след появата на Facebook, броят на участниците в него 
надхвърля половин милиард души. Има основание да се мисли, че с подобни темпове се развиват 
и останалите форми на интернет общуването." [2]. Несъмнено тази информация често носи бе-
лезите на емоционалния изблик и по същество тя представлява "социален отдушник" [1]  от нов 
тип и с нови, несравнимо по-големи възможности. Отчитайки тази особеност С. Съйкова отбе-
лязва тяхната възможност "Да се влияе организирано и целенасочено върху съзнанието и поведе-
нието на хората" [3].

Медиите (печатни и електронни), както и интернет сайтовете и мрежите, от една страна, от-
разяват, а от друга – оказват съществено влияние върху формирането на нагласите, мненията и 
оценките за лекаря и здравеопазването. По този начин те се явяват един от основните фактори, 
изграждащи опосредствена представа за качеството и ефективността на труда на медиците и 
значимостта на този труд за отделния човек и за обществото като цяло. В това отношение ко-
личественият и качествен медиен анализ, като подход за изучаване на медийните публикации 
е първата стъпка,  изясняваща  честотата, обхвата и тенденциите на медийното влияние [4].

1 Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, МУ-София
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Проблемите, свързани с медийното и интернет влияние върху взаимоотношенията между 
здравеопазването, като цяло и лекарската гилдия като водеща в системата, се нуждаят от фо-
кусиране на вниманието върху механизмите на това влияние, върху обективността и безпри-
страстността на оценките, върху нагласите и очакванията, които те пораждат. Това по същество 
е един сравнително нов изследователски подход в богатата палитра на социалните изследвания, 
добил названието Groundswell [5, 6, 7, 8]. До момента у нас не са изследвани проблемите на 
взаимоотношенията между здравеопазването, лекарите и пациентите с Groundswell анализа. 
Настоящото проучване е пръв опит в това направление. 

Целта, която си поставихме е да бъде оценена ролята на българските медийни и интернет 
публикации във формирането на нравствения образ на лекаря.

Обект на изследване са публикациите с ключови думи Хипократ и/или  Клетвата на 
Хипократ, отговарящи на смисъла на Хипократизма, от базата данни на агенция CROSS [10] 
за периода 2010-2012 г. Предмет са структурата, характерът и динамиката на положителните, 
негативните, амбивалетните и неутралните мнения и оценки. Методи – при обработката на 
материалите бяха използвани    медиен анализ, Groundswell анализ, графичен анализ, алтерна-
тивен анализ.

Материал
През периода 2010-2012 г., по информация на агенция CROSS [10], в 54 национални и 

регионални печатни медии, радиа и телевизии са публикувани мнения, анализи, становища и 
оценки, съдържащи ключовите думи Хипократ, Хипократовата клетва, Клетвата на Хипократ. 
Откриват се и 66  интернет адреса, където е отразено личното  разбиране на различни автори 
на посочените ключови думи. Много често тези думи са изрично упоменати в текста и вариа-
циите на тяхното разбиране са основа на изложените мнения, оценки и анализи.

Таблица 1. Структура на различните печатни и интернет източници  на  
анализираната информация

Източници
Години Общо за 

периода2010 2011 2012
бр. % бр. % бр. % бр. %

Преса 
1. От тях 
    Вестници 
    Списания 
2. От тях 
    Национални 
    Регионални 
Интернет 
Радио 
TV

82 
 

79 
3 
 

58 
24 

124 
- 
-

39,8 
 

96,3 
3,7 

 
70,7 
29,3 
60,2 

- 
-

77 
 

75 
2 
 

54 
23 
45 
3 
1

61,1 
 

97,4 
2,6 

 
70,1 
29,9 
35,5 
2,4 
1,0

91 
 

88 
3 
 

70 
21 

228 
4 
1

28,1 
 

96,7 
3,3 

 
76,9 
23,1 
70,4 
1,2 
0,3

250 
 

242 
8 
 

182 
68 

397 
7 
2

38,1 
 

96,8 
3,2 

 
72,8 
27,2 
60,5 
1,1 
0,3

Общо 206 100 126 100 324 100 656 100

Резултати  и  обсъждане
1.  Първо място заемат оценките, които имат неутрален характер (31,5% за периода 2010-2012 

г.). Необходимо е да се акцентира върху факта, че относителният дял на тези неутрални  
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оценка материали прогресивно нараства от 8,7% през 2010 г. на 48,8% през 2012 г. По 
същество публикуваните неутрални материали се характеризират с новинарски характер, 
анализ на факти и събития, без да се дават оценки или да се изразява позитивно или 
негативно мнение относно случващите се събития. 
Нарастването на относителния дял на изразените неутрални позиции и мнения се дължи 

преди всичко на намалението на относителните дялове на положителните и амбивалентните 
мнения, позиции и оценки.
2.  Особен интерес, най-малко поради силното влияние върху радикализацията на оценките и 

мненията за лекаря и за здравната система като цяло, имат негативните медийни и интернет 
материали. Несъмнено това е и причината, поради която сборът на относителните дялове 
на негативните оценки за лекаря и за системата представлява повече от половината от общо 
всички оценки – 54,4%. Динамиката на промените в оценките сочи, че и в двата случая 
относителният дял на публикуваните негативни материали намалява.
Независимо от тази динамика на относителните дялове на негативни публикувани мате-

риали, техният абсолютен брой нараства и за целия наблюдаван период те са над 350. Причина 
за посоченото привидно несъответствие е непрекъснато увеличаващата се активност в израз-
яване на позиции и мнения по отношение на "болното" здравеопазване от страна на обще-
ството.
3.  Положителните мнения, публикувани в пресата и в интернет, показват тенденция към 

снижение, като през 2012 г. те достигат своя минимум от 5,6%.
4.  Редуцирането на анализираните данни само до положителните и негативните материали 

показва реалното съотношение между двете крайни мнения, както и вътрешната им 
структура (фиг. 1 и фиг. 2). И в двете фигури  е включен само относителният дял на 
негативните и положителните материали.

Таблица 2. Характер на публикуваните материали в различните печатни и интернет 
източници

Характер на 
публикуваните 
материали

2010 
брой

2010 
%

2011  
брой

2011 
%

2012 
брой

2012 
%

2010-
2012 
брой

2010-
2012 
%

Положителни 18 8,7 11 8,7 18 5,6 47 7,2
Неутрални 18 8,7 31 24,6 158 48,8 207 31,5
Амбивалентни 21 10,2 9 7,1 15 4,6 45 6,9
Негативни към лекаря 90 43,8 46 36,6 61 18,8 197 30
Негативни към 
здравната система 59 28,6 29 23 72 22,2 160 24,4

Общо 206 100 126 100 324 100 656 100
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Фиг. 1. Структура на публикуваните положителни и негативни материали в 
различните печатни и интернет източници 

 Фиг. 2. Вътрешна структура на публикуваните негативни материали към 
лекарите и към системата  в различните печатни и интернет източници

                          

Изводи
•	 Анализът на резултатите показва, че се установява непрекъснат и устойчив интерес на 

медиите и интернет мрежите към проблемите, свързани с нравствения образ на лекаря и 
системата на здравеопазване.

•	 Налице е виртуално формиран, митологизиран  и нереален поведенчески образ на лекаря 
(всемогъщ "безсребърник"), неотчитащ реалностите в съвременната медицинска наука и 
практика и остро санкциониращ всяко отклонение от илюзорните очаквания.

•	 Разкриват се противоречия между желанието за промени в здравеопазването (неолиберално, 
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пазарно) и неизживените патерналистично-носталгични  нагласи.
•	 Установява се персонифициране на положителните публикации и мнения, докато 

негативните визират предимно цялото лекарско съсловие.
•	 Ясно изразен е дисбалансът в броя на положителните и негативните оценки. Съотношението 

е 1:9.
•	 Установява се влияние на политически внушения при формирането на негативните оценки, 

например случая в Горна Оряховица от декември  2010 г. [5].
Заключение

При изграждането на медийния образ на лекаря сериозно влияние оказва наличието или 
отсъствието на баланс между публикуваните позитивни и негативни материали. Установява 
се ситуация, при която медиите повече или по-малко обективно задават тона и определят на-
соките на диалога в интернет пространството, чийто език често е далеч и от минимална ко-
ректност.

"Говоренето" на някои политици, особено след декември 2010 г. [5], медийните манипу-
лации и силната интернет активност и натиск превърнаха болезнените проблеми на здравео-
пазването в "социален отдушник". 

През последните 1-2 десетилетия у нас, не без активното участие на медиите и социалните 
мрежи, категорично бе дискредитиран образа на "добрия чичко доктор" и на негово място ле-
карското съсловие се сдоби с негативната репутация на некомпетентни търговци, забравили 
своето призвание и клетва. Тази трансформация на изграждания с хилядолетия нравствено не-
опетнен, винаги готов да се притече на помощ, загрижен за пациентите си лекар, естествено 
не стана за един ден. Днес ние сме свидетели как в  българското здравеопазване  медицинските 
специалисти  са в позиция на "виновни до доказване на противното". В същото време работят 
в нормативна рамка, която не са създали, не одобряват и която е немедицинска, непазарна, не-
солидарна и антисоциална.

По този начин внесените съзнателно противоречия в здравеопазването водят до сериозни 
конфликти на интереси между пациентите и лекарите и предизвикват тежка фрустрация 
поради нереални   очаквания и представи.

Подобни илюзии се сформират и разпространяват с особено ускорени темпове в условия 
на социална несигурност и криза на ценностите. Социално-икономическата нестабилност на 
обществото и неговите членове създават необходимите предпоставки за митологизиране на 
поведенчески модели, които в очите на обикновения човек са гаранции за устойчивост и пред-
видимост. Всяко "отклонение" от тези ирационални виртуални модели става обект на катего-
рично осъждане и отхвърляне.
 Благодарност. Бих желал да благодаря на агенцията CROSS за подпомагане на проучването 

чрез бързото, точно, пълно и безвъзмездно предоставяне на необходимата информация от 
богатата си база данни.
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КУЛТУРАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Мая Визева1

Изследването е по Проект:

Проект BG161PO003-1.1.06-0099 "Информационни Компоненти на Храненето" 
по процедура BG161PO003-1.1.06. "Подкрепа за научноизследователската и раз-
война дейност на българските предприятия" по Оперативна Програма "Развитие 
на Конкурентоспособността на Българската Икономика" 2007-2013 г.

Въведение
През последните десетилетия медицинската наука фокусира вниманието си върху 

здравните грижи, като важен компонент от здравната политика, определящ в голяма степен 
ефективността не само на лечебния процес, но и на превантивните дейности. С нарастването 
на все повече нова информация и научни данни по този проблем, се повишиха и изискванията 
към специалистите по здравни грижи. Извън задължителните познания върху медицинските 
аспекти за всеки отделен случай/ пациент или рискова популационна група, се подреждат вече 
и много изисквания към социологичните познания, педагогичните умения, психологичните 
възможности и не на последно място изискванията към културалната им компетентност. 
Последното изискване се налага естествено от еволюционното развитие на съвременното об-
щество и обхваща богато разнообразие от представители на различни етноси, религии, вяра, 
разбиране, нива на образованост и интелигентност, зависимост от семейство или друга обще-
ствена форма и институция и т.н.  

Цялата тази палитра се пренася към обективите на здравни грижи. Ако съответният специ-
алист по здравни грижи не притежава част от изискванията не би могло да се очаква ефективна 
намеса и модулиране на здравето в полза на отделната личност или обществото като цяло. Ето 
защо е необходимо опознаване и внедряване на процеса на културална компетентност при пре-
доставяне на здравни грижи. Този аспект от проблема здравни грижи е новост за българското 
здравеопазване и е наложително изясняване на ролята и значението му, както и повишаване 
нивото на информираност на професионалисти и потребители/ пациенти, с цел укрепване на 
усилията за постигане на желания здравен статус.

Етносни, културни, езикови и много други различия сред българската популация налагат 
напасване на здравните грижи към разнообразните и специфични потребности на отделния 
индивид или рискова популационна група.

Целта на настоящото проучване е да предостави съвременни научни изисквания и пре-
поръки към културалната компетентност на специалистите по здравни грижи, базирани на 
научни доказателства.

Необходима ли е културална компетентност?
За да изясним дефинициите за "културална компетентност" е необходимо да припомним 

смисъла на термините култура и компетентност. От научна гледна точка терминът култура 
има мултиспектърен характер и се разглежда като модел на човешко поведение, включващ 
езикова и мисловна способност, общителност, активност, навици, вяра, ниво на познания, при-
надлежност към расови, етносни религиозни или социални групи и т.н.
1 Медицински колеж "Й. Филаретова", МУ-София
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Смисълът на термина компетентност включва притежание на спосообност за ефективна 
дейност /на отделния индивид или съответна институция/ в контекста на културното по-
знание и разбиране и в потребността чрез тях да се въздейства върху обществото, върху от-
делния потребител или върху съответна популационна група.

Днес съществуват разнообразни дефиниции за културална компетентност, но най-често 
употребяваната е тази на Crоss, независимо че е предложена още през 1989 година. Тя гласи: 
"културалната компетентност е комплект от съвместими: начин на мислене, поведение и по-
литика, които действат взаимно в единна система, агенция или друга форма на обществена 
организация работещи ефективно в мулти културални ситуации"(4). Друга, по-съвременна де-
финиция, която се използва сред медицинската общност е тази, предложена от Американския 
институт за здраве (NIH – The National Institute of Health). Тя разглежда културалната ком-
петентност в медицински аспект като способност на специалистите по здравни грижи да 
включат в активностите си такова разбиране и отношение, което съответствайки на нивото 
на познания, образованост и други специфични характеристики на потребителя/ пациента да 
доведе до ефективен здравен резултат(7).

Анализирайки научната информация може да се каже, че все още няма универсална дефи-
ниция и че тълкуването на този термин съдържа различни нюанси в съдържанието си. Някои 
учени говорят за културална осведоменост, културално разнообразие, а други за културална 
възприемчивост или чувствителност и различни други концепции съществуват в това от-
ношение.(1,2). Много професионалисти, работещи в тази област са разработили собствени 
дефиниции и концепции. Така например J. Campinha-Bacote разглежда културалната компе-
тентност като процес в предоставянето на здравните грижи в които участват културалната 
осведоменост, културалните познания, културалния сблъсък, културалните умения и желания 
(3). Това всъщност е модел или рамка, обединяваща посочените по-горе характеристики.

Аргументацията за необходимостта от културална компетентност при здравните грижи е 
предмет на обсъждане от много научни колективи, но най-резюмирана форма има формули-
ровката на Националния Център по културална компетентност на САЩ (NCCC – National 
Center for Cultural Competence USA). Според нея основанията за включване на културалната 
компетентност като изискване към организационната политика на здравните грижи се дължи 
основно на следните изисквания и потребности:
1. опознаване в детайли настоящите и бъдещи демографски промени на национално и 

регионално ниво
2. елиминиране на несъответствията в здравния статус на лица от различни етноси и 

културални среди, без дискриминация
3. подобряване на грижите с цел постигане на по-стабилен здравен статус
4. активностите да съответстват на съответните законови рамки на Европейско ниво
5. създаване на конкурентно-свободен пазар за здравни грижи на национално ниво
Препоръки за интегриране на културална компетентност

Анализирайки разнообразието в научната литература по отношение на културалната ком-
петентност в здравните грижи си позволяваме да предложим някои препоръки, които биха 
могли да залегнат в основата на изготвяне на стандарти, правила и норми за осигуряване на 
културална компетентност в здравните грижи, като ги обобщим и представим в следния резю-
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миран вид:
1. Насърчаване и подкрепяне на поведения, знания и умения, необходими на персонала, за да 

може ефективните грижи да бъдат съпътствани с уважение към пациентите, независимо от 
техния расов, етносен или различен социален произход. 

2. Разработване и провеждане на обширна, детайлна стратегия, адресирана към подходящи 
поведенчески модели, включващи цели, планове, политики и процедури, предназначени за 
персонала, отговорен за изпълнението на стратегията.

3. Използване утвърдени външни механизми за въвличане на общността на потребителите във 
оформянето и изпълнението на предлаганите услуги за здравни грижи, чрез образователни 
курсове, следдипломни квалификации и специализации научно-рекламни брошури и т. н. т.

4. Развиване и реализиране стратегия за наемане, запазване и промотиране на квалифициран 
/качествен и поведенчески компетентен административен и клиничен персонал/ състав, 
който е обучен да обслужва различни етнически общности. Промоция на изискванията 
към професионализма и културалната компетентност на специалистите по здравни грижи, 
както и на задълженията им за използване на подходящи методи при работа с мулти 
етносни и мулти социални общности.

5. Внедряване на изисквания за специално образователно ниво, включващо и културална 
компетентност на специалистите по здравни грижи и на съответните работни групи или 
организации, занимаващи се с този проблем.

Заключение
Здравните грижи от които се нуждаят всички потребители/ пациенти, задължително 

трябва да бъдат предоставяни без предпочитания и без дискриминация. Необходимо е да бъдат 
създадени такива условия, че потребителя/ пациента да участва свободно с разбиране в ре-
шенията за неговото третиране и в аспект - лечение и в аспект – превенция: Специалистът 
по здравни грижи трябва да има разбиране и търпение да изчака спокойно решението на по-
требителя/ пациента и чрез подходящо отношение, включващо и медицински и културални 
познания да постигне оптималното за здравето му решение. Изборът на пътя за постигане на 
максимално доверие в потребителя е ключов етап в дейността на здравния мениджър и той 
зависи от нивото на професионализъм и културална компетентност.
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ПРОБЛЕМЪТ ЗА ПРАВАТА В БЪЛГАРСКАТА ЗДРАВЕОПАЗНА СИСТЕМА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРПРЕТАЦИИТЕ В ОТНОшЕНИЯТА ЛЕКАР-ПАЦИЕНТ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И ЕТИЧЕСКИ ИМПЛИКАЦИИ

Божидар Ивков1

Въведение
Известно е, че в историята на медицината се различават четири основни концепции за бо-

лестта, развити от времето на Луи Пастьор насам: (1) бактериална – помага да се овладеят и 
победят много инфекциозни заболявания; (2) епидемиологична – намира приложение преди 
всичко в борбата с епидемиите; (3) клетъчна – оказва влияние върху търсенето на причините 
за хроничните и дегенеративните заболявания; (4) механистична (биомедицинска) или биоме-
дицински, механистичен модел – тук болестта се разглежда като повреждаща някоя част 
на машината-организъм и се свързва с напредъка на хирургията и медицината като цяло 
(виж Uramowska-Żyto 2009: 68).

Известен е и факта, че през ХХ век изцяло е променена честотата на типовете заболявания – 
"днес хронично болните са правило, а болните с остри заболявания – изключение", т.е. в общата 
лекарска практика "хронично болните представляват 70%" от случаите (Дернер 2006: 156). 
В този контекст доминацията на механистичната концепция за болестта в съвременната ме-
дицина, е най-малкото странна, защото тя е насочена предимно към острите заболявания. 

Във философията, социологията и антропологията на медицината, когато се говори за 
липса на здраве (nonhealth) се имат предвид три измерения: (1) disease – болестта в биологичен 
смисъл, или патологичните изменения в човешкия организъм; тук компетентен за определяне 
на това състояние е лекарят; (2) illness – болестта в смисъл на нейното субективно преживяване 
и усещане; тук компетентен за формулиране и вербализиране на тези преживявания е самия 
болен; (3) sickness – болестта като социологическо понятие, т.е. човекът в групата, здравното 
състояние и болестта като възприемане от и отношение на другите към тях (Kleinman 1988: 
5; Uramowska-Żyto 2009: 67). Доминиращият биомедицински модел на болестта игнорира до 
голяма степен второто и третото измерение и приема за свой предмет болестта в смисъла на 
disease, т.е. онова обективно явление, което лекарите и изследователите могат да измерват с по-
мощта на лабораторни тестове или други белези и симптоми. По думите на Б. Гуд, болестта 
(заболяването) не е същност, а обяснителен модел (Good 1994: 52-53). Името на болестта е 
само единица от дадена класификация и осмисляне на това, защо хората боледуват. А лекарите 
"се занимават само с тези болести, за които има наименование и са готови да лекуват само в 
случаи, когато са наясно с какво си имат работа..." (Михель 2012: 38). 

Биомедицинският, механистичен модел на болестта – разглеждан като основна парадигма в 
медицината, е основна причина за глухотата й към екзистенциалните и по-голямата част от со-
циалните измерения на болестта (разбирана като illness и sickness). Това от своя страна поражда 
множество проблеми не само в етически, но и в перформативен аспект, "защото в края на крайщата 
се обръща в неефективност на терапията и в необратима хронификация на патологичния процес" 
(Лехциер 2013: 127). Тук става дума за "конфликт на интерпретацията", за несъгласуването 
на системите за обзначаване, за "пренебрежието на екзистенциалните аспекти на опита 

1 доц. д-р, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
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с болестта", в резултат на което се оформя "неблагоприятен емоционален фон на лечението", 
незадоволително протичане на болестта, липса на контрол върху болката, "самочувствието и сро-
ковете за оздравяване" на болния (пак там, с. 128). С други думи, между смислите и значенията, 
които обикновено пациентът придава на своите увреждания и тези "интерпретации, които му 
предлага лекарят в рамките на лечебната практика, често лежи огромна пропаст" (Strauss 1963; 
цитат по Лехциер 2013: 128)2.

Защо това е възможно? Какво представлява биомедицинския модел на болестта? В какво 
всъщност се изразява конфликта на интерпретация и какви са последиците от него?
Същност на биомедицинския модел на болестта

Същността на биомедицинския модел на болестта е основана върху концепцията за 
тялото като физическа система, която може да бъде разрушена и се нуждае от лечение, за да 
бъде върната в работно състояние. Този модел задължително предполага търсене на помощ в 
рамките на конвенционалната медицина, независимо от наличието и на други системи за ле-
чение, които могат да бъдат открити във всяко общество. 

Биомеханичният модел на болестта се състои от следните елементи или характеристики: 
1. Болестта е естествено състояние, обективна даденост; 2. Болестта не съществува извън 
нейното наименование и е разположена на равнището на природната реалност (обективация 
на болестта); 3. Болестта е съвкупност от отклонения от биологичните норми; 4. Болестта 
като обективна даденост може да бъде позната, наименована (Фуко), изчислена, изследвана; 5. 
Човекът е организъм, физическа система, която може да бъде увредена, изследвана и "ремон-
тирана"/лекувана (механистичен подход); 6. Човекът като физическа система е почти тотално 
фрагментиран на подсистеми, органи (компоненти), части от тези органи (елементи), клетки, 
гени (субелементи) и т.н.; 7. Тялото като физическа система имплицитно предполага ясно 
рзграничение между материално тяло и съзнание и екзистенциален свят на човека (декартов 
подход); 8. Емоционалните или физическите отклонения с биологичен произход, които могат 
да бъдат констатирани, показват, че в системата има проблеми; 9. Ако симптомите се запазват 
за дълго или се задълбочават, хората трябва да се обърнат за помощ към лекаря (роля на болния 
по Парсънз). 

Този модел отразява обективистките, натуралистични позиции, от които тръгва и на които 
стои лекарят в процеса на отношението му с пациента. 

Преживяване и усещане на болестта от болния
Хронично болният или пациентът е носител на съвършенно различен свят. Това е света на 

смислите и значенията, придавани от него на симптомите и болестта, на опита му да живее с 
тях, на ролята и мястото на симптомите и болестта в неговата биография и влиянието на траек-
ториалните процеси3, върху нея. 
2  Класически пример за това е повестта на Лев Толстой "Смъртта на Иван Илич". След нараняване Иван Илич получава 

силна и непреминаваща болка в хълбука и започва да се лекува. За него е важен "само един въпрос: дали положението му е 
опасно или не?". За лекаря обаче този въпрос е неуместен, "трябвало само да се преценят вероятностите – плаващ бъбрек, 
хроничен катар и болест на сляпото черво. Не ставаше въпрос за живота на Иван Илич, спорът беше между плаващия 
бъбрек и сляпото му черво" (Толстой 1956). През цялото време Иван Илич се опитва да преведе "всички тия объркани, 
неясни думи" на свой език, за да разбере собствените си преживявания. Опитва да осмисли това, което се случва с него 
с термините на господстващата през XIX век "медицина на страдащите органи" (Фуко 1998: 287), докато изведнъж не 
разбира, че въпроса "не е в сляпото черво или в бъбрека, а в живота и... в смъртта" (Толстой 1956: 348; по Лехциер 2013).

3  Траекториялните процеси отразяват промените в състоянията на болния и неговото обкръжение в различните етапи 
на болестта му и по време на различните етапи на лечение. Те се случват в конкретно време и социално пространство. 
Този подход, по-късно развит от Раймън и Шютце (Reiman, Schutce 1992), е важна теоретична концепция, полезна за 
анализа на "страданието и хаотичните социални процеси", присъщи за процеса на живот с болест.
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Това е светът на хроничната болест, в който съществува изоморфната структура на опита 
с болестта, на опита "аз не мога", който идва като ограничение на опита "аз мога", "като мани-
фестация на крайността на човека, насилствено разкриване на границите на неговите възмож-
ности. Тяхната поява има характера на принуда към действие и необратимост на обратната ре-
акция" (Лехциер 2013: 130). За разлика от острата болест, при която е валидна "парадигмата на 
лечебния случай" (подчинена е на идеала за "restitution ad integrum1"), при хроничната болест 
завръщането на организма към състоянието преди заболяването е невъзможно. В тази връзка 
А. Франк въвежда понятието "общество на ремисията" (remission society), в което границите 
между здравето и болестта фактически са разрушени, а обичайното им дихотомно разбиране 
като норма и отклонение от нормата, е поставено под въпрос (Frank 1997: 8).

Illness – това е сферата на "субективните (или дори колективните, ако се има предвид се-
мейството на болния, неговото обкръжение) реакции на появилите се "симптоми", сферата на 
тяхната оценка, преживяванията, това е сямия живот на болния в условия на нарушени функции 
и ограничаване на възможности" (Лехциер 2013: 130-131). Тук болестта, в смисъла на illness, 
предполага лични проблеми, свързани с личностно-социалното фунцкиониране на хронично 
болния в обществото, със загуба на възможности, социален статус, лични ограничения, дори 
със застрашаващи живота му перспективи. И този свят болния описва на приетия в дадена 
култура език.

Значимостта на придаваните смисли и значения, се разбира винаги вътре в някакви социални 
интеракции – между съпрузи, деца, роднини, колеги, приятели. Тези смисли и значения във всеки 
реален и конкретен социален контекст могат да имат позитивно или негативно влияние върху 
протичането на болестта. Процесът на разбиране, на осъзнаване остава скрит, неясен, неиз-
следван за лекаря, защото "традиционната система на разстановка на приоритетите в сферата 
на медицинското образование и организацията на медицинските грижи, характеризираща се с 
материалистическа насоченост към биологичния механизъм на заболяването, изключва такъв 
вид анализ. Традиционната медицина отвлича вниманието на клиничните лекари, пациентите и 
членовете на техните семейства от разпознаването на неявните значения на болестта, което за-
труднява разпознаването на безпокоящите, но потенциално излечими неразположения в живота 
на болния...". А това е сериозна грешка на съвременната медицина, защото обезоръжава лекаря и 
лишава от сили хронично болния (Kleinman 1988: 9, цитат по Лехциер 2013: 132).

В света на болния протичат и сериозни сътресения във възприемането и разбирането на 
субективното и обективното време. С други думи, настъпват промени в темпоралните ориен-
тации2, които също могат да оказват негатвино влияние (Ostrowska 2008: 25).
Последици от конфликта на интерпретациите

Как е възможно взаимното разбиране между лекаря и пациента при първа и последващи 
срещи при толкова различни позиции и роли в процеса на протичане на социалните инте-
ракции между тях? Според А. Клайнмън то е възможно винаги, защото и лекарят, и болният, 
са "носители на колективния опит с болестта, местните културни установки по повод на "нор-
малните" и "ненормалните" патологични състояния, по повод на отношението към болестта 
и обичайните начини за изразяването й" (Лехциер 2013: 131; Kleinman 1988). За да приложи 
знанията си и да окаже помощ на болния, лекарят трябва да преведе езика на "illness" на езика 
на "disease", т.е. "на езика на "патологията", на теоретичното обосноваване на възникналите 
функционални нарушения" (пак там, с. 131). В процеса на този "превод" лекарите обаче често 
игнорират субективния свят на болния и това се манифестира чрез безразличие към вълненията 
1  restitution ad integrum (лат.) – връщане на организма към състоянието преди заболяването.
2  терминът е на полската изследователка Е. Тарковса – виж по-подробно Tarkowska 1987
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на болния. То може да породи отчуждение между лекаря и пациента, да предизвика недоверие 
в последния по отношение на професионалните възможности и способности на първия и да 
влоши цялостния фон на лечението. 

При хроничните заболявания животът на пациента е живот в интерпретация – всеки 
симптом, всяко влошаване се интерпретира и това е в посока на загуба на възможности, на 
загуба на собствената значимост. Всички хронично болни живеят в ситуация на постоянна 
заплаха от "предателство на тялото", когато и най-малките изменения в състоянието могат да 
повлекат след себе си ужасни последици и затова те са обречени на перманентна интерпре-
тация на своите състояния (Лехциер 2013: 132). Демонстрацията на безразличие към тези ин-
терпретативни процеси вреди на болния. Защото цялата му дейност на създаване на модели, 
обясняващи болестта се пренебрегва, а с това се пренебрегват потенциалните възможности за 
нейното лечение.

В контакта с пациента лекарят извежда от пациентския наратив определени смисли и зна-
чения за болестта. Тук също се крият източници на конфликт на интерпретацията, за които 
обикновено не се говори. При "превода" на наратива на пациента на езика на disease лекарят 
е силно избирателен в своите решения. В процеса на "активно създаване на значения на бо-
лестта в диалог с пациента... клиницистите правят това като отчитат своите терапевтични, 
научни, професионални, финансови и лични интереси...". Практикуващите лекари (както и 
изследователите) се нуждаят от свои собствени интерпретативни схеми, които "подобно на 
пътни чанти са натъпкани с лични и културни предубеждения" (Лехциер 2013: 133). Една от 
най-негативни последици от подобно предразсъдъчно и стереотипно интерпретиране, е нега-
тивното категоризиране на пациентите – "дрънкала" или "вашият обичайно предизвикващ раз-
дразнение пациент" (Kleinman 1988: 53).

Най-важният негативен резултат от конфликта на интерпретациите в отношенията лекар-
пациент е изграждането на такава атмосфера, при която дори добри подходи и методи за ле-
чение не се възприемат от пациентите, а това в крайна сметка влошава лечебния процес, дори 
може да влоши здравословното състояние на болния.

Конфликтът на интерпретация е един от основните фактори, които са в основата на т.нар. 
ятрогенни грешки3 в процеса на комуникация. Днес се забравя, че дълги години превода от 
езика на "illness" на езика на "disease" притежава много от белезите на магията и ритуала – зна-
нието за болестта е в ръцете на лекаря, то е недостъпно за пациента. Тялото, системите, ор-
ганите и процесите в него, са обозначени с латински термини, рецептите също се изписват на 
латински, а това осигурява на лекарите полусекретен код, който държи в неведение мнозин-
ството пациенти и затвърждава властта им над тях. "Медицинските списания и текстове са били 
адресирани само към професионалистите. Медицинските конференции са били затворени. 
Лекарите са контролирали учебните планове и приема на студенти в медицинските училища 
и висшите учебни заведения" (Тоффлер 2003: 28). Днес пациентите имат широк достъп до ме-
дицински знания чрез Интернет. Те са в състояние да получат и осмислят много повече ин-
формация за своя проблем, отколкото е в състояние да усвои общопрактикуващия лекар или 
дори специалистът в дадена област поради липса на време. Така много пациенти се превръщат 
в "експерти" по отношение на своите болести именно благодарение на непрекъснатия процес 
3  Става дума за: "1) Липса на информация за терапията; 2) Tвърде обща информация; 3) Неразбираема информация; 

4) Информация, предизвикваща или провокираща страх; 5) Прекалена медикализация на езика за комуникация с па-
циента; 6) Неадекватно отношение на лекаря: а) емоционално преситено; б) проява на нетърпение спрямо пациента; 
в) усмиване на вярванията на пациента; г) егоцентрично отношение; д) грешни възгледи, съществуващи в професио-
налната среда; е) отношение на лекаря, предизвикващо агресивност в или прекалено подчинение на пациента..." и др. 
(Виж: Włoszczak-Szubzda, Jarosz 2012, s.205. Виж също така Kliszcz 2000.
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на интепретация и достъпа до медицински знания. С това нараства и значимостта на екзистен-
циалните измерения на болестта, а пренебрежението им увеличава риска от ятрогенни грешки. 

"Глухотата" на медицината към тези измерения е продукт – освен на споменатия биомеха-
ничен модел на болестта – и на новите актьори в здравеопазването: осигурителните и застра-
хователните дужества (за България основно Националната здравноосигурителна каса), както 
и на властовите и корпоративните интереси на определени кръгове, облечени в правни норми. 
Нови източници на конфликт на интерпретацията

Описаният по-горе "класически" конфликт на интерпретацията днес е маргинализиран в 
много голяма степен от т.нар. здравни реформи, правни норми и хроничен финансов дефицит 
в сферата на здравеопазването.

Навлизането на осигурителните системи и дружества в сферата на медицината, т.е. измест-
ването на здравето от парите като основен проблем в медицината, вече доминира отно-
шенията лекар-пациент, дори се намесва в процеса на лечение, а финансовите взаимоотношения 
доминират начините и продължителността на лечението, т.е. в отношенията лекар-пациент се 
намесват външни, чисто пазарни сили и механизми. Така лекарят освен езика на "disease" трябва 
да усвои и езика на икономическата ефективност и да "вмести" своя личен интерес между тях. 
Това поражда нов източник на конфликт на интерпретациите. Вместо интерпретация на на-
ратива на пациента, на първо място идва "финансовата" интерпретация, защитата на личния 
интерес, а не рядко и – в по-глобален мащаб – защита на корпоративни и властови интереси. 

Както е известно реформата в българското здравеопазване във всичките й аспекти, е изцяло 
продукт на лекарското съсловие и фармацевтичната индустрия. Съзнателно или не частната 
"медицинска практика се управлява не от науката, а от търсенето и предлагането...", а частно-
практикуващия лекар е в положение, много близко до положението "на конкуриращ се частен 
търговец". Нормативната уредба на този въпрос ражда още един парадокс. "По закон здравните 
заведения са търговски дружества, а лекарите – еднолични търговци" (Тонева 2009: 309). В 
резултат на това "опазаряване" на здравеопазването в страната всяка здравна услуга се заплаща 
три пъти от гражданите: (1) на държавата чрез данъци, (2) на НЗОК чрез здравно-осигури-
телни вноски) и (3) на здравните заведения и/или персонал чрез регламентирани и (най-често) 
нерегламентирани плащания. Финансирането на здравната система от здравния бюджет се из-
вършва на "остатъчен принцип". Така в България здравеопазването е "силно недофинансирано, 
а финансовия дефицит в системата се прехвърля от държавата върху гражданите" (пак там, с. 
309). Именно това поражда и сериозни конфликти на интерпретациите, особено, когато става 
дума за лечение на хронично болни.

При хроничните заболявания, както вече е известно, пациентът все повече се превръща от 
подвластен, подчинен на лекаря, пасивен социален актьор в отношенията лекар-пациент, в рав-
ноправен партьор. И пациентът изисква от лекаря нов подход към екзистенциалните си прежи-
вявания с болестта. Той има потребност и изисква сближаване и взаимно разбиране на интер-
претациите с цел постигане на онзи договор между тях, чрез който се определя вида, начина и 
в крайна сметка ефективността на лечението. Отказът от такова партньорство от страна на ле-
карите – най-често пораждано от натиска на осигурителната система, моделирано от пазарни 
и лични финансови интереси, до голяма степен влошават качеството на предлаганите здравни 
услуги и резултатите от лечението на хроничните заболявания. Така в сериозен проблем и из-
точник на конфликти в отношенията лекар-пациент се превръщат социално-осигурителите 
отношения и политическата намеса в сферата на здравеопазването. Тази намеса тотално из-
ключва екзистенциалните измерения на болестта и ги замества с палиативните измерения на 
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икономическата ефективност и печалбата1, което всъщност нанася огромни щети на личността 
и обществото в дългосрочен план чрез преките и непреките загуби, резултат от неефективно 
лечение. Подобна "здравна" политика (или липса на такава) облсужва интересите на политиче-
ските сили, фармацевтичните гиганти и част от здравните мениджъри, но не и интересите на 
практикуващите лекари и самите пациенти. 
Заключителни бележки

На пръв поглед проблемът "конфликт на интерпретациите" – в контекстта на съвременните 
проблеми в медицината и здравеопазването – изглежда несъществен. В него обаче са заложени 
фундаментални, системно-структурни проблеми. 

Първо, съвременната медицината, която прилага много научни методи, всъщност не е изра-
ботила научни теоретични основи за посоката на своите действия, а единствено меха-
ницистични модели. Медицинското знание до голяма степен се основава върху фрагментарни 
изследвания на функционирането на механизмите на части от системата, каквато е организмът, 
"от което не произтича цялостна хармония на равновесие и развитие, които са решителни за 
здравето". Да, благодарение на съвременната медицина се живее по-дълго, а много от болестите 
имат по-смекчено протичане. Въпреки това, днес се говори за "обществото на ремисията", няма 
яснота например за дългосрочното въздействие на съвременните лечебни методи и прилагани 
медикаменти върху психичното състояние на цялата популация и т.н.2 Излекуването на мно-
зинството от болестите – особено хроничните, си остава химера3.

Второ, дехуманизацията на съвременната медицина е факт и това не е въпрос на нечувствител-
ността на лекарите – тя е системен проблем, който се поражда от приетата парадигма за човека като 
машина и борбата с болестите. И успоредно с развитието на медицината се очаква това състояние 
на нещата да се задълбочава (Wyke 2003). Често това се случва против волята на лекарите, които 
са обвързани с непрекъснатото професионално развитие, "заливани са с невъзможна за осмисляне 
специализирана информация от фронтовата линия на научните изследвания...", както и от силната 
преса на пазарните отношения, вече доминиращи в медицината и здравеопазването. 

Трето, съвременните медицината и здравеопазването днес са превърнати в индустрии за 
печелене на пари и в системи за социален контрол. В тях са концентрирани интереси за ми-
лиарди евро. Ето защо хипотезата, че конфликта на интерпретация вече е продукт не 
само на неадекватен парадигмален подход на медицината към хроничните болести, но 
и на неадекватни – от гл.т. на интересите на пациентите и тяхното здраве – публични 
политики в сферата на здравеопазването, с цел защита на корпоративни интереси, има 
сериозни основания. 
1  В своя роман "Процедурата", П. Клемънт характеризира така тези процеси: "Усетих, че ме завладява гняв към всички... 

и новия свят на медицината... Това бе свят, в който решенията да се въздържат от покриване на разходите, за да до-
стигнат максимална печалба, причиняваха болести и смърт, а пък законът ги подкрепяше" (с. 21-22). "... нямам нищо 
против здравеопазване, съобразено с разумни разходи. Против съм обаче разходите да са това, което определя раз-
витието на здравеопазването" (Клемънт 2005, с. 250)

2  Виж по-подробно: Medycyna a zdrowie, 2012. http://ekomedycyna.net.pl/?p=301#_edn19
3  Ето как започва романът "Лекари": "В тази светла септемврийска сутрин на 1958 година ги бе събрал общият за тях 

статут на първокурсници в Харвардския медицински институт. Бяха дошли в зала Г, за да чуят обръщението на декана 
Къртни Холмс...

 – Разрешете ми да завърша, като ви открия една тайна – толкова унизителна за мен да я призная, колкото и за вас да я 
чуете.

 Той се обърна и написа на черната дъска две обикновени цифри – числото двадесет и шест...
 - Господа, настоявам да впишете това в паметта си: на света съществуват хиляди болести, но медицинската наука има 

опитно доказани лекове само за двадесет и шест от тях. Останалото е... догадки". 50 години по-късно тази ситуацие не 
се е променила съществено". (Сийгъл, Е. (2004) Лекари. ИК "Емас", ИК "Глобус", София, с. 5-6).
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Дали общото недовлство от здравните системи не трябва да насочи към преосмисляне на 
принципите и правилата, на които те се основават, към верификация на задължителната дефи-
ниция на здравето, която ръководи посоката на тяхната дейност1, както и към ограничаване на 
процесите на "опазаряване" в тях?

Всеки един от поставените тук проблеми иманентно съдържа в себе си множество социо-
логически и етични импликации, които пряко влияят – успоредно и с други фактори – върху 
влошеното здравно състояние на нацията. Икономическите и кропоративните интереси, 
стремежа към печалба, неадекватните здравни политики, драстичните социални неравенства 
в достъпа до здравеопазване и др. заличават тези въпроси от дневния ред на обществото. 
Резултатът: недоверие в и силно занижена оценка на здравеопазването в страната, високи 
нива на смъртност, високи нива на заболеваемост, в т.ч. и от социално значими заболявания и 
в крайна сметка силно влошено качество на живот. Игнорирането, дори своеобразните скрити 
забрани, налагани върху философските, антропологическите и социологическите изследвания 
и знание в сферата на медицината и здравеопазването в страната, затвърждават това статукво. 
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ПРАВО НА ЗДРАВЕ И ПРАВО НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Ивайло Стайков2

І. Съгласно чл. 52, ал. 1 Конст. гражданите имат право на здравно осигуряване, гаран-
тиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване 
при условия и по ред, определени със закон. В тази конституционна разпоредба се уреждат 
две основни права на гражданите: 1. право на здравно осигуряване и 2. право на безплатно 
ползване на медицинско обслужване.

1. И двете конституционно регламентирани основни права изхождат и предпоставят 
правото на здраве като основно право на гражданите. Това право обаче не е изрично уредено 
в Конституцията и е пропуск на конституционния законодател. Причина за това е може би 
липсата на традиции в употребата на словочетанието "право на здраве" в българския юриди-
чески език. [1]

В чл. 52, ал. 3 Конст. е прогламирано, че държавата закриля здравето на гражданите. 
Конкретни измерения на тази основна конституционна идея се съдържат и в други консти-
туционни разпоредби – чл. 52, ал. 4, чл. 52, ал. 5, чл. 51, ал. 3, чл. 47, ал. 2 и чл. 55, изр. първо. 
Следователно самата Конституция разглежда здравето на човека като висша социална ценност.

Правото на здраве не е уредено дефинитивно и в текущото вътрешно законодателство, но 
то може да се извлече от многобройни гражданскоправни, административноправни, трудо-
воправни и наказателноправни норми. Отсъствието на изрично формулиране на "правото на 
здраве" в Конституцията и в текущото законодателство обаче не означава, че то не съществува 
в българското право, а само че това не е направено по необходимия начин.

2. Още през 1946 г. при съставянето на Устава на Световната здравна организация (СЗО) 
това право на човека е изрично прокламирано и прогласено като принцип, който е в основата 
на "щастието на народите, на техните хармонични отношения и на тяхната сигурност". Съгласно 
абз. 2 от преамбюла на този международноправен акт "едно от основните права на всеки човек, 
независимо от неговата раса, религия, политически убеждения и неговото икономическо и со-
циално положение, е да се радва на най-доброто здраве, което може да се постигне".

Правото на здраве като "право на възможно най-добро състояние на физическо и душевно 
здраве" е изрично признато в чл. 12, т. 1 от Международния пакт за икономически, социални 
и културни права. Сред основните мерки, които държавите страни по пакта трябва да пред-
приемат за осъществяване на това право, са включени предотвратяването и лекуването на за-
боляванията и борбата с тях, а също така и създаването на условия, които да осигурят на всички 
медицинска помощ и медицинско обслужване в случай на болест (вж. чл. 12, ал. 2, б. "c" и "d").

В чл. 11 от Европейската социална харта (ревизирана) е уредено правото на опазване на 
здравето – "всеки има право да се ползва от мерки, съдействащи му да постигне възможно най-
добро здравословно състояние".

И трите международноправни акта са ратифицирани от Република България, влезли са в 
сила за страната и техният текст е обнародван в "Държавен вестник", поради което на осно-
вание чл. 5, ал. 4 Конст. те са част от вътрешното право. Следователно правото на здраве има 
недвусмислено юридическо признание в българския вътрешноправен ред.

ІІ. 1. Съгласно дефиницията, която се съдържа в абз. 1 от преамбюла на Устава на СЗО 
2 доц., доктор по право, Нов български университет
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"здравето е едно състояние на пълно физическо, душевно и социално благополучие и не се състои 
само в отсъствие на болест или на недъгавост". Тази дефиниция е възприета и в чл. 2 от Закона за 
здравето (ЗЗдр). Здравето може да се дефинира като състояние на равновесие на човека с био-
логичната, физическата и социална среда и максимална функционална дееспособност. В този 
смисъл, здравето е състояние, характеризирано от анатомичната, физиологична и психологична 
цялост и оптимална функционална дееспособност в семейството, работата и обществото (вкл. 
справяне с психо-емоционалния стрес), чувство за благополучие и липса на риск от заболяване и 
преждевременна смърт. [2]

2. От гледна точка на юридическата му характеристика правото на здраве е субективно 
материално право. То е общочовешко право, защото принадлежи на всеки човек. Възниква в 
патримониума на физическото лице в момента на раждането му (арг. от чл. 34, ал. 2, т. 1 ЗЗО) и 
съществува до смъртта му (арг. от чл. 95-96 ЗЗдр).

Правото на здраве е лично право. Благото, което се защищава от правния ред, е присъщо 
само и единствено на физическите, а не и на юридическите лица. Но правото на здраве е лично 
и в смисъл, че е предоставено на отделното физическо лице и само на него. Използваното в за-
конодателството понятие "обществено здраве" (в миналото "народно здраве", но и сега в някои 
нормативни текстове) има друг смисъл. Общественото здраве се разглежда като структурите и 
процесите, чрез които здравето на населението се изучава, опазва и промотира чрез организи-
раните усилия на обществото. [3]

Правото на здраве има двояк характер от гледна точка на правноотрасловата си принад-
лежност. Предвид характера му на основно право (с уговорката относно липсата на изрична 
правна уредба в Конституцията) то е конституционно право, т.е. публично право. В субек-
тивното право се съдържа притезание, насочено към държавни органи и само към тях. От друга 
страна, това е частно субективно право, защото правното благо, което се съдържа в него е за-
щитено от вмешателството на всяко трето лице. Само признаването и на гражданскоправния 
характер на личните права (в т.ч. и правото на здраве) е в състояние да им обезпечи една широка 
правна защита. [4]

Като лично и неимуществено право, правото на здраве е непрехвърлимо и неотчуждаемо. 
Здравето (телесният и духовен интегритет на човека) принадлежи в еднаква степен на всички 
и неговото отстъпване е лишено от здрав разум. Във връзка с правото на здравно осигуряване 
тази юридическа характеристика има и изрична нормативна уредба. Съгласно чл. 34, ал 3 ЗЗО 
правата на осигурения са лични и не могат да бъдат преотстъпвани (прехвърляни).

Често се твърди, че по отношение на лични блага са изключени сделки. В действителност 
се срещат немалко хипотези, които са в състояние да разколебаят категоричността на подобно 
твърдение.

Съгласно чл. 4 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (ЗККК) кръвта 
и кръвните съставки не могат да бъдат предмет на възмездна сделка, освен в случаите по този 
закон. В един от "случаите по този закон" – чл. 6, ал. 1 – някои лечебни заведения могат да вземат 
кръв срещу заплащане в определени хипотези. От анализа на нормативната уредба е видно, че 
кръводаряването в Република България може да бъде възмездно и безвъзмездно, като в общия 
случай кръвта и кръвните съставки могат да бъдат предмет на сделка.

Съгласно чл. 5 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки  (ЗТОТК) чо-
вешките органи, тъкани и клетки не могат да бъдат предмет на възмездна сделка. Този принцип 
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е препотвърден и в чл. 24, ал. 8 от закона специално по отношение на вземането на органи, 
тъкани и клетки от жив донор – забранява се предлагането на материална облага на донор на 
органи, тъкани и клетки, както и приемането на материална облага от донора. Per argumentum 
a contrario от тези разпоредби човешките органи, тъкани и клетки могат да бъдат предмет на 
безвъзмездна сделка – дарение.

Даването на съгласие за вземане на кръв или за вземане на органи за трансплантация по 
същество е разпореждане със съответното благо – здравето на човека, включващо и правото 
на телесен интегритет. При кръводаряването и при донорството на човешките органи, тъкани 
и клетки за трансплантация има сделки с части от човешкото тяло, които могат да се отделят 
от него и в една или друга степен засягат телесния интегритет. Щом е налице сделка по от-
ношение на защищаваното благо (независимо дали е възмездна или безвъзмездна), то тогава 
това благо е прехвърлимо (отчуждаемо). Съдържанието на личното право на здраве е в непри-
косновеността и защитата на телесния и духовен интегритет, а възможността за разпореждане 
с части от човешкото тяло, които могат да се отделят от него и са самостоятелна вещ, влиза в 
състава на друго, имуществено право. Затова и паралелно върху тях могат да съществуват иму-
ществени и лични права. Възможността за отчуждаване или прехвърляне на определено благо, 
спрямо което правният ред установява лично право, не влиза в съдържанието на самото лично 
право. [5]

Правото на здраве е сложно (комплексно) право, защото включва в себе си множество от-
делни блага и конкретни права. В чл. 52, ал. 1 Конст. се уреждат две основни права на граж-
даните: 1. право на здравно осигуряване и 2. право на безплатно ползване на медицинско об-
служване. Това са две основни конституционни права, в които се проявява и "разпада" правото 
на здраве. От друга гледна точка правото на здраве е динамично субективно право, в смисъл, че 
при настъпването на определени юридически факти то се проявява в множество по-конкретни 
субективни права: правата на здравноосигурените лица (чл. 35-36 ЗЗО); правата на пациента 
(чл. 84-98 ЗЗдр); правата на кръводарителите (чл. 6, ал. 2 ЗККК); правата на живия донор и на 
реципиента по ЗТОТК.

Правото на здраве е основно право. Този му характер се определя от международно-
правната му уредба, както и от конституционната уредба в чл. 52, ал. 1 Конст. на двете основни 
конституционни права, в които се състои обобщеното право на здраве.

Правото на здраве (чрез двете му съставни и изрично уредени в Конституцията права) е 
неотменимо право (чл. 57, ал. 1 Конст.). Неотменимостта на основните права означава, че при 
никакви обстоятелства никоя държавна институция не може да отмени което и да е основно 
право на гражданина или да лиши някой гражданин или категория граждани от отделно тяхно 
констититуционно право. Правото на здраве е от категорията права, чието действие може да 
бъде ограничавано само при изключителни обстоятелства, като това може да стане само със 
закон при условията, посочени в чл. 57, ал. 2 и 3 Конст. [6]

Правото на здраве подлежи на текуща правна уредба само със закон, а не и с подзаконови 
нормативни актове. Това правило следва не само от неговото съдържание, но и от изричната 
му уредба в чл. 52, ал. 1, in fine Конст. по отношение на двете основни конституционни права.

ІІІ. Двете основни "съставни" конституционни права по чл. 52, ал. 1 Конст. – правото на 
здравно осигуряване и правото на безплатно ползване на медицинско обслужване, от които се 
състои обобщеното право на здраве, имат правни белези, които са общи с тези на правото на 
здраве, но има и такива, които са особени.
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1. Конституционното право на здравно осигуряване на гражданите се състои в правото им 
да бъдат включени в създадена от държавата специална осигурителна система като съвкупност 
от организационни и правни механизми и дейности. Това е системата на здравното осигу-
ряване (вж. чл. 1, ал. 2 ЗЗО). Това е субективното право на гражданите тяхното здраве да бъде 
осигурено, което означава да запазват и поддържат здравето си, да предотвратяват неговото на-
рушаване, а при нарушаването му да получат медицинска помощ за неговото лечение и възста-
новяване. Конституционната разпоредба установява изрично в обобщен вид дължимата пре-
стация по здравното осигуряване – медицинска помощ. Това е човешка дейност, предоставяна 
от специално подготвени и професионално квалифицирани специалисти: лекари, лекари по 
дентална медицина (стоматолози), акушери, медицински сестри, фелдшери, клинични ла-
боранти, рехабилитатори, за опазване на здравето на човека: неговото предпазване (профи-
лактика), установяване на здравния статут (диагностика), лечение, укрепване на здравното 
състояние (рехабилитация).

2. Съгласно чл. 52, ал. 1 Конст. достъпната медицинска помощ е основното социално благо, 
до което се свежда правото на здравно осигуряване. Тя е основният конституционен белег на 
здравното осигуряване. Нейното предоставяне е съдържанието и логическият финал на си-
стемата на здравното осигуряване.

Конституционният съд е имал повод да тълкува понятието "достъпна медицинска помощ" в 
мотивите на решение № 32 от 26.11.1998 г. по конст. дело № 29 от 1998 г. В решението се посочва, 
че "понятието "достъпна" по смисъла на разпоредбата на чл. 52, ал. 1 Конст. означава възможност 
за медицинско лечение на всички граждани в случай на заболяване и равни условия и еднакви 
възможности за ползване на лечението". Равнопоставеността на гражданите при ползването на 
медицинската помощ е въздигната по нормативен път като основен принцип на здравното осигу-
ряване (чл. 5, т. 5 ЗЗО и чл. 2, т. 1 и чл. 81, ал. 2, т. 2 ЗЗдр.). 

"Достъпна медицинска помощ" означава медицинска помощ, чиято цена може всеки граж-
данин да заплати, когато се нуждае от нея за своето здраве, и да не се лишава от нейното 
ползване поради материални затруднения, които му причинява заплащането. Цената на меди-
цинската помощ не е статична във времето величина, а е променлива съобразно социално-ико-
номическото състояние на държавата и обществото.

Също така "достъпността" има и пространствено измерение – предоставянето на медицин-
ската помощ трябва да бъде на разстояние, което позволява на всеки гражданин да се ползва 
от нея. Местата, където се предоставя медицинската помощ, трябва да бъдат териториално 
близко и равномерно разпределени до лицата, които се нуждаят от медицинска помощ, за да 
могат бързо да се предвижат до нея и да ползват техния професионален, съвременен научен и 
технически капацитет.

"Достъпността" има и едно съвременно измерение и смисъл – осигуряването на достъп до 
надеждна информация. Това означава лицата, които се нуждаят от медицинска помощ, да могат 
да получат сведения за наличните възможности за нейното своевременно оказване и да могат 
да дават сведения за своето здравословно състояние на професионално компетентни специ-
алисти, без да се накърнява тайната на личното им здравословно състояние. Този аспект на 
достъпността на медицинската помощ има и конкретни нормативни измерения. Сред правата 
на пациента по чл. 86, ал. 1 ЗЗдр са регламентирани: правото на повече от едно медицинско 
становище относно диагностиката, лечението и прогнозата на заболяването (т. 4); право на 
запознаване на пациента на достъпен език с неговите права и задължения (т. 7); право на ясна 
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и достъпна информация за здравословното му състоявие и методите за евентуалното му ле-
чение (т. 8); право на достъп до медицинската документация, свързана със здравословното му 
състояние (т. 13).

Качеството на предоставяната медицинска помощ от здравното осигуряване не е посочено 
като неин конституционен белег. Но този пропуск в конституционния текст не означава, че 
достъпността (разглеждана като цена на медицинската помощ и териториална близост до 
нуждаещия се) трябва да бъде за сметка на качеството. В чл. 2, т. 2 и чл. 79-81 ЗЗдр. изрично 
е регламентирано, че качеството е важен и съществен белег на медицинската помощ. Такива 
същностни белези на медицинската помощ са и "своевременност" и "достатъчност" (вж. чл. 81, 
ал. 2, т. 1 ЗЗдр.). Повишаването на професионалните знания и умения, с които медицинската 
помощ се оказва от изпълнителите и използването на съвременни медицински и технически 
средства, с които се осъществява, се свързва по своеобразен начин с достъпността на меди-
цинската помощ. Имам предвид това, че всеки български гражданин трябва да има достъп до 
съвременните световни научни постижения в областта на медицината и фармацията. Тази идея 
е намерила своето нормативно изражение чрез изрично уреденото право на пациента по чл. 86, 
ал. 1, т. 11 ЗЗдр – правото на достъп до модерни методи на лечение. Чрез тяхното прилагане в 
медицинската практика ще се постигне своевременност, достатъчност и качество на медицин-
ската помощ. За това основен принос имат самите медицински специалисти и фармацевти като 
изпълнители на медицинска помощ.

3. Достъпната медицинска помощ трябва да бъде гарантирана от здравното осигуряване. 
В това се изразява публичноправният характер на правото на здравно осигуряване – правното 
задължение на държавата към всеки един неин гражданин да изгради и поддържа такава си-
стема на здравно осигуряване, която винаги да може да предостави достъпна медицинска 
помощ. Конституцията определя и начина за финансовото обезпечаване на здравното осигу-
ряване (чл. 52, ал. 2). Съгласно конституционната разпоредба здравеопазването на гражданите 
се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни 
вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон. Този начин на финан-
сиране е изключен при безплатната медицинска помощ по чл. 52, ал. 1 Конст. Поради характера 
й на "безплатна", за нея се се заплащат осигурителни вноски. Тя се финансира от държавния 
бюджет и от общинските бюджети.

4. Правото на здравно осигуряване, също като обобщеното право на здраве, е социално 
право. Но правото на здравно осигуряване като вид социално право е от категорията на така 
наречените "съпричастни права". Това са права на участие на гражданите в ползването на по-
стигнатото от общото икономическо и социално развитие на държавата и обществото, в което 
живеят, право на поискване на "част" и на "личен дял" от него. Те се осъществяват само когато 
бъдат изрично уредени в закон и предвидени в него предпоставките, при наличието на които 
възникват, и редът, по който се упражняват, а не само когато конституцията ги признае. Поради 
тази причина правото на здравно осигуряване е публично право, докато обобщеното право на 
здраве има двояка правно-отраслова принадлежност – то е и публично, и частно субективно 
право. [7]

Конституционният съд в свои решения подчертава особеностите на социалните права, като 
подчертава тяхното различие от правата от "класически тип", поради което Конституцията из-
исква тяхната изрична уредба в закон (реш. № 2 от 22.02.2007 г. по конст. дело № 12 от 2006 г.), 
както и тяхната същност на искания за позитивни действия от държавата и за съпричастност в 
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нейните постижения, поради което биват наричани "съпричастни", "позитивни", за разлика от 
"отбранителните" или "негативните" лични основни права, същността на които е в отбраната 
срещу навлизането на публичната власт в запазената лична сфера на индивида (реш. № 2 от 
4.04.2006 г. по конст. дело № 9 от 2005 г.).

5. Съдържанието на правото на здравно осигуряване включва не едно, а множество раз-
нородни по своя характер блага – имуществени престации (парични или натурални) и фак-
тически действия (фактическо осъществяване на необходими според конкретното здравно 
състояние специализирани медицински услуги). Общото между тях е целевото им предна-
значение – грижи за здравето на човека. Това придава на правото на здравно осигуряване ха-
рактер на сложно субективно право. Всяко от отделните блага, които се включват в неговото 
съдържание, има относително самостоятелен характер и свързаното с него право може да се 
упражни винаги, когато са налице предпоставките за това. [8]

Іv. Правото на безплатно медицинско обслужване по чл. 52, ал. 1 Конст. е втората проявна 
форма на обобщеното основно право на здраве на гражданите. Подобно на правото на здравно 
осигуряване и това право има за свой обект защитата на здравето на гражданите.

Правото на здравно осигуряване се състои в наличието на специално създадена и органи-
зирана за целта здравноосигурителна система, в която осигурените лица и осигурителите уча-
стват с осигурителни вноски и осигурените получават като престация достъпна медицинска 
помощ. А правото на безплатно медицинско обслужване се предоставя на гражданите в това 
им качество – като граждани, без да участват в някаква друга организационна система и без 
да правят осигурителни вноски. То се издържа изцяло от републиканския бюджет и от бюд-
жетите на общинските съвети. Двете основни конституционни права имат различно при-
ложно поле и действие. Правото на здравно осигуряване е основната форма на общото право 
на здраве на гражданите, в смисъл че най-често и в най-голям обем чрез него гражданите по-
лучават медицинска помощ при заболяване. Правото на безплатно медицинско обслужване 
допълва правото на здравно осигуряване и се отнася само до една част от медицинската помощ. 
Здравните услуги, които то съдържа, са изчерпателно изброени в чл. 82, ал. 1-4 ЗЗдр. Безплатно 
медицинско обслужване има ограничено действие, а в някои случаи (при спешната медицинска 
помощ) се прилага, докато гражданите бъдат поети като осигурени лица от здравното осигу-
ряване. То не е форма на осигуряване, а на безплатна медицинска помощ, която държавата и 
общините финансират от републиканския бюджет и бюджета на общинските съвети (чл. 82, 
ал. 5 ЗЗдр). [9] Поради характера й на "безплатна", за нея се се заплащат осигурителни вноски.
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ДЕМОКРАЦИЯ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. МЕДИЦИНСКАТА  
ПОМОЩ КАТО ПРАВО НА ЖИВОТ

Ерика Лазарова1

Системата на съвременното здравеопазване в развитите европейски страни е резултат 
на новото хуманно разбиране за човешките права. И в този смисъл тя е еталон за здравна 
грижа за всички. За нея здравеопазването е осново човешко право в контекста на приетата от 
ООН през 1948 г. постановка за достойния живот като право на осигуряване условия за 
възпроизводството на човешкия физически и духовен потенциал. И трябва да бъде защитавано 
в най-широки мащаби и от цялото общество. Положтелното е, че все повече автори през 
последните години пледират в тази посока [Д. Калахан, 15]. 

В алинея 25 от Всеобщата декларация на Обединените нации  за правата на човека спе-
циално е записано: "Всеки човек има право на такова жизнено равнище, включващо храна, об-
лекло, жилище, медицинска грижа и необходимото социално обслужване, което е необходимо 
за поддържане на здравето и благосъстоянието на него самия и на семейството му в случаи на 
безработица, болест, инвалидност, овдовяване, настъпване на старост или в други случаи на за-
губване средства за съществуване по независещи от него обстоятелства." 

Въпреки безапелационността на тази човеколюбива програма, все още по инерция се 
лансират и възприемат като основни човешки права и свободи правото на глас(оподаване), 
свободата на съвестта, свободата на информацията (известна повече в праформата си като 
свобода на печата) и свободата на вероизповеданията, макар те категорично да не се отнасят 
до базисните основи на човешкия живот, чиито запазване би трябвало да е основно задължение 
на всяко цивизовано общество.

По тази причина именно съвременният глобализм като хуманизъм за всички се ориентира 
към спазване принципа на справедливостта в здравеопазването чрез въздействие на социалните 
детерминанти на здравето, както е декларирано от създадената през 2005 г. Комисия по 
социалните детерминанти. Тя подчинява градивните си усилия на идеята за укрепване 
социалната справедливост в здравеопазването като най-важното условие за утвърждване 
принципите на равноправие в медицинското обслужване. С пълна категоричност се постулира, 
че социалната справедливост е въпрос на живот и смърт в съвременото общество, тъй като 
проявленията на болестите е свързано тясно с обществената несправедливост.

 Предотвратяването на икономическото неравенство в здравеопазването на съвременното 
глобализиращо общество е пряко производно от ограничаване на социалното неравенство, 
което може при добра воля да бъде преодоляно или поне държано в определени граници на 
толерантност на конфликта богати-бедни. Разбира се, при създаване достатъчно надеждни 
мрежи на солидарност вътре в отделните общности, но и в наднационален мащаб като донорска 
помощ за бедните страни. Набляга се на факта, че бедността и низкият жизнен стандарт са 
основен фактор на проблемното здраве, детската смъртност и негативните параметри та 
средната продължителност на живота. 

 Примерите, дадени в документа,  са повече от фрапантни. Момиче, родено в нашия век 
в някоя от развитите страни на Европа или Америка има всички предпоставки да доживее 
1 доцент в секция "Култура, ценноти и морал", ИИОЗ, БАН, дфн.
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до 80 и повече години. Но ако е родено в някоя от бедните африкански или азиатски страни, 
средната продължителност на живота й ще бъде 45 години. В резултат на повишаване жизнения 
стандарт в Египет през последното десетилетие детската смъртност е паднала от 235 на 35 на 
1000 живородени, а след г.нар. "шокова терапия" в Русия от 1992 г.  се е повишила не само 
детската смъртност, но е и паднала с четири години средната продлжителност на живота. 
Здравеопазването е в критично състояние там, където то не е  приоритет. В Пакистан 
военният бюджет превишава два пъти общата стойност на разходите за здравеопазване и 
образование. Ще добавя, че нерадостна картина се наблюдава и в редица латиноамерикански 
страни, където ползване услугите на лекар е лукс, а здравните осигуровки са символични или 
изобщо непознати.

Оттук и изводът на Комисията за потребност от цялостен подход към осигуряване действието 
на социалните детерминанти на здравето, тъй като неравноправието или "несправедливото 
разпределение на житейските условия" има разрушително въздействие , според мен, върху 
социалното и лично здраве. То повече не бива да бъде третирано като естествено обществено 
състояние, а като "резултат от нездравото съчетание на лоша социална политика и програми, 
несправедливи икономически механизми и неправилна политическа дейност." 

Изходът, според същият източник, е в 1) преодоляване несправедливото разпределение на 
власт, пари и ресурси по пътя на човешката солидарност и 2) в подобряване всекидневните 
условия на живот. Тоест, системата на медицинското обслужване е главната социална 
детерминанта на здравето, която е производна от всички други социални детерминанти 
– социална политика, икономическа обезпеченост или отсъствието й, местоживеенето, 
условията на живот  и труд, равнището на образование и трудовата среда, пола и етноса.   

Нарочно обръщам толкова подробно внимание на постановките на Организацията на 
обединениете нации, понеже те илюстрират хуманните търсения на епохата ни. Здравеопазване 
за всички все още е повече утопия, отколкото реалност  и повече желано, отколкото актуално 
обществено състояние. Но здравеопазване за всички е единствената възможна глобална здравна 
политика през настоящето столетие. Тя е съзвучна с признаване и легализиране правото като 
живот като право на достоен живот.

Здравеопазване за всички не е просто лозунг, а необходимост на общественото развитие 
през ХХІ век. За мен всяко ограничаване на грижите за болния, според финансовия еквивалент 
на здравната му осигуровка, е отказ от благородните принципи на егалитаризъм и  полити-
ческа демокрация, разделяйки хората на първа и втора класа,. И ми напомня абсурдността 
на човешкия стремеж да бъдеш над другите демонстриран в самолетите, където една завеса 
символично разделя пътниците от икономическата  и бизнес-класата, като последните се 
смятат за привилигировани, поради получаването на малко повече и по-разнообразни храна и 
напитки, наред с глезенето с влажни освежаващи кърпи.

Здравето е естественото състояние на човека и грижата за него не  е милост или привилегия 
по рождение или банкова сметка, а задължение на обществото за запазване на собствения му 
хомеостазис. В този смисъл цялото здравеопазване - от профилактиката и санаториалното дело 
до лечението на заболяванията, включително хроничните, е грижа за човешкото здраве като 
личен, национален и общочовешки капитал. 

Всяко ограничаване системата за цялостно третиране на човешкото здраве и налагане 
практиката на парциално здравно обслужване според финансовия еквивалент на здравното 
осигуряване, а не според потребностите на личния здравен статус на личността, е дълбоко 



- 369 -

антихуманно, защото засяга основното човешко право – правото на живот. Отказът да се 
направи животоспасяваща операция или лишаване на болния от животоспасяващи лекарства, 
поради липса на средства, е осъждане на смърт на даден пациент. Как е възможно да се 
търпи налагането на смъртни присъди над невинни или поне обричане на болни на живот 
в инвалидност, като единственото им "провинение" е, че не са достатъчно богати, за да си 
позволят лечение, по-сложно от измерване на кръвното налягане или поглъщане на доза 
витамини и аспирин. 

Ако гражданската смърт е лишаване от социални права, как да наречем обричането на  
смърт поради бедност? Това е форма на социален геноцид или по-скоро е симптом за нарушено 
здраве на социалния организъм, който е тежко болен от илюзията за изключителност на 
богатите и властимеющите. Защото, както всички хора се раждат с право да дишат въздух и 
да съществуват физически, дълг на обществото като цивилизационен продукт е да гарантира 
здравните предпоставки на битието му и физическото оцеляване на всеки човек, 
осигурявайки му дом, храна, труд, здравеопазване, образование. Иначе става възпрос не за 
достоен човешки живот, а за животуване. И съответно - за превръщането на медицината от 
хуманна професия в долнопробно търгашество с човешкия живот и здраве. А аз бих добавила, 
че там, където здравеопазването се третира като стока, то се корумпира.

Съвременната история на науката разкрива убедително, че нравственият и кулутрен прогрес 
на човечеството е неразривно свързан с грижа за здравето на човека. Както посочва Джон 
Уайът, официалната социална политика по отношение на здравеопазването в днешния свят 
дължи много на християнското разбиране за ценността на човека и ценноста на състраданието, 
което ученикът на Хипократ лекарят Лука или евангелистът Лука, пренася от древността в 
света на новата епоха. Изследователят лансира версията, че Хипократ, бащата на модерната 
медицина, е създател на уникална школа на остров Кос в четвърти век пр. Хр. и съзнателно е 
държал да се разграничи от медиците на своето време - подкупни, безкрупулни, недискретни. 
Той именно, счита Уайът, въвежда в отношението лекар-пациент принципът на абсолютното 
взаимно доверие [Джон Уайът, 246]. 

Под влияние на християнската нравственост се налага и принципът на състраданието като 
водещ в отношението лекуван–лечител. Доминиращо става желанието да помогнеш на стра-
дащия, тоест, да възприемаш болния не като клиент, от когото очакваш просто съответното 
възнаграждание, а като човещко същество, което се нуждае ог помощ, съчувствие и разбиране 
на духовните и телесните му проблеми. Християнската представа за Любовта към ближния  
повлиява съществено за налагане ново отношение към болния като страдащо същество, 
включващо желанието за активна помощ, но и морална отговорност за състоянието му. А точно 
това се губи там, където пазарът бива издигнат в ранг на единствен регулатор на лекарско-па-
циенските вазимоотношения. 

Глобалното настъпление на неолибералната идеология в постмодерната цивилизация, 
превръщаща всичко, вкюлчително и здравето в стока, води не просто до налагане на антисо-
циални политики в здравеопазването, което в историческото си развитие най-често е било не-
достъпно за лишените от достатъчно средства, но и се стремят да легализират схващането за 
приемливостта на разбирането, че здравето е въпрос на пари, а не е дълг на обществото към 
индивида. Каквото би следвало да бъде то по самата логика на хуманизма от Следкантов тип. 
Предполагащ, съгласно етическото послание на категорическия императив, че е неморално 
да постъпващ към Другия по начин, по който не би искал да третират самия теб. 
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Критикувайки британската здравна политика за клиентелистки уклон, споменатият 
проникновен критик на дехуманизацията на този световен феномен, който бих нарекла 
"медицина за продан", реално отрича като нецелесъобразна и упадъчна световната тенденция 
за спестяване пари за здравна помощ: 

"Трябва да задоволим клиента"...Това е лозунт, който търговците са повтаряли от 
зората на времето, но сега той става официална политика в медицинския свят. Моделът на 
Националната здравна служба (във Великобритания – бел. моя Е.Л.) за "вътрешен пазар", 
наложен й въпреки силната опозииця на повечето професионалисти в нея – продължава да 
подкопава традиционната етика на медицината и сестринството. Болничният персонал вече не 
се състои от хора, които лекуват или се грижат, а от "снабдители на здраве". Вместо пациенти 
имаме "консуматори на здраве". Нашата роля е да намираме средства за здравеопазване, за да 
задоволим изискванията с "резултатност" и "експедитивност" [Джон Уайът, 258].

Потребителската индустрия все по-категорично започва да доминира в светогледа на част 
от лекарското съсловие и това е най-плашещото. Тъй като пазарните отношения са на път да 
изместят лекарската етика като първостепенна мотивация за професионална дейност. В оголен 
вид тази риторика, прикриваща един откровено меркантилен светоглед , може да бъде открита 
в редица български издания, чиято негативно-пионерска роля в пропагандиране значението на 
здравните услуги като "договорни търговски отношения" се чувства силно в самото заглавие 
на националната конференция, чиито доклади са отпечатани като отделна книга  "Социално-
културният пазар. Предивдикателствата на прехода" (1997). В нея преобладават изказванията 
на участниците, залагащи върху договориране на медицинските услуги и прапаганда на новостта 
тогава – доброволното здравно осигуряване, рекламиращо различните здравни пакети, според 
"платежоспосбността на осигуряващия" ("Социално-културният пазар. Предивдикателствата 
на прехода", 57) се, респективно, както е "демократично" наблегнато – в зависимост от дохода 
на кандидата.

Подобно акцентиране върху материалното неравенство в здравеопазването е причина за 
чести социални напрежения. Различните нива на здравна осигуреност или липсата й изобщо се 
усещат като тегуба, която може дори да взриви социалния мир. Пред същият огромен проблем, 
от значение за бъдещето на американската нация, но значим и с отклика си върху глобалната 
цивилизация (макар и по настоящем да е позаглушен от изострянето на дълговата криза!), са 
изправени днес САЩ при обсъждане съдбата на т.нар. "Обама кеър". Историческата практика 
доказва ежедневното маригилизиране на това основно човешко право. Защото ако някой се 
опълчи срещу Втора поправка на Конституцията на САЩ като правото да се носи оръжие, рой 
правозащитни организации ще тръгнат на поход за запазването й, но само отделни гласове ще 
пледират за въвеждане здравно осигуряване за всички.

  Свидетели сме как безразличието към страданията на болните, които са социално слаби, 
води към мултиприциране на равнодушието към човешкото страдание изобщо. И вече се 
възприемат като нормално ежедневно явление бездомните и просяците, хронически гладните 
и недъгавите без надежда за изцеление, поради липса на средства, но на които обективно може 
да се помогне при съвременото равнище на развитие на медицинската наука и практика. 

Ние, българите, вече имаме почти четвърт вековен опит или тренниг в равнодушие към 
страдащите до нас и край нас. Въпреки, че в националния базисен документ, регулиращ 
здравето на нацията – ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО, е постулирано равенството на гражданите като 
субекти на собственото си пълноценно развитие, гарантирано от държавата. И това е записано 
официално в Чл. 2:
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 "Чл. 2. Опазване на здравето на гражданите като ъстояние на пълно физическо, психическо 
и социално благополучие е национален приоритет и се гарантира от държавата чрез 
прилагане на следните принципи:

 1. равнопоставеност при използване на здравните услуги..." ("Закон за здравето", 9)
Цитираното е достатъчно красноречиво, за да стане разбираемо негодуванието на всички, 

които не се примиряват с действителността, когато практиката отрича теорията и законовите 
постулати, като се оказва, по формулата на Джордж Оруел, че "Всички животни са равни, но 
някои са по-равни от другите."

Защото какво друго освен поставяне на паричен ценз пред иначе признатите за равни пред 
Закона болни, е фактът на нерноправното третиране на лица с едно и също заболяване не 
според сериозността на заболяването и равнището на медицинските познания на лекарите, 
а според обема и качеството на здравната осигуровка на даден болен? Ракът или счупеният 
крак изискват едно и също отговорно третиране и при милионера, и при бодигарда му, и 
при отрудената старица, която няма възможност да си плати изкуствената става, прибавяйки 
към хилядата лева, отпускани от здравната каса, още три хиляди лева. И за кого всъщност в 
България подобна финансова операция от собствения бюджет е достъпна  или поне разумно 
премислена от съответните органи? Да не говорим, че точно възрастните хора, тежкофизиче-
ските работници, инвалидите по рождение или по нещастно стечение на обстоятелствата, като 
катастрофи или трудови злополуки, са финансово най-уязвими при подобен подход на само-
финансиране на здравето. 

Оказва се, че системата на българското здравеопазване, противно на законовите разпоредби 
и духа на общата социална политика на страната, според Конституцията, вместо да се грижи 
за всички граждани равноправно, а това означава още милостиво, тоест, животоспасяващо, (от-
насяйки се като към хора дори към изпадналите под чертата на бедността и неможещи да си 
пратят осигуровките!), безапелационно разделя пациентите на богати и бедни. И не признава 
дори здравно осигурените за равнопоставени и в правото си да очакват пълен курс лечение 
на всяко едно заболяване, съпроводено от стационарни и/ли болнични грижи в пълен обем 
и с всички необходими за оздравителния процес медикаменти. Без да трябва да доплащат от 
собствения си джоб и де факто да руинират домашния си бюджет, заради това, че са имали не-
щастието да се разболеят.

Антихуманизъмът на подобна абсурдна ситуация, която няма оправдание, въпреки 
бюджетни недомислия или продължаващата криза, поражда масово чувство на отчаяние и 
апатия, за което психолози и социолози отдавна бият тревога. Още повече, че то е предпо-
ставка за сериозни депресии и руиниране на духовното здраве на българина, вече достатъчно 
разклатено през проточилите се години на несвърщващия преход, както показват безра-
достните статистики. 

Не е трудно да се разбере, какво вълнува обикновените хора като пациенти, ако човек над-
никне във форумите, докосвайики се до реалните човешки проблеми и какво коментира от-
говорната българска публицистика. След най-дискутираните са например, фактите от рода на 
"18 линейки за цяла София, но 100 нови коли за депутатите". С голяма болка и гняв биват за-
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давани въпросите защо 7000 лв на месец за фармакологичното лечение на болните от рак жени 
се струват много на определени отговорни органи и те биват отказани от държавата на стра-
дащите, макар цената да е загубени човешки животи и съсипани семейства? Или защо пределно 
бавно (а забавянето често е фатално за болните!), биват решавани случаите за отпускане необ-
ходимите за лечение в чужбина средства?

От една страна е хуманният закон за националното здравеопазване, а от друга – 
интерпретирането на медицината като търговска дейност, отричаща съчувствието и 
безкористността на лекарската грижа в условията на пазарна икономика. Особено ясно 
проличава това при стоматолозите. Защото, ако все още много младежи се насочват и по 
алтруистични причини към лекарската професия, преди системата да ги меркантилизира, 
не съм чувала за зъболекар, избрал професията си, за да помага на страдащите.  В тази сфера 
са и най-малкото програмите за подпомагане на социално слабите, което вече доведе до 
нерадостната ситуация на обеззъбяване на нацията след определена възраст. Кому всъщност  
беше необходимо, освен на водените от частния си финансов интерес зъболекари, да се обяви 
за целесъобразно изваждането на протезирането от здравната каса и принуждаването на 
мнозинството възрастни, а вече и на не чак толкова възрастни граждани, да не могат да оправят 
зъбите си или да ги заменят с изкуствени своевременно? 

Проблемите на многострадалните български пациенти са много. И твърде сериозни. 
Изобщо не си правя илюзията, че един доклад може да ги обхване. А няма и нужда от 
многословност при защита на позицията ми. Ще завърша доклада си с тезата, с която започнах 
изказването си – с въпроса за здравето като право на достоен и пълноценен живот. Понеже е 
същностно важно да се прави разлика между рационална биополитика [Г. Саров, 5] и хуманна 
политика в здравеопазването, тъй като неблагоприятните социални детерминанти определено 
са повече и имат по-голямо значение за здравословното неблагополучие на населението като 
цяло, отколкото рисковото поведение на индивидите. Особено, когато профилактиката и 
санаториалното дело далеч невинаги са на необходимата висота и общодостъпност.

Равнопоставеността в здравеопазването е важна не само с оглед на фидическото здраве 
и просперитет на гражданите. Необходимо е да говорим не за пациенти или обслужвани от 
търговски дружества болни, а за хора, способни да реализират потенциалните си способности 
безпрепятствано при социален климат, толериращ егалитаризма на възможностите. Като всеки 
опит конституционно гарантираните им равни права да бъдат ограничавани и да се възвръща 
практиката на привилигиране на определени слоеве или прослойки е "де факто" решителен 
отказ от демокрацията и отказ от гражданското общество. Обществото е сложен организъм, 
в който всички клетки имат еднакво значение и закърняването на едни от тях влече, както и в 
живия организъм, някаква степен на атрофия на цялото. И следователно, заплашват не само 
личното, но и общественото здраве.

Литература:
1. Закон за здравето, 2 изд., СИБИ, 2012.
2. Калахан, Д. Цели на медицината. Новите приоритети. "темпо", С., 1998.
3. Саров, Г. Социална политика за здравословен живот.САР, Стара Загора, 2006.
4. "Социално-културният пазар. Предизвикателствата на прехода." Унив. изд. "Стопанство". С., 1997.
5. Уайът, Дж. Проблеми на живота и смъртта. С., 2006, с. 246.



- 373 -

ДОСТЪП НА ВЪЗРАСТНОТО СЕЛСКО НАСЕЛЕНИЕ ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ 
– МЕЖДУ ПРАВОТО НА ИЗБОР И ЛИПСАТА НА АЛТЕРНАТИВА 

 
Лора Георгиева1, Искра Мирчева1,  Ванина Михайлова-Алакиди2,  

Дина Солодухина3 

Въведение
Познаването на здравните потребности на определена популация е с фундаментално зна-

чение за формиране на регионалните и националните здравни приоритети [3]. Посрещането 
на здравните потребности зависи от множество фактори, сред които в критичен за здравето 
период най-важни остават здравните услуги, поради което често понятията "здравни потреб-
ности" и "потребности от здравни грижи" се употребяват като припокриващи се, без да са ед-
нозначни. Като принципен критерий в проучването на здравните потребности и оценяването 
на последващите действия, се препоръчва потенциалната полза за всеки индивид от свързаните 
със здравето грижи [9]. 

За институциите, предлагащи свързани със здравето услуги, е важно не просто да съще-
ствуват, а да бъдат достъпни за хората тогава, когато са им необходими. Степента на достъпност 
изпъква, когато се изследва сред лица с ограничен функционален капацитет, които се нуждаят 
от здравна помощ в период на повишена уязвимост.

Лицата на възраст 65 и повече години са нарастваща група от населението, която поради 
намалени двигателни способности, сензорни и когнитивни проблеми и други фактори се 
счита за уязвима. Уязвимостта се увеличава при критично за здравето състояние, каквото 
е наложилото стационарно лечение. Функционалният статус на възрастните пациенти се 
променя по време и след активно стационарно лечение. Тази промяна ги прави зависими от 
грижи, от чиято адекватност зависи изхода на заболяването [6]. Политиката за намаляване 
на болничния престой води до необходимост от продължаване на лечението и грижите след 
изписване на пациентите от болницата. В следхоспитализационния период възрастните хора 
се изправят пред множество задачи, като правилно прилагане на нова медикаментозна те-
рапия, лабораторни изследвания и прегледи, което ги кара да се чувстват безпомощни [5]. 
От организацията на медицинската и социалната помощ зависи затвърждаването на постиг-
натите в стационара здравни резултати. Отчитайки, че намалената мобилност на възрастните 
хора ги поставя в неравностойно положение по отношение достъпа до здравни услуги, 
Европейската комисия (2008) поставя въпроса за съобразяването на организацията на ме-
дицинската помощ като приоритетен [4].

Рехоспитализациите при възрастните хора се асоциират с незадоволително решаване на 
главния медицински проблем в болницата или неадекватни следхоспитализационни грижи 
[2]. Традиционно рехоспитализациите в рамките на 30 дни след изписване се приемат като 
индикатор за незадоволително качество на болничните грижи [7], но имайки предвид, че 
се обуславят не само от епизода на болничния престой, те се явяват и като индикатор за 
качеството на цялостната система на здравни грижи. Адекватното посрещане на здравните 
потребности след изписване от болницата е сериозен резерв за намаляване риска от рехо-
спитализация.
1 МУ-Варна
2 МУ-Пловдив
3 Курски държавен медицински университет, Русия
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При анализите на здравните потребности е невъзможно да се обхванат всички аспекти 
на здравето, но е задължително да се изследват изградените в обществото условия, даващи 
възможност на всеки човек да получи полза за своето здраве [1] – това е смисълът на оценката 
на здравните потребности и израз на стремежа към социална справедливост. 

Цел
Целта на настоящата работа е да се анализира достъпът на лицата на възраст 65 и повече 

години до свързани със здравето услуги, с акцент върху живеещите в селата.

Материал и методи
Достъпът до здравни услуги е проследен в рамките на проучване на здравните потреб-

ности на лица на възраст 65 и повече години след активно стационарно лечение. В проуч-
ването са включени 362 пациенти, изписани от отделения с хирургичен (хирургично и 
ортопедично) и терапевтичен (вътрешно и неврологично) профил на две многопрофилни 
болници за активно лечение в Североизточна България. Нормативните здравни потреб-
ности на всеки пациент са оценени в деня на изписването му от болницата от неговия ле-
куващ лекар. Информация от пациентите е получена чрез полуструктурирано интервю при 
посещение в техните домове към 7-ия (n=362) и 30-ия ден (n=339, отпадане на 23 лица 
поради смърт между 7-ия и 30-ия ден) след изписване от болницата, в 12 града и 64 села. В 
случаите, когато състоянието на респондентите не позволява пълноценна комуникация, е по-
лучена информация от присъстващите близки. В съответствие със съвременните препоръки 
за насоченост към индивидуалните потребности и свързаните с посрещането им обстоя-
телства, е взет под внимание опитът на всеки отделен пациент. При обработката на данните 
са приложени дескриптивна статистика и непараметричен анализ (критерий χ2), с помощта 
на статистическия софтуер SPSS for Windows ver. 12.0.1.

Резултати и обсъждане
Изследванeто на достъпа до здравни услуги обхваща периода от 30 дни след стационарно 

лечение, който се счита граничен за рехоспитализация и в който болничната институция в 
нашата страна има ангажимент за наблюдение на изписаните, регламентиран като право на 
пациентите на до два контролни прегледа в рамките на месец след изписване. С оглед фоку-
сиране върху непрекъснатостта на лечението и приемствеността между болничните и извън-
болничните грижи, специално внимание е отделено на ранния следхоспитализационен период 
(РСХП) – 7 дни след изписване от болницата. 

Нормативната оценка за най-подходящо място за продължаване на лечението след из-
писване на пациентите от болницата е за: домашни условия – 307 (84.8%), болница за рехаби-
литация – 22 (6.1%), болница за долекуване и продължително лечение – 7 (1.9%), за 26 (7.2%) 
пациенти е оценена липса на необходимост от допълнително лечение за причинилото хоспи-
тализация състояние. Независимо от посочената оценка, всички изписани са продължили ле-
чението си в домашни условия (с изключение на отново хоспитализираните). Обяснението на 
този факт, дадено от самите лекуващи лекари, е липсата на подходящи лечебни заведения за 
продължаване на лечението след активно стационарно лечение.

Нормативната оценка за необходимост от преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) и от 
специалист от извънболничната медицинска помощ в РСХП е представена в Таблица 1.
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Таблица 1. Нормативни потребности от преглед от ОПЛ и специа-
лист от извънболничната медицинска помощ в РСХП (n=362)

Срок
ОПЛ Специалист 

Брой лица Отн. дял Брой лица Отн. дял
до 24 ч. след изписване 7 1.9% 0 0.0%
до 48 ч. след изписване 9 2.5% 4 1.1%
3–7 дни след изписване 190 52.5% 154 42.5%

не 156 43.1% 204 56.4%

Детайлната съпоставка на нормативните потребности от преглед от ОПЛ в РСХП и 
осъществените прегледи установява, че през първите дни след изписване от болницата при 
някои пациенти такива прегледи изобщо не са направени, при други са отложени във времето. 
Въпреки нормативно оценената потребност 83 пациенти не са прегледани в РСХП. През 
целия 30-дневен следхоспитализационен период пациентите са имали по-интензивни кон-
такти с ОПЛ, отколкото с останалите изпълнители на медицинска помощ. Възможността за 
тези контакти обаче не е равнопоставена за различните населени места – на живеещите в селата 
са направени по-малко прегледи, отколкото на живеещите в градовете (p<0.001). Изтъкнатите 
причини са свързани с нерегулярните или липсващи посещения на ОПЛ в обслужваните от тях 
села, трудното пътуване на пациентите до населените места с кабинет на ОПЛ и отказите за 
домашно посещение, аргументирани от лекарите с липса на транспорт. 

Достъпността на първичната медицинска помощ се обуславя от местоположението на 
ОПЛ. Кабинетът на ОПЛ на една четвърт от обхванатите в проучването пациенти се намира 
в различно от местоживеенето им населено място. Правото на свободен избор на лекар за тях 
е сведено до избор на намиращия се най-близо ОПЛ, чийто кабинет е отдалечен понякога на 
повече от 10 километра. Част от пациентите не се затрудняват да пътуват до своя лекар, но 
за 56 (15.5%), в населеното място на които няма ОПЛ, това е най-големият проблем както 
след активно стационарно лечение, така и при всяка възникнала нужда от медицинска помощ. 
Техният достъп се определя от наличието на обществен транспорт до населеното място на ка-
бинета на ОПЛ (Таблица 2). Акцентираме върху броя лица, защото проблемът за достъпа е 
абсолютен за всеки отделен човек, а не относително изразен в проценти или в брой населени 
места с транспортни комуникации между тях. 

Таблица 2. Обществен транспорт до кабинета на ОПЛ в друго населено място (n=56)
Обществен транспорт Брой лица Отн. дял

автобус / автобус и влак 46 12.7%
само влак 1 0.3%

не 9 2.5%

При налични автобус и влак всички пациенти предпочитат да пътуват с автобус, но през 
зимния сезон (когато е проведено проучването) тази възможност е несигурна поради ус-
ложняване на пътната обстановка и така единствен транспорт се оказва железопътният. 
Пациентите, пътували до лекаря си с влак, съобщават за минусови температури във влаковете 
и големи закъснения, което е неприемливо предвид здравното им състояние, наложило пъту-
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ването. Наличието на автобус за 6 респонденти от различни села ги улеснява само в учебно 
време, защото автобусът е училищен и не пътува през почивните дни и ваканциите. При по-
сочената възможност за достъп само с влак, жп-гарата се намира в съседното село, докъдето 
може да се отиде само пеша. За 9 респонденти от 7 различни села липсва обществен транспорт, 
като същевременно тези села не се посещават от лекар. Регламентираните посещения на ОПЛ в 
селата не са предмет на настоящото проучване, затова е посочена информация за реалните посе-
щения, дадена от самите пациенти. Най-честите описани варианти на посещенията са: веднъж 
седмично, два пъти седмично по два часа, веднъж месечно, като пребиваването на лекарите в 
селото е почти изцяло запълнено с изписване на рецепти на хронично болни. Надеждността на 
информацията е потвърдена чрез участие в проучването на повече от един респондент от едно 
и също село, както и от присъстващите на интервюто близки. На въпроса как постъпват в дните 
без ОПЛ в селото, спонтанният отговор на възрастните хора е, че се надяват да не се разболеят. 
Отделно от това правдиво обяснение, обичайният източник, на който разчитат живеещите в 
селата, е спешната помощ.

При съпоставяне на нормативните потребности от преглед от специалист от извънбол-
ничната медицинска помощ в РСХП и осъществените прегледи се установява, че такива са 
извършени едва при 26 (7.2%) пациенти. През целия наблюдаван 30-дневен период прегледите 
от специалист на живеещите в селата са значително по-малко, отколкото на живеещите в гра-
довете (p<0.001). Основните причини за ограниченото специализирано медицинско наблю-
дение са свързани с транспортни затруднения, откази на ОПЛ за издаване на направление за 
специализиран преглед поради липса на направления и откази на специалисти за домашно 
посещение на село. Анализът на реалната възможност за получаване на полза за здравето от 
специализираната извънболнична помощ показва, че тя е трудно достъпна за всички възрастни 
пациенти, но особено много за селското население. 

Контролен преглед в болницата е проведен при 132 (38.9%) пациенти, предимно едно-
кратно. Болшинството контролни прегледи са на изписани от отделения с хирургичен профил, 
като еднократното им осъществяване е обусловено от потребност от изваждане на конци. 
Провеждането на контролен преглед не се различава по пол (p>0.05), различава се по възраст, об-
разование и местоживеене (p<0.001), с по-малко реализирани контролни прегледи при по-въз-
растните, по-ниско образованите и живеещите в селата. Повече контролни прегледи са провели 
живеещите в населените места на болниците (p<0.001). Основните причини за неосъществяване 
на контролен преглед са: затрудняващо придвижването състояние, липса на придружител за пъ-
туване до болницата, липса на транспорт за легнало положение, липса на транспорт за инвалидна 
количка. 

Нормативната оценка на необходимостта от медикаментозна терапия включва препоръ-
чаните в болницата лекарства, както и допълнителните назначения в следхоспитализациония 
период. Независимо от положените от респондентите и техните близки усилия за непрекъ-
снатост на медикаментозната терапия, са налице множество причини, предизвикали прекъ-
сване за различен период от време или непровеждане на необходимото лечение: недостиг на 
финансови средства за закупуване на едно или повече лекарства, липса на аптека в населеното 
място, липса на медицинска сестра за поставяне на инжекции и т.н. Най-голямото затруд-
нение, свързано със снабдяването с лекарства, е липсата на аптеки в селата. В населеното място 
на 96 (26.5%) респонденти няма аптека. От тях само 18 съобщават, че могат да се справят с 
пътуването до населено място с аптека. Останалите са затруднени в снабдяването с лекарства 
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не само в следхоспитализационния период. Огромен проблем за пациентите в селата с на-
значени медикаменти за парентерално приложение е трудното или невъзможно намиране на 
медицински професионалист за поставяне на инжекции в дома (по тази причина въпреки за-
купуване на медикаментите, не е провеждана назначена в ортопедично отделение антикоагу-
лантна терапия).

Нормативната оценка на потребностите от изследвания, направена от болничните лекари, 
се допълва от препоръчаните при прегледите в следхоспитализационния период и известните 
отпреди хоспитализацията за проследяване на хроничните заболявания. Направените лабо-
раторни и инструментални изследвания са по-малко от необходимите, като за пациентите от 
селата техният брой е силно ограничен. Непълноценното мониториране на здравното със-
тояние изпъква силно при най-масовите потребности – от проследяване на артериалното 
налягане (хипертонията е придружаващо заболяване при 246 пациенти). На 112 лица с анти-
хипертензивна терапия артериалното налягане не е измерено нито веднъж през целия наблю-
даван период. В амбулаторни условия е измерено на 88 от ОПЛ, а на 46 – в домашни условия 
от близки, съседи, кметове, както и от самите респонденти, но преобладаващото мнение на въз-
растните хора е, че регистрирането на стойностите самостоятелно или лица без медицинско 
образование е само ориентир, който е несигурен и не ги удовлетворява, защото не е при-
дружен с компетентен съвет. Интересно е да се отбележи, че в нито един случай проследяване 
на артериалното налягане не е извършено от медицинска сестра. Затрудненията, свързани с 
потребностите от изследвания, са преобладаващо транспортни, като липса на обществен 
транспорт до населеното място, където изследването може да се направи или необходимост от 
смяна на няколко превозни средства. 

Нормативна оценка за необходимост от рехабилитационни процедури има при 
147 (40.6%) пациенти, но тяхната реализация е епизодична. В амбулаторни условия не е 
правена рехабилитация през целия наблюдаван период. Извършвани в домашни условия са 
масаж (включително самомасаж) и раздвижване от близки, много рядко от рехабилитатор. 
Речева рехабилитация не е провеждана. Единствено 13 от 15-те пациенти с алопластика 
на тазобедрената става, получили в болницата печатни указания, са правили упражнения 
в дома. Основните затруднения, свързани с потребностите от рехабилитация са: липса 
на близки или неангажираност на близките за изпълнение на препоръките и трудно на-
миране на рехабилитатор за домашни процедури дори срещу заплащане. Тъй като необхо-
димостта от рехабилитация след стационарно лечение най-често е продиктувана именно 
от състояние, ограничаващо придвижването, не може да се очаква търсене на амбулаторни 
рехабилитационни услуги от болните в напреднала възраст, особено от живеещите в 
населени места без предлагане на такива услуги. Същевременно опитите за осигуряване 
на рехабилитатор в дома са неуспешни, поради отказите за домашни посещения и исканата 
висока цена за домашни процедури. От всички респонденти, живеещи в селата, само един е 
посещаван в дома от рехабилитатор в продължение на пет дни, като рехабилитаторът е транс-
портиран ежедневно между областния град и селото от близки на болния, но непосилните 
разходи за транспорт и едночасови процедури са довели до прекратяване на процедурите. 
Достъпът до рехабилитационни услуги в амбулаторни или домашни условия се оказва прак-
тически невъзможен за възрастните хора от малките градове и селата.

Необходимост от допълнителни (освен използваните преди хоспитализацията) тех-
нически помощни средства (ТПС) е оценена при 93 (25.7%) пациенти, като при някои 
оценката е за повече от едно ТПС (общо 155 ТПС): необходима инвалидна количка на 18 
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(5.0%), патерици на 56 (15.5%), бастун на 8 (2.2%), ходилка на 11 (3.0%), протези за крайници 
на 3 (0.8%), тоалетен стол на 27 (7.5%), антидекубитален дюшек на 31 (8.6%), корсет на един 
пациент. Нормативните потребности от ТПС са допълнени след изписване от препоръчаните 
от специалист от извънболничната медицинска помощ. Сумарните потребности (оценени от 
лекар и самооценени) на общо 103 (28.5%) респонденти са представени в Таблица 3.

Таблица 3. Потребности от допълнителни ТПС след изписване от болницата (n=103)

ТПС Нормативни 
(болница)

Нормативни 
(специалист)

Само-
оценени

Общо

инвалидна количка 18 1 0 19
патерици 56 2 0 58
бастун 8 0 6 14
ходилка 11 -1* 0 10
протези за крайници 3 0 0 3
тоалетен стол 27 1 0 28
антидекубитален дюшек 31 1 0 32
корсет 1 0 0 1

* замяна на препоръчано в болницата ТПС с друго

В РСХП по регламентирания начин за снабдяване чрез Агенцията за социално подпомагане 
(АСП) с необходимите ТПС са снабдени едва двама респонденти, за 46 са закупени, за 13 са 
взети назаем от познати, останалите 42 не са снабдени с ТПС. Близките на повечето респон-
денти са започнали процедура за получаване чрез АСП, а за 12 (3.3%), които живеят сами или 
съжителстват в едно домакинство с трудно подвижни съпрузи над 80-годишна възраст, няма 
кой да се заеме със снабдяването. До 30-ия ден след изписване от болницата с нито едно от 
препоръчаните ТПС (вкл. антидекубитален дюшек) не са снабдени 9 респонденти. Нито един 
възрастните хора, на които са необходими нови ТПС, не се е снабдил самостоятелно с тях. 
Основните затруднения са свързани с особеностите на процедурата по снабдяване чрез АСП: 
необходимо посещение на различни медицински и социални инстанции, пътуване в различни 
населени места и продължително чакане. Анализът на резултатите показва, че самостоятелното 
снабдяване с ТПС е неизпълнима задача за възрастните хора след изписване от болницата. 

Изводи и заключение
Неравномерното местоположение на институциите, организационните особености и 

транспортните затруднения са причини за неосъществяване на голяма част от назначените 
изследвания, манипулации, рехабилитационни процедури, контролни прегледи в болницата и 
снабдяване с технически помощни средства. 

Правото на избор на изпълнител на медицинска помощ при възрастните жители на селата 
нерядко е сведено до липса на алтернатива, което прави техния достъп до здравни услуги про-
блематичен. Достъпът им до първична медицинска помощ (определена от СЗО като универ-
сално достъпна) не е лесен дори в състояние на добро здраве, поради намалената мобилност, 
необходимостта от пътуване до населеното място, където е кабинетът на ОПЛ и в редица 
случаи – поради липсата на обществен транспорт до населеното място на кабинета на ОПЛ. 
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Достигането до ОПЛ за издаване на рецепта не означава снабдяване с лекарства, защото обик-
новено няма аптека и в населеното място на ОПЛ. В критичен за здравето период, какъвто е 
следхоспитализационният, тези затруднения са почти непреодолими.

Подходът за изследване на здравните потребности чрез проучване опита на пациента е 
широко информативен и предоставящ реален поглед върху бариерите в процеса на получаване 
на здравни услуги. Той е много по-полезен от традиционното проучване на удовлетвореността 
от работата на отделни институции, тъй като разкрива самото достигане до институциите, 
поради което този подход трябва да бъде в основата на програмите за подобряване на 
качеството.

Установяването на разнообразни и трудно класифицируеми затруднения при посрещане на 
потребностите потвърждава значимостта на съвременните препоръки за фокус към индивиду-
алните потребности, а не обезателно статистическо рамкиране, защото представянето на ин-
дивидуално затруднение идентифицира наличието на общ проблем. Както отбелязва Sainsbury 
(1998), необходимо е освобождаване от "тежката зависимост" от статистиката, която води 
до практическо изключване на много хора от качествени здравни услуги. Отговорност пред 
новото обществено здравеопазване е да търси много повече информация, която зачита потреб-
ностите на всеки индивид. Здравните политици трябва да осъзнаят, че са отговорни не за една 
хомогенна общност – на еднаква възраст, с еднакви доходи, живеещи при еднакви условия и на-
миращи се на равно разстояние от здравните служби [8]. Вслушването в гласа на обикновените 
хора помага за повишаване на чувствителността на здравното управление към проблемите на 
реалния живот и създаването на среда, в която не населението е зависимо от здравните инсти-
туции, а работата и самото съществуване на институциите се определят от здравните потреб-
ности на населението. 
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 ЕТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЗДРАВНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ ВЪРХУ ОТНОшЕНИЯТА ЛЕКАР–ПАЦИЕНТ

Христина Амбарева1

Ползване на здравна и медицинска информация в Интернет
Според американската статистика за 2008 г., ползването на Интернет за здравна инфор-

мация е сред първите най-разпространени онлайн активности в САЩ: тя стои след дейности 
като изпращане на имейл, използване на търсачка, пазаруване и проверка на прогнозата за 
времето[1]. Според статистика за 2012 г., която съставителите представят като световна и из-
ползват данните на четири източника, търсенето на здравна и медицинска информация онлайн 
заема трето място сред най-популярните активности в Интернет[2]. Според едно американско 
изследване от 2013 г., средният американец ходи три пъти в годината на лекар, но прекарва 52 
часа годишно в Интернет, за да търси здравна информация[3]. Тези изследвания показват нещо 
много важно, а именно, че Интернет създава ново поколение пациенти.

Какво е различното в профила на това ново поколение пациенти в България от па-
циентите преди появата на Интернет?

Онлайн статистикатата за конкретен български уебсайт, който продава лекарства и има 
листовки, качени онлайн, показва, че жените са по-активната група в ползването на здравна 
информация онлайн[4]. Това има обяснение предвид почти равния брой мъже и жени онлайн 
у нас[5], плюс това, че жените по-често търсят информация за второ лице – дете или друг член 
на семейството. 

Данните на НСИ за ползването на Интернет в България показват, че най-представена 
в Интернет е възрастовата група от 16 до 44 години, тоест предимно млади хора в трудова 
възраст. 

От двата вида данни профилът на новия пациент, който се оформя с развитието на Интернет 
за България и частично съвпада с профила на българския Интернет ползвател, може да бъде 
обобщен като: жена, която е трудово заета, с образование над средното и вероятно градски 
жител. 

Въпреки че няма статистически данни какъв процент от българските Интернет ползватели 
четат здравна информация онлайн, фактът, че имаме утвърдени сайтове за обмен на здравна 
информация, както и много публикации на здравни теми в Интернет, показва, че такъв интерес 
и активност има в България. Към така скицирания демографски профил трябва се добавят две 
важни качества.

 Чувство за компетентност и контрол.
Трябва да се подчертае изрично, че "чувство" не означава реална компетентност и контрол. 

Самото качество е изследвано и потвърдено в резултатите от проучване, направено сред 2275 
души, посещавали канадски уебсайт за здравна информация[6]. То вероятно е валидно за по-
вечето активни потребители на здравна информация в Интернет и неговото формиране има 
следното обяснение:

До развитието на Интернет медицинската информация е достъпна и се ползва основно от 
професионалисти - лекари и студенти по медицина. Създаването на големи бази данни онлайн, 
1 гл. асистент в ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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разпространяването на популярна здравна информация в онлайн изданията, и увеличаването 
броя на хората, ползващи Интернет, са фактори, които значително променят ситуацията. За 
разлика от преди 20 години, пациентът днес разполага с източник на медицинска информация 
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, в собствения дом. Според някои данни, към 2006 
г., ""Гугъл"" е давал достъп до над 3 милиарда медицински статии [7]. Днес Интернет предлага 
огромни възможности за самообразование на ad hoc принцип. Специализираната медицинска 
информация онлайн дава възможност на пациентите не просто да получат повече знания, но 
почти по всяко време и място да могат да потърсят и да получат отговор на въпрос относно 
симптоми и възможни решения. 

 Второ важно качество в профила на новото поколение пациенти е активността.
Бърз поглед върху здравните форуми показва как Интернет работи като инструмент за 

решаване на здравни проблеми. Когато има проблем, пациентът чете в Интернет, докато чете 
намира общност, която споделя същия проблем, намира предложения за възможно лечение 
и решава дали ще ходи на лекар веднага или може да изчака. Сайтове и форуми в България 
предлагат съвети и терапии, в повечето случаи с билкови препарати и лекарствени средства 
отпускани без рецепта. Факт е, че информацията в Интернет може да бъде неточна или не-
пълна, а някои сайтове показват висока степен на комерсиализация на информацията [8]. Все 
пак оценявана критически и прилагана разумно здравната и медицинска информация онлайн 
дава възможност за ефективна самопомощ. Тази самопомощ се изявява в две основни форми.

В единия вариант активният пациент намира решение на проблема си без да стига до ле-
карския кабинет. Сред причините болният да не търси лекар са липсата на време, средства и др., 
но най-често са свързани с оценяването на проблема като малък или с подценяването му. В едно 
изследване се разграничават три типа поведение на потребителите на здравна информация 
онлайн: стриктно изпълнение на предписанието в Интернет, избор между няколко варианта в 
зависимост от собствената преценка, и решаване на проблема чрез взаимопомощ в група [9]. 
Самолечението обаче крие своите рискове и затова умението да се подбира източника на ин-
формация, както и да се оценява собственото състояние е важен проблем на неофициалното 
присъствие на Интернет в здравната практика.

Във втория случай активният пациент допълва с дейността си работата на лекаря. Той отива 
на преглед, получава диагноза и след това отделя време за онлайн проучване, в което си от-
говаря на допълнителни въпроси. Така Интернет става важен източник на информация за хора 
с хронични заболявания, алерии, търсещи профилактика и др. Ще напомня отново американ-
ското изследване, според което средният американец ходи три пъти в годината на лекар, но 
получава здравна информация средно 52 часа годишно в Интернет [10]. Както изглежда, ре-
зултатът от това неофициално присъствие на Интернет в здравната система, е увеличаване на 
здравната и медицинска култура, без да е нужно пациентът да се среща със своя лекуващ лекар 
и съответно без да се правят допълнителни разходи.

Какви са следствията от чувството за компетентност и активността на пациента за 
взаимоотношенията между лекар и пациент?
 За етиката в отношенията между лекар и пациент.

Взаимоотношениета между лекар и пациент, при което лекарят предлага решение, а паци-
ентът го приема, е изцяло основано на доверието на пациента към лекаря и на авторитета на 
лекаря. Това отношение е във висша степен етическо, доколкото предполага, че лекарят няма 
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да излъже пациента, нито ще действа в негов ущърб, и ще изпълни своя лекарски дълг. То е ети-
ческо отношение от страна на лекаря към пациента. Поради особената професия на лекарите 
обаче, която е на границата между живота и смъртта, отношението на пациента към лекаря не 
винаги е просто етическо. То има характеристики на религиозно отноншение. С лекаря не се 
спори, на него се уповаваш. За много хора, особено тези, които дължат своя живот или живота 
на свои близки на медицината, лекарят е бил и е абсолютен авторитет. Това е отношение, 
което Интернет не променя, както показват проучвания на нивото на доверие към лекарите 
– и в условията на информационната епоха то остава високо [11]. Но това доверие има една 
"практическа" особеност. В изследване на 6369 души в САЩ, 62.4 % изрязяват силно доверие в 
лекарите. В същото изследване на въпроса къде са смятали да отидат първо, за да получат спе-
цифична здравна информация, 49.5 % от респондентите отговарили, "при лекар". На въпроса, 
къде наистина са отишли първо, 48.6 % са посочили Интернет. Директно при лекаря отговарят, 
че са отишли 10.9 % от респондентите[12].

Както може да се очаква, взаимоотношенията на лекар с пациент, който отива на преглед 
със знанията си от "Гугъл", стават по-различни.

Традиционните отношения между лекар и пациент се градят на авторитета на лекаря, който 
авторитет означава, че има асиметрично отношение на компетентност. Лекарят е този, който е 
отговорен за взимането на решениято, пациентът е пасивен и търпелив. Самообразованието в 
Интернет променя баланса в асиметричната връзка не като прави пациента по-компетентен от 
лекаря, а като поставя и лекаря, и пациента на активната страна, където и двамата имат своята 
отговорност. Факт е, че лекарската грижа не може да бъде успешна в дългосрочен план, ако 
го няма активното съучастие на пациента, тоест ако и пациентът, и лекарят работят за една и 
съща кауза. А последното не може да стане, ако пациентът не полага усилия да се информира. 
Пациентът може да се информира от различни източници, но предвид факта, че Интернет 
предоставя достъп до най-голямата възможна база с информация безплатно и веднага, вклю-
чително статии на професионално ниво, популярни текстове и снимки, лекарствени листовки, 
онлайн консултации, конкретни случаи и групи за подкрепа, нормално е да се мисли именно 
в тази посока – основна роля за информираността на пациентите и потребителите днес има 
Интернет. 

Съвместното действие на двата фактора - личната отговорност на човека за неговото здраве 
и информативните възможности на Интернет – насочват към новото разбиране на баланса на 
отношенията между лекари и пациенти, в който е важна както професионалната подготовка на 
лекаря, така и активната здравна култура на пациента. 

В поредица от медицински публикации от 90-те години насам се обсъжда така нареченият 
"evidence-based patient choice", избор на пацианта, базиран на доказателства[13]. Тази тенденция 
се заражда в медицинската практика още в края на 80-те години и не изглежда да е специален 
резултат на информационната епоха. Тя обаче се вписва добре в ситуации, при които паци-
ентът иска да знае повече и да има участие и избор в процеса на своето лечение. Един нов, 
съобразен с възможностите на активния пациент модел на здравеопазването надгражда идеята 
за "избор на пацианта, базиран на доказателства" с т.нар. "patient-centered health care", здравео-
пазване, което се центрира около пациента.

Идеята на "избор на пацианта, базиран на доказателства", е пациентите, които в условията 
на пазарно ориентирано здравеопазване се явяват получатели на здравна услуга, да могат да уча-
стват във взимането на решение за лечението си, като преценяват и избират лечение на базата 
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на доказателства за неговата ефективност. Тук авторитетът на лекаря отстъпва като фактор на 
решението пред информацията и доказателствата, които се предоставят на пациента с идеята 
за неговата активност и отговорност. Въпросният принцип за "избор на пацианта, базиран на 
доказателства", има поне четири положителни ефекта:
1. Играе ролята на получаване на второ и трето мнение по даден здравен казус. 
2. Със знанието и участието на пациента се прави оценка на риска, като съотношение между 

ползата и вредата от различни варианти на лечението;
3. Намалява вероятността от назначаване на ненужни манипулации/изследвания или силни 

лекарства, ако пациентът може да се лекува без тях;
4. Подобрява възприятието за качество на здравната услуга за пациенти, които искат активно 

да участват в процеса на лечението си.
 В подкрепа на активността и информираността на пациента са редица ситуации, 
при които качеството на пациента да бъде информиран, работи по-добре, отколкото ав-
торитетът на лекаря. 
1. Например, през последните години се увеличава пазарният дял на индустрията за хранителни 

добавки и козметичната индустрия, където медицинската и козметичната информация са 
тясно свързани и изискват специфични познания. Така възникват ситуации, при които 
специфични въпроси на пациента, не са от компетентността на лекуващия лекар. Било с 
цел да се открие подходящия специалист, било с цел да се намери отговор на въпросите, 
които пациентът си задава, посещението на специализирани сайтове е от първостепенно 
значение.

2. Безрезервното доверие в лекарите и фармацевтите е в противоречие с маркетизирането на 
здравеопазванито и силата на фармацевтичната индустрия. Откриването или дори само 
съмнението за наличие на пазарни отношения в решенията на лекарите е рушително за 
традиционните етически форми на отношение между пациенти и лекари. 

3. За някои лекарски решения могат да бъдат намерени други алтернативи, които по своята 
безболезненост и слаби странични ефекти са предпочитани от пациента. Разнообразната 
информация в Интернет от различни медицински школи, както и влиянието на 
алтернативната медицина (колкото и оспорван да е нейният ефект) е важен източник на 
допълнителна информация и възможност да се направи личен избор.

Заключение
•	 Слаби диагностични възможности на Интернет. 
 Интернет не предлага инструмент, който да поставя винаги вярна диагноза. В много 

случаи потребители могат да се ориентират правилно относно симптоматиката, която ги 
безпокои, но например експеримент проведен в болница в Брисбейн, Австралия показва 
успеваемост от около 50 %: 15 от 26 случая [14], чиито симптоми били пуснати в търсачката 
на "Гугъл", били диагностицирани правилно, като между тях имало три редки заболявания 
с уникални симптоми (тоест по-лесно са били "уловени" от търсачката). Що се отнася за 
осталите под 50 % неуспешни диагнози, става ясно, че ползването само на Интернет за 
(само)диагностика не е приемливо. 

•	 Добри терапевтични възможностти на Интернет при правилна оценка на информацията.
 Ползването единствено на източници от Интернет за терпевтични цели крие трудности и 
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рискове. Макар интелигентни и образовани, хора, които не са медицински специалисти, 
не винаги осъзнават риска, който поемат, като се заемат сами със здравните си проблеми. 
В някои случаи пациент може да открие несъответствия между информацията и терапията 
от лекуващия лекар и информацията и препоръчителната терапия онлайн. Също така има 
несъответствия между информацията, която е качена на български език, и информацията, 
която е на английски. Предвид възможните противоречия в източниците, ползването на 
Интернет за здравна информация съвсем не е толкова просто. В много случаи е важно тези 
различия да бъдат обсъждани с лекар.

•	 Пациентът - активен и отговорен за собственото здраве (?).
 През последните 20 години във философията и културата на здравето настъпи много 

важна промяна, свързана с разбирането на участието на пациента в неговото лечение. 
Увеличаването на знанието за рисковите фактори за редица болести увеличи влиянието 
на принципа, че човек носи отговорност за своето здраве с избора си на начин на живот. 
Известно е, че пушенето, обездвижването, лошата храна са сред първите фактори, които 
влияят на здравето. Знае се, че ако човек пуши, рискува белодробно заболяване, ако 
поддържа наднормено тегло, увеличава риска от диабет, сърдечни заболявания и някои 
видове рак [15], ако пие много алкохол, е възможно заболяване на черния дроб. Превенцията 
на болестите чрез избора на начин на живот е силна идея на нашето съвремие – наистина 
повече позната, отколкото следвана – но която също намира подкрепа в разпространението 
на здравна информация в Интернет. Превенцията на болестите е много важен принцип, 
без който здравните системи по света няма да могат да се справят с нарастващото бреме 
на здравните разходи свързани с демографските процеси, увеличаването на хроничните 
заболявания и заболяването на млади хора. Осъществяването на този принцип е тясно 
свързано с възможностите на новите технологии и Интернет.

 Диалогът между лекари и пациенти е необходимо условие за минимизиране на рисковете от 
Интернет здравеопазването и за увеличаване на ползите от него.

 През последните 20 години у нас постоянна стана темата за финансовата, управленската, 
кадровата криза на здравната система. В резултат от тези кризи страда пациентът и качеството 
на здравната грижа. Положителният потенциал на Интернет да омекоти проблемите в 
системата на българското здравеопазване е огромен. Част от усилията трябва да бъдат 
насочени към увеличаване на социалното потребление на здравна и медицинска информация 
онлайн. Интернет създава не само ново поколение пациенти, но и ново поколение лекари. 
Най-простото нещо е лекари да насърчават пациентите да четат информация в Интернет и да 
насочват пациенти към качествени сайтове с информация. Само при диалог, а не напрежение 
между лекари и пациенти, Интернет ще бъде полезен инструмент за решаването на здравни 
проблеми. И тъй като и финансовата, и кадровата криза в здравната система няма да намерят 
решението си отведнъж, дори в богати страни това е проблем, целенасоченото въвеждане на 
Интернет като инструмент на здравната система ще има голямо значение и за здравната култура, 
и за качеството на общественото здравеопазване.
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ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА И ИЗБОРЪТ НА ЛЕЧЕНИЕ
Деян Пенчев1

Цялата история на човечеството е импровизация върху понятието достойнство. От старо-
заветното грехопадение, до модерното индустриално господство, ние виждаме как човекът се 
бори за своето самосъзнание и място в битието. Културата, цивилизацията и всяко ново от-
критие са неистов човешки подтик към самодоказване на човешкото достойнство. Но какво 
има да каже философията за достойнството на човека? Има ли отношение то към въпроса за 
избора на лечение?

Хилядолетното развитие на медицината е показало нейните постижения, но доколко 
тя е приобщена към човека и доколко той има свободата да разполага с нея, е въпрос, който 
подлежи на дискусии. Общоприето е схващането, че всеки човек има право да бъде лекуван, 
но дали е разбираемо от само себе си, че всеки човек има право да избере и метода, по който 
да става това? Социално погледнато, през призмата на модерната държава, със задължителното 
здравно осигуряване се задължава човек да има право да бъде лекуван, но и със същото това 
се налага и методът за лечение: този, който е избран за официален от държавата, т.е. най-често 
това е конвенционалната медицина. По такъв начин намираме известно разминаване между 
Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН през 1948 
г., където е отбелязано (чл. 25), че: "Всеки човек има право на […] медицинско обслужване" [1], 
и Хартата на основните права на Европейския съюз, където се посочва (чл. 35), че: "Всеки 
има право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи при условията, 
установени от националните законодателства и практики" [2]. Декларацията установява 
едно изконно човешко право: човек да бъде лекуван, а Хартата редуцира неговия смисъл до 
това изпълнението на посоченото право да бъде не само ангажимент, но и авторитарна норма 
на законодателството на всяка отделна държава. Тоест, изпълнението на човешкото право 
трябва да минава през позволеността на държавата. И тук трябва да се зададе въпроса: А ако 
държавата не предоставя пълноправната свобода на човека за избор на лечение? Никъде не се 
обозначава, че човек има право да избира начина, по който да бъде лекуван. Това би означавало, 
че държавата трябва да осигурява на своите граждани достъпа до различни системи на лечение, 
или поне, че не трябва да задължава своите граждани да се лекуват само по един метод, избран 
от нея. Държавата трябва да има стремежа да разгръща такива здравни политики, които да 
предоставят свобода на гражданите в техния избор на лечение, а това важи в пълна степен и 
за образованието, търговията, банковото дело и пр. Държавата трябва да осигурява свобода 
на гражданите в различните модуси на своята дейност. Всяка детерминация от страна на 
държавата по отношение на гражданите е стеснение на нейното субстанциално богатство и 
ограничение на самото понятие, както за държава, така и за човешко същество. 

Изборът на лечение включва как да се лекува човек и кой да го лекува. Информираният 
избор предпоставя свободата да избираш. Затова и от признаване правото на свобода на 
избор, следва официалното законодателно право на избор. Но откъде произтича тази човешка 
свобода? Не е ли тя свързана с човешкото достойнство, т.е. с достойнството да си човек? Тук, 
под достойнство, се има предвид философската категория за достойнство, като осъзнаване 
на собственото предназначение и същност, а не толкова една етическа категория, свързана с 
гордостта, уважението, съвестта и др. 
1 Докторант по философия, ИИОЗ, БАН
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"Поставих те в центъра на света, за да можеш да огледаш всичко наоколо; не те направих 
нито небесен, нито земен, нито смъртен, нито безсмъртен, за да можеш като твой собствен 
ваятел и творец със свободна воля и чест да си изваеш образ по твое предпочитание. Можеш да 
се изродиш и да станеш като безсловесните твари, ако пожелаеш, можеш да се преродиш и да се 
издигнеш до небесните висини" [3]. Тези знакови за Ренесанса думи на философа Пико делла 
Мирандола показват спецификата на свободата, която е вътрешно-присъща характеристика на 
човека. Тя не се дава отвън, а се постига отвътре. Философията, и в частност философската 
антропология, отдавна е показала, че човекът е венецът на творението във видимия свят. И 
минералите, и растенията, и животните съществуват, но тук трябва да се направи следната 
диференциация: камъкът съществува, животното живее, но само човекът изживява. 
Единствено човекът има самосъзнание за собствената си индивидуалност и това е проява на 
неговото разумно наблюдение върху субективното си битие. Само човекът може съзнателно 
да рефлектира върху своите собствени самостоятелни актове и постъпки. Така човек се 
различава от животните не само чрез разума си, но и чрез това, че може да различи доброто 
от злото, и да направи преценката си върховно условие на своите действия. Животните, като 
същества подобни на човека главно по физиологическата си структура, използват съзнанието 
си само в сферата на сетивните възприятия и то при тях е по-скоро регулативна функция на 
органите за живеене и репродуктивност, отколкото нещо, което да съдържа в себе си по-висши, 
духовни интенции. Дори и привидно, при някои по-висши видове от животинското царство, 
да се забелязват наченки на някаква човешкост в най-слаба степен, като цяло животните си 
остават същества, действащи по необходимост спрямо собствената си природа и природната 
каузалност неминуемо ги въвлича в своята ограниченост, в отличие от автономността на 
човешката свобода. По този повод немският философ Рудолф Щайнер твърди: "Природата 
прави от човека само едно природно творение, а обществото го превръща в законосъобразно 
действащо същество; свободно същество само той самият може да направи от себе си" [4]. 

Като свободно същество човек обладава и свобода на волеизявата си. Така съзнателният и 
разумен човек трябва да се интересува от доброто ниво на своето здраве, да се грижи за него и 
да наблюдава своето ежедневно състояние. Той трябва да има достатъчно образованост, както 
за своята физиология и анатомия, така и за медицината и нейните постижения. Достойнството 
на човека се заключава и в това той да има пред себе си необходимостта да познава добре 
особеностите на своето лечение, тъй като това не е някакъв случаен, страничен фактор, засягащ 
периферно неговото ежедневие, а напротив – съществен момент от живота, който е обусловен 
от различни по тип причини, и който ще предизвика строго определени последствия след 
себе си. Образованият човек трябва да има висока здравна култура; да знае и да преценява 
различните рискове, свързани с лечението си, включително и такива като лекарствените 
болести например [Вж. 5]. Той трябва да може да преценява кое лечение е добро за него и кое 
– не. Трябва да има поглед върху основните алтернативни методи за лечение като хомеопатия, 
шуслерови соли, бахови капки, фитотерапия, аюрведа, китайска медицина и др. Така той може 
да има увереността в себе си, че не оставя живота и здравето си в ръцете на непознатия лекар, 
практика или медикаменти.

Достойнството на човека е изконно право и задължение на всеки, който изгражда себе си като 
самосъзнателно човешко същество. Така не само държавата е отговорна за това да предостави 
на своите граждани право на избор на лечение, но и самите те трябва да са ангажирани със 
своето здравословно състояние и да избират правилното лечение, според своите нужди и 
разбирания. Свободата на информирания избор, като приоритет на всяко уважаващо себе си 
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държавно законодателство, следва да бъде основен стълб във всяка една човеколюбива политика, 
постулираща етически стандарти в междуличностните и интернационални конвенции на 
Европа и света.
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ИНФОРМИРАНИЯТ ИЗБОР ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕшЕНИЯ – ЕТИЧЕН 
СТАНДАРТ В ПРЕНАТАЛНАТА МЕДИЦИНА

Димитър Марков1

Проблем
Принципите на етиката от дълбока древност се прилагат за разрешаване на конфликти на 

интереси във всички области на социалния живот.  В медицинската практика принципът на 
последствията е служил за определяне на правотата или погрешността на терапевтичните 
действия на лекарите (дали са позитивни или негативни резултатите), а принципът на мо-
ралните задължения и права е бил използван независимо от последиците, (1,4,8). В днешно 
време разрешаването на различните конфликтни ситуации в пренаталния диагностичен процес 
е немислимо без строго съблюдаване принципите на медицинската етика. За да се оценят кра-
ткосрочните и дългосрочни последици от информираното съгласие и/или решенията на бре-
менната жена задължително се извършва "етичен анализ" на всеки отделен случай, който за-
почва с методичен подбор за пренатална диагностика от екипа специалисти и преминава през 
различни етапи.

Цел на настоящата разработка е:  Да се направи експертен анализ на европейските етичните 
стандарти, прилагани в пренаталния диагностичен процес. 

Анализът на данните показа:
•	 Основна цел на пренадалната диагностика е: Да подкрепя здравето на бременната жена 

и на очакваното й дете.
•	 А задачите, необходими за решаване на целта могат да бъдат форумирани така:
•	 Да бъде извършена оценка на развитието и възможно най-точен здравен статус на плода, 

основани на медицински доказателства;
•	 Да се предостави възможност на бъдещите родители да направят информиран избор за 

семейно планиране;
•	 Да се подкрепи бременната жена за информиран избор относно износването на 

бременността;
•	 Да се установят евентуални увреждания и/или заболявания на плода и при абнормни 

резултати – да се направи медицинска прогноза за съвместимост с живота, продължителност 
и качество на живота;

•	 Да се подкрепи общественото здраве чрез съдействие за намаляване броя на хората, 
страдащи от сериозни заболявания, увреждания, тежки наследствени проблеми;

•	 Да се намали социалната и материална цена, която плаща обществото за хора с подобни 
проблеми.
Посочените приоритети на пренаталната диагностика са предмет на критики, поради 

потенциалната възможност за провокиране на дискриминативни действия срещу хора с 
увреждания. Затова пък всички специалисти и неспециалисти, всички представители на 
Общественото здравеопазване са единодушно еднопосочни в съвременната концепция за 
основната цел на пренаталната диагностика на съвременния етап за промоция на здравето на 
майката, на бъдещото й дете и на бъдещото поколение на нацията, (7,9,10).  
1 д-р, дм, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София
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Методичен подбор за пренатална диагностика 
Пренатална диагностика обхваща множество различни методи за получаване на инфор-

мация за здравето на плода, а именно:
-   серумен скрининг; ултразвуково сканиране (в ранния стадий на бремеността - за 

определяне продължителността й към съответния момент и за определяне броя на 
зародишите); подробно ултразвуково сканиране (в по-напреднал стадий на бремеността 
- за детайлно проучване развитието на плода и на неговия здравен статус); тъканни проби, 
взети чрез амниоцентеза или от плацентата - за хромозомен анализ и/или молекулярно-
генетично изследване за идентифициране на наследствени заболявания и характеристики, 
които индивидът може да развие в бъдеще – в рамките на генетична консултация. 
Изборът на пренатално-диагностични методи е важен, защото докато серумният скрининг 

и ултразвуковото сканиране не са свързани с риск от физическо нараняване на плода и на 
майката, то вземането на проби и фетални клетки за анализи е инвазивна процедура с риск от 
причиняване на аборт при около 1% от случаите. По тази причина експертният анализ е много 
отговорен и задълбочен, (3,9,10).

Генетичната консултация цели да помогне предимно на хора, които имат повишен риск 
от наследствено предавано заболяване. Целите на генетичната консултация са обективни и 
не засягат автономията на пациента. Генетичен скриниг винаги е оправдан, ако е на разполо-
жение ефективно лечение за дадена наследствена болест. Има основания да се смята, обаче, 
че генетичен скрининг в пренаталната диагностика може да предизвика повече безпокойство, 
отколкото успокоение. Засяга се и автономността на физическите лица, тъй като е налице от-
клонение от  основния етичен стандарт, грижата за здравето да започва от информираното 
решение на индивида, в случая – от доброволното съгласие на бъдещата майка за пренатален 
скрининг, лимитиращ фактор при който е високият разход на морални и материални средства. 
По тези причини, обикновеното и/или подробното ултразвуково сканиране дава обичайно и 
най-често ценна пренатална диагностична информация, (3,7). 

Етичен анализ при подбора на методи
Възможността за постигане на целите изисква етичен анализ при експертния подбор на 

пренатално-диагностичен набор от методи за всеки конкретен случай. Решенията от страна 
на медицинските екипи имат социо-етичен характер и засягат въпроса "Какви методи да 
подберем", а не "Какви възможности ни предоставят медицинските пренатално-диагностични 
технологии на настоящия етап". Под съображение влизат две отправни точки в етичния 
анализ, а именно – етика на последиците и етика на дълга при спазване на условието, че 
всеки случай е уникален, ситуацията – също, (1,5,12).

Основна цел на етичния анализ в пренаталната диагностика е да бъдат проверени и 
анализирани етичните стандарти и ценности в подкрепа или обратно - за предотвратяване 
на дейсвия на хора или заинтересовани страни в процеса на вземане на решения за изход от 
бременността. Етичният анализ често пъти налага да се дискутират твърде субективни 
проблеми, какъвто е този за  "качеството на живота". Тъй като са налице две заинтересовани 
страни – бъдещата майка и очакваното дете, е подходящо да се направи подробен анализ на 
положителните и отрицателните страни, задължително включващи поне две характеристики 
- очаквана продължителност и качество на бъдещия живот и за двете страни. Човешкият 
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живот започва от зачеването и оплодената яйцеклетка се ползва с безусловното право на 
защита на живота, т.е. - на човешко достойнство. При медицински показания етичните 
стандарти в пренаталната медицина допускат аборт, но правото за решения са приоритет 
единствено на родителите, (1,6). 

Оценката на съотношението полза/риск за увреденото дете е сложна и дискутабилна, 
поради очаквано влошено бъдещо качество на живот на цялото семейство, в т.ч. – и на роди-
телите, и на детето.

Етичен стандарт и етични принципи в пренаталната медицина
Етичен стандарт в пренаталния диагностичен процес е информираното съгласие на 

бъдещите родители. Положителното им решение за извършване на дадена пренатална диагно-
стична процедура трябва да е взето самостоятелно и морално отговорно, поради което е задъ-
лжително, те предварително да бъдат обстойно информирани от екипа специалисти за: необхо-
димостта от прилагане на дадена диагностична процедура; особеностите й; информативната й 
стойност; свързаните с нея рискове; последиците при несъгласие за прилагането й,1,6,12) 

Очаквани са затруднения при избора на решение, произтичащи от дефицит на медицински 
знания, от намеса на социални, психологически, религиозни и други фактори. В случая бре-
менната жена трябва да вземе решение за собствения си живот, съобразно виждането си за 
добър живот и има право да избере, дали иска да знае или не иска да знае за бъдещи свои или 
на детето си заболявания. Информираният избор за пренатална диагностика е автономно 
право на бъдещия родител и се приема за основен етичен стандарт в пренаталната ди-
агностика. Автономността в този случай не се разглежда като насърчаване, а по-скоро като 
ограничение за намеса на друго лице в личното пространство на индивида (в случая – на бре-
менната жена).  Информираният избор на бременната жена се взема на базата на объсъ-
ждани с нея медицински доказателства за хода на бременността и за развитието на плода, а при 
абнормни показатели – въз основа тежестта на предполагаемото заболяване или увреждане. 

Защото: Поводи за конфликтни ситуации в пренаталната медицина могат да бъдат: 
Повишен риск от аборт при инвазивна пренатална диагностика; Претенции на бременната 
жена за прекъсване на бремеността по социални причини; Съгласие или отказ за пренатален 
диагностичен скрининг при очаквано здраво бебе; Интересите на общественото здравео-
пазване при тежки степени на увреждания и принципа на автономност на бременната жена, 
според който решенията взема тя; Решение за аборт от страна на бъдещата майка по меди-
цински показания при констатирани увреждания и болести на плода и етичния принцип за мо-
ралните права на плода, (11). 

Когато на базата на своя оскъден житейски опит и познания бременната жена не може 
да вземе решение за избор на пренатална диагностика, тогава медицинските специалисти 
трябва да й разяснят: Какви са предимствата и рисковете на диагностичния процес; При 
откриване на абнормно развитие на плода, основни въпроси са количествените (продължи-
телност) и качествени параметри на живота, а също - дали има и какво би било лече-
нието, (9,10).

Възможността, след пренатално диагностициране, някои нарушения да бъдат отстранени, 
психологическата подготовка и намалената тревожност на бременната жена за очакваното 
раждане оправдава материалните и морални усилия на медицинските екипи. Обратно, 
качеството на живот на бременната жена може да бъде повлияно негативно, ако бъде 
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информирана, че налична фамилна обремененост повишава риска от увреждане на плода или 
възникване на бъдещо заболяване. 

По отношение етичните принципи засягащи увреден фетус, от особена важност са: 
•	 Може ли да се лекува диагностицираният абнормен проблем на фетуса, а също  - с каква 

продължителност и с какво качество би бил животът му след раждането. Етичните 
принципи задължават медицинския екип да дискутира с бременната жена и въпроса за 
евентуални следващи бременности – възможни ли са, ако "да" - има ли прогнозен риск от 
деформации и увреждания. Оценките се основават на медицински доказателства, а не на 
пристрастия и предположения. Дискусията за бъдещето е неизменна част от моралната 
философия на обсъждането: увреден фетус/аборт по медицински показания/възможност, 
семейството да има бъдещо дете с по-добър шанс. Конфликти могат да възникнат и при 
липса на единно мнение между двамата бъдещи родители. Медицинският екип предлага 
обективна подкрепа, но окончателният избор на решение е на бременната жена. При 
такива случаи водещият пренаталния диагностичен процес специалист насочва бъдещата 
родителска двойка към генетичната консултация. 

•	 Автономността на информирания избор е най-важна морална ценност, затова е 
основен принцип в пренаталната медицина.
Спазване на етичния принцип за справедливост означава, че всички граждани в общността 

имат право на еднаква оферта за пренатална диагностика, независимо от местожителството си 
и социалната си принадлежност. Ясно е, че този етичен принцип е в пряка връзка с етичния 
принцип на солидарността. Затова се прави сравнителна преценка между пренаталната диаг-
ностика и другите медицински приоритети (т.нар. "хоризонтални приоритети") и преценка 
за разпределение на ресурси в рамките на различните по степен на сложност пренатално-ди-
агностични процедури (т.нар. – вертикални приоритети). Оценките за приоритети в пре-
наталната медицина се базират на възможностите на съответните изследвания за предоставяне 
на информация за най-точна диагноза. Технологичният напредък в генетиката и ултразвуковата 
диагностика повишават способността на специалистите да поставят все по-точни диагнози на 
футуса в ембрионалния му стадий на развитие. С оглед на факта, че обществените ресурси 
за здравеопазване са ограничени, оценката за приоритетите е от съществено значение за 
това, дали да се даде предимство на пренатална диагностика в напреднал стадий на развитие на 
плода или на методи в началния стадий на бремеността - за откриване на незначителни откло-
ненения или даже за регистриране на нормално физиологично развитие на плода, предоставя-
щоинформация за пола, например. Решаване на подобни дилеми предоставя етичният принцип 
право на човешко достойнство като например предоставянето на информация, дали дадено 
заболяване може да бъде лекувано. Информацията й се предоставя по разбираем начин на две 
нива. На първо ниво: Жената във фертилна възраст трябва да бъде информирана, преди да е 
планувала бременност, за възможностите на съвременната пренатална диагностика. Ако реши 
да се откаже от такава, на бременната жена се предлагат медицински мотивирани изследвания, 
включително ехографски, за направата на които тя  може да даде своето съгласие.  На жени, 
които искат да знаят повече, се предлагат по-задълбочени разяснения за диагностичните въз-
можностите на всеки пренатален метод. Информация за генетична пренатална диагностика за 
болести, за които няма лечение, не се предоставя информация, за да не бъде застрашено чо-
вешкото достойнство и качеството на живот на жената и нейното бъдещо дете, (2,12). 
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При бъдещи родители на деца с регистрирани увреждания се разискват психосоциални 
фактори, важни при вземане на решения като: Какви ограничения биха съпътствали живота 
на дете с проблеми; Какви грижи предоставя обществото за хората с увреждания; Би ли могло 
дете с увреждане след години да има собствено семейство и поколение; Може ли да бъде за-
страховано и т.п. 

Консултации, предоставени от отговорни компетентни фактори биха били от полза на 
двете заинтересовани страни – бъдещите родители и социалната общност, към която те при-
надлежат.

Етичният принцип на човешкото достойнство е друг основополагащ етичен принцип 
в пренаталната медицина, следван от принципите: почтеност; автономност (само-
определяне); информирано съгласие; качество на живот; необходимост; солидарност. 
Моралният статус на оплодената яйцеклетка е друг етичен принцип в пренаталната диагно-
стика, към който с напредване развитието на плода до излизането му извън тялото на майката 
се повишават и изискванията; правото на физическо съществуване (закрила на човешката 
природа); правото на човешко достойнство (закрила на моралните и социални закрила); 
правото на сомоопределяне (автономност) е друг основен етичен принцип в пренаталната 
медицинска етика, (1,2,12).

Ако се установи увреждане или заболяване на плода, решенията често са свързани с пре-
кратяване на бременността. Основен въпрос в дискусиите е, дали пренаталната диагностика 
нарушава принципа на човешкото дойстойнство и дали не засилва негативните и дискримина-
ционни нагласи на обществото към болни хора и лица с увреждания. 

Понякога информативната стойност на избран пренатален метод може да бъде нена-
деждна, несигурна и да предостави фалшиво позитивна диагноза (за наличие на медицински 
проблем със свързано с това излишно безпокойство) или обратно – фалшиво негативна диа-
гноза (че всичко е наред, което пък би довело до неопрадано спокойствие на бременната жена). 
Понякога даден пренатален тест може да насочи специалиста към по-ниска или по-висока 
степен на вероятност за наличие на даден абнормен показател при плода. Подобен тип неси-
гурност при пренаталния скрининг е особено валидна при многофаторните наследствени бо-
лести, поради което съответният тест се отхвърля като неподходящ в случая. Затова се приема, 
че методите, използвани в първия етап на пренаталния скринингов процес са надеждни само 
за целите на оценката за степента на риска, а не за регистрация на здравния статус, а във 
втория етап се извършват подробни анализи за уточняване на характеристиките му, 
(7,9,10)

Обобщение
Оценката на условията, при които пренаталната диагностика следва да се осъществява 

се основава на ценностите на различните страни-участващи в процеса, а именно – бъдещ ро-
дител, фетус, общество. Включват се моралните етични принципи за човешко достойнство, по-
чтеност, автономност. Оценката на здравния риск трябва да бъде защитима, основана на дока-
зателства, но често се променя, поради развитие на медицинските технологии за диагностика и 
лечение на болести и увреждания. Необходими са и гъвкави законодателни инициативи, които 
в развитите страни са факт. Във всички европейски страни при въвеждане на нов метод в пре-
наталната диагностика водещ е етичният анализ, при което се избягват  всякакви евентуални 
търговски интереси. 
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Пренаталната диагностика непрекъснато решава трудни етични въпроси, засягащи много 
хора, а именно: Възгледите на обществото за човеката природа и ценностната му система по 
отношение на болести и инвалидизация; Провокиране на евентуално безпокойство на бре-
менната жена и нейното семейство  и др.

На фона на бързото развитие на пренаталната диагностика, въпросите, отнасящи се до ме-
дицинските специалисти са преди всичко, кои методи да бъдат предпочитани и предлагани, 
имайки предвид разходите и оценката за степента на здравен риск, да разясняват, насочват и 
подкрепят бъдещите родители - при спазване на основния етичен стандарт, че информираният 
избор на решение е свещено тяхно право.

В заключение: Необходим е текущ анализ на конфликтните ситуации и прилаганите 
етични принципи за разрешаването им. Самоопределението спомага за избягване на нежелани 
последици за обществото. Самоопределението може да бъде насърчавано чрез повишаване 
знанията посредством подходящи средства за предоставянето им. Ненадеждни методи за пре-
натална диагностика не се използват. Оценката на съотношението риск/индикация е водеща в 
пренаталния диагностичен процес.

 А за да може бременната жена да прави независим, морално отговорен и добре обмислен 
избор на решения, тя трябва да има определен капацитет от знания. В страните на Европейската 
общност приоритетът за извършване на промотивни дейности по пренатални здравни грижи 
принадлежи на висококвалифицираните медицински специалисти и са насочени къмпромо-
тивните си дейности към жените в предфертилна и фертилна възраст, към отговорните органи 
и към цялото общество.
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ИНФОРМИРАНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ В 
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ

Диана Георгиева1

Въведение
Практическото обучение на студентите от специалност "медицинска сестра" се осъществява 

с активното участие на пациентите, които се информират за това при постъпване за лечение 
в университетските болници. Редица практически умения на студентите се изграждат когато 
имат възможност да извършват манипулации и процедури на  пациенти, постъпили за лечение 
в болницата. Напълно естествено е пациентите да се съмняват в уменията на студентите, което  
от своя страна повишава стреса и дискомфорта на тяхното емоционално състояние. Ако 
пациентите са по-добре информирани относно индивидуалните способности на студентите, 
както и нивото на тяхната подготовка  доверието им ще бъде по-голямо и биха приели по 
различен начин ролята си на участници в учебния процес.

Цел на проучването
Целта на настоящото проучване е да се разкрие степнта на информираност, както и 

мотивацията на пациентите за участие в учебния процес на студентите от специалност 
"медицинска сестра".

Материал и методика
Проведено е анонимно анкетно проучване на пациенти, приети за лечение в клниките и 

отделенията на УБ "Лозенец". В проучването са включени 60 броя пациенти, които са изразили 
съгласие за участие в проучването.

Резултати от проучването
При постъпване в университетските болници пациентите подписват документи, с които 

изразяват своето съгласие за участие в учебния процес на студентите, но в тези документи не 
се описва конкретно в какво се изразява това участие. Пациенти, които вече са постъпвали на 
лечение в университетски болници са информирани, но пациенти, които постъпват за първи 
път едва ли могат да разберат предварително какво ще бъде тяхното участие в обучението.

Фиг. 1 Информираност на пациентите при постъпване в университетската болница 
относно практическото обучение на студентите

35.00%
23.33%

41.67%

да, напълно

да, отчасти

не

1 ас. , МФ, СУ "Св. Климент Охридски" София
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Резултатите определено показват, че пациентите са само "отчасти" информирани какво 
означава университетско обучение. Пациентите подписват документите, но не всички от тях 
знаят, че с подписа си дават своето съгласие да участват в лечебния процес, при който се об-
учават студенти с различни знания, умения и компетенции .

Прави впечатление, че близо ¼ от анкетираните пациенти отговарят отрицателно на този 
въпрос, което показва, че пациентите не се замислят сериозно върху ангажимента и задълже-
нията, които поемат при подписване на информираното съгласие. 
Фиг. 2. Информираност на пациентите относно практическите умения на студентите

18.33%

53.33%

28.34%
да, напълноне

да, отчасти

Получените резултати показват, че само половината от анкетираните пациенти са инфор-
мирани относно практическите умения на студенитите. Прави впетачление също, че паци-
ентите, които посочват отрицателен отговор са повече от тези, които отговарят положително. 
Действително пациентите няма откъде да научат, че обучението на студентите от специалност 
"медицинска сестра" се осъществява по учебна програма, която включва усвояването на опре-
делени практически умения за съответната учебна година.Освен това има студенти, които се 
справят много по-добре и по-успешно от други.
Фиг. 3. Съгласие на пациентите за да се обучават студентите на манипулативни умения
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Получените резултати определено показват, че пациентите са съгласни, студентите да на-
правят първите си манипулации  на тях – мускулни, подкожни, венозни инжекции, както и 
вземане на периферна венозна кръв за изследване. Напълно съгласни са 60,00% от анкетираните 
пациенти. Значителен е относителният дял и тези от тях, които само "отчасти" изразяват своето 
съгласие, когато са информирани на какво ще се учат студентите.

Отрицателно са отговорили едва 5,00% от анкетираните пациенти, което е неоспоримо до-
казателство, че пациентите приемат ролята си участници в обучението.
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Фиг.4. Причини, които водят до съмнения в уменията на студентите
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Значителна част от пациентите определено се притесняват от недостатъчния опит на сту-
дентите – 71,67%.  Тези резултати показват, че е необходимо  да се дава  повече информация на 
пациентите относно факта, че в четвърти курс  студентите  имат  една година държавен стаж и 
това е достатъчно време, за което студентите натрупват достатъчно опит и затвърждават своите 
практически умения.

Табл.1.   Потребност от повече информация относно уменията на студентите

Отговори Отн. дял
Необходима е повече информация относно курса на обучение и 
оценката на практическите умения на студента

55,00

Не желая да имам информация относно практическите умения на 
студентите

45,00

Прави впечатление, че колкото пациенти искат да имат информация, също толкова са и па-
циентите, които не желаят да са информирани относно усвоените от студентите умения.  Това 
показва, че значителна част от пациентите са напълно мотивирани да участват при практиче-
ското обучение на студентите в университетските болници.
Фиг. 5. Участие на пациентите при оценяване на практическите умения на студентите

28.33%

51.67%
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Пациентите не приемат особено добре идеята да участват в оценяването на практическите 
умения на студентите.  Определено може да се каже, че биха участвали отчасти при извършване 
на оценяването – 51,67%. За да се осъществява това е необходимо да се определят ясни кри-
терии, по които пациентите, ако съответно имат желание, да участват при оценяването на сту-
дента, който им е извършил манипулацията. 
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Фиг.6. Мнение на анкетираните относно доверието между пациенти и студенти
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Резултатите показват, че пациентите имат много високо доверие на студентите / 75,00%/, 
което може би е мотивацията за техния избор да бъдат лекувани в университетска болница. 
Отрицателни отговори на този въпрос липсват, което показва че пациентите подхождат с 
голямо доверие към студентите и към техните способности.

Влияние на студентите при вземане на решения от пациента

Отговори Отн. дял
Участието на студентите не се отразява на взетите от мен решения 43,33%
Участието на студентите донякъде се отразява 31,67%
Участието на студентите определено се отразява на взетите от мен 
решения 25,00%

Наблюдава се голямо разнообразие от мнение на пациентите по отношение на вземането 
на решения по време на болничния им престой. Отрицателно са отговорили 43,33% от анкети-
раните пациенти, а положително – 25,00%. Това още веднъж показва, че пациентите приемат 
участието на студентите в цялостния лечебен процес.

Удовлетвореност на пациентите от участие в учебния процес
   

Отговори Отн. дял
Чувствам се удовлетворен от участието ми в обучението на 
студентите 90,00%

Не се чувствам удовлетворен от участието ми при обучението на 
студентите 10,00%

Пациентите като цяло са удовлетворени от възможността да участват при обучението  на 
студентите, което показва, че в университетските болници има условия и пациенти за практи-
ческото обучение на студентите.
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Изводи
Пациентите, които постъпват за лечение в университетските болници не са достатъчно ин-

формирани относно знанията и уменията на студентите от специалност "медицинска сестра", 
но те са мотивирани студентите да извършват различни манипулации и процедури като под-
хождат с много високо доверие към тях. Това от което се притесняват пациентите е недо-
статъчния практически опит на студентите, но при ясни критерии биха  участвали и  в процеса 
на оценяване.

Пациентите са активни и важни участници в практическото обучение на студентите 
в университетските болници и определено може да се каже, че те са удовлетворени от тази 
възможност, която им е предоставена.
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ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА – РИСКОВЕ И РЕСУРСИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

Емилия Ченгелова1,  Албена Накова2,  Галина Колева3

Въведение
Темата за безопасността и здравето при работа (БЗР) е навлязла в "дневния ред" на голяма 

част от българските предприятия. Припознаването на безопасността и здравето при работа 
като един от съществено важните елементи на работната среда и организацията на работните 
процеси както от работодателите, така и от наетите лица е същевременно и сериозно предизви-
кателство към здравеопазната система, качеството на здравеопазването и достъпът до здравни 
услуги за превенция на здравни рискове, свързани с работната среда.

Безопасността и здравето при работа е един от най-важните и най-развити аспекти от 
политиката на ЕС по заетостта и социалните дейности. Стратегията на ЕС за  насърчаване на 
здравословните и безопасни условия на труд е част от усилията, фокусирани към нарастване на 
броя и качеството на работните места [1]. От друга страна, предприятията, които инвестират 
в опазване на здравето на техните работници чрез активни политики за превенция, получават 
измеримо по-добри резултати в няколко направления: съкращаване на разходите, дължащи се на 
чести отсъствия от работа; намаляване на ротацията на персонала; по-висока удовлетвореност 
на клиентите; повишаване на мотивацията; подобряване на качеството и по-добър имидж на 
предприятието.

Фокус на изложението в текста са констатации и изводи, основани на данни за рисковете 
за здравето при работа и възможностите за тяхната превенция, получени от социологически 
изследвания, проведени за разработване на "Общ национален профил по безопасност и здраве при 
работа" в рамките на проект  "Превенция за безопасност и здраве при работа" [2]. При изследвани 
221 предприятия и събрани мнения на 221 работодатели и на 631 работници/служители (общо 
852 анкетирани лица) се извеждат  научно обосновани констатации в две насоки:
А.  За наличие и интензитет  на основни видове рискове за здравето и безопасността 

на работещите (физически рискове, ергономични рискове, стресът като нервно 
психологическото натоварване), както и за реалното въздействие на работата върху 
здравето на наетите;

Б.  За състоянието и качеството на медицинското обслужване и възможностите за медицински 
услуги и превенция на здравните рискове в работна среда.

Основни констатации
А.  Наличие и интензитет на основни видове рискове за здравето и безопасността на 

работещите
 А.1. Физически рискове (шум, вибрации; ниски и високи температури; химични и 

биологични агенти; прах; лъчения)
Съществена част от рисковете  в областта на БЗР е свързана с физическите фактори на 

работната среда. Повечето от тях са съпътстващ елемент на технологичния процес и тяхното 
намаляване зависи от прогреса в развитието на технологичната основа на съответното произ-
водство и също така от възможността на работодателите своевременно да се възползват от този 
прогрес и да обновяват технологичната и производствената си база.

1 доцент в ИИОЗ, БАН, д.с.н.
2 доцент в ИИОЗ, БАН, д-р по философия
3 гл. асистент в ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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Заложените в изследването индикатори за обхващане на физическите рискове и получените 
оценки от работниците очертават следната панорама на физическите  рискове на работната 
среда за здравето и безопасността на работещите (Таблица 1):

Таблица 1
Изложеност на работещите на физически рискове (в%)

Елемент от физическата среда и 
продължителност на изложеност на 
работещите:

През  
цялото  
време

Почти  
през  

цялото  
време

Около 
полови- 

ната от 
времето

По-малко  
от  поло- 

вината от  
времето

Почти 
никога

Никога Не мога да 
преценя

Вибрации от ръчни инструменти, 
машини и др. 3,5 6,4 4,8 8,8 16,4 57,6 2,5

Толкова силен шум, че Ви се налага да 
говорите на висок глас на хората 1,9 5,7 7,3 11,1 25,1 48,1 0,8

Високи температури, заради които се 
потите, дори когато не работите 0,8 5,9 8,9 13,4 23,5 46,4 1,1

Ниски температури, независимо на 
открито или закрито 1,0 2,7 7,9 13,8 26,7 46,9 1,0

Дишане на пушек, дим (като при 
заваряване или отработени газове),  
прах(прах като от дървесина или руда

0,6 2,1 2,9 5,4 21,1 66,9 1,0

Дишане на изпарения като от 
разтворители или разредители 1,1 0,6 2,4 5,6 17,5 71,7 1,1

Боравене или досег с кожата на 
химически продукти или вещества 0,8 1,9 2,9 6,0 15,7 70,9 1,7

Облъчване с радиация като рентгенови 
лъчи, радиоактивно излъчване,  искри 
от запояване, лазерни  лъчи

0,2 0,3 0,2 2,1 7,8 87,4 2,1

Цигарен дим от други хора 0,5 3,2 4,1 5,1 20,0 65,7 1,4

Боравене или пряк контакт с 
материали, които могат да причинят 
зарази, като отпадъци, телесни 
течности, лабораторни материали и др. 

1,4 0,3 1,9 3,2 9,4 81,6 2,2

Източник: Изследването за Профил по БЗР на национално ниво, самооценки на наетите лица

Най-рискови от гледна точка на хората, които са изложени на тях и са потърпевши от 
вредното им действие, са факторите "Вибрации от ръчни инструменти, машини" и  "Силен шум". 
На тях са изложени поне през една четвърт от работното време 2/5 от отговорилите.  На раз-
лични вибрации през цялото или почти през цялото работно време са изложени 10% от работ-
ниците, а близо 8% работят при силен шум през цялото (1,9%) или почти през цялото време 
(5,7%). Относително малко работници почти никога не са подложени на фактора "Вибрации 
от ръчни инструменти, машини" – 16,4 %, докато ¼ почти никога не изпитват въздействието 
на фактора "Силен шум".  

Работодателите също преценяват рисковото значение на фактора "Вибрации" и на фактора 
"Силен шум". В своите оценки за това колко рискови за предприятието са различните фактори, 
32% от тях преценяват фактора "силен шум" като рисков и много рисков. Съответната оценка 
за фактора  "вибрации" като рисков за предприятието се дава от ¼ от работодателите.
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На въздействието на високи температури не са изложени никога 46,4% от наетите лица, 
през цялото или почти цялото време търпят въздействието на този фактор 6,7% от лицата, а 
други 22,3% - през близо половината от работното си време.

На въздействието на ниски температури никога не са изложени 46,9% от наетите лица, 
докато за 3,7% това е рисков фактор през почти цялото им работно време, а за близо 20% - 
около половината от работното време.

На облъчване през почти цялото работно време с радиация като рентгенови лъчи, радиоак-
тивно излъчване,  искри от запояване, лазерни  лъчи са подложени 0,5% от наетите лица, а през 
почти половината от работното време - 2,3%.

Боравене или пряк контакт с материали, които могат да причинят зарази, като отпадъци, те-
лесни течности, лабораторни материали и др. е съобщено от 1,7% от лицата през почти цялото 
работно време, а от други 5,1% - през около половината от работното време.

Секторният анализ на двата най-силно проявяващи се физически фактора ("Вибрации от 
ръчни инструменти, машини" и  "Силен шум") показва:

Изложеността на фактора "Вибрации от ръчни инструменти, машини" е типична за сектора 
Добивна промишленост (само 13,5% от наетите лица в сектора никога не са изложени на вли-
янието на този фактор, а 50% търпят неговото влияние през около половината от работното 
време). Високи са стойностите на фактора и в Преработващата промишленост (50,5% от на-
етите лица никога не са изложени на влиянието на този фактор, но останалите изпитват не-
говото въздействие в различна степен).

Факторът "Силен шум" е проблем номер едно за Добивната промишленост - само 8,7% от 
работещите в сектора никога не са изложени на влиянието му; 4,3% са изложени на фактора 
"Силен шум" почти през цялото време; 13% - през около половината от работното време; а 
47,8% - през по-малко от половината от работното време. С високи нива на постоянен "Силен 
шум" са също така секторите Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (само 19,2% от 
наетите в сектора никога не са подложени на влиянието на този фактор), Доставяне на води; ка-
нализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (само 23,5% от наетите в сектора 
на изпитват никога влиянието на фактора "Силен шум"),  Други дейности (38,5% от наетите в 
сектора никога не са подложени на въздействието на този фактор).
 А.2. Ергономични рискове (ръчна работа с тежести; работа при болезнени пози, повтаряща 

се и монотонна работа)
Ергономичните фактори са характеристика на работната среда от гледна точка на пригаж-

дането и съответствието на начина на извършване на работните операции, в това число и на 
дизайна на работната среда и конкретното работно място, към човека като физическо, психи-
ческо и социално същество. Тяхното въздействие има преди всичко психосоциален характер и 
съответно се отразява върху здравето, самочувствието, мотивацията и чувството за удовлетво-
реност от работата и работната среда.

Таблица 2 дава представа за състоянието на работната среда в аспекта на субективната пре-
ценка на респондентите - работници доколко тя включва определени ергономични фактори.
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Таблица 2
Включеност на ергономични рискове в работната среда (в %)

Елемент от 
ергономичната среда 
и продължителност 
на изложеност на 
работещите:

През 
цяло- 
то 
време

Почти 
през 
цяло- 
то 
време

Около 
поло- 
вината 
от 
времето

По-мал- 
ко от 
поло- 
вината 
от вре- 
мето

Почти 
ни- 
кога

Ни- 
кога

Не 
мога 
да пре- 
ценя

Болезнени или 
изморителни функции

3,8 3,3 8,3 10,7 26,8 45,9 1,3

Повдигане или 
придвижване на хора

0,6 1,3 1,0 1,6 12,4 82,4 0,8

Носене/придвижване 
на тежки товари

0,8 5,6 3,0 11,7 22,2 55,9 0,8

Стоене прав или 
въртене

6,2 17,9 15,5 18,2 11,6 29,5 1,1

Източник: Изследването за Профил по БЗР на национално ниво, самооценки на наетите лица.

За извършването на болезнени или изморителни функции през цялото или почти цялото 
време съобщават 7,1% от наетите лица, а 19% - през около половината от работното време.

Повдигане или придвижване на хора извършват 1,9% от наетите лица (през цялото или 
почти цялото работно време).

Носене/придвижване на тежки товари извършват през цялото или почти цялото работно 
време 6,4% от наетите лица.

Работата на 24,1% от наетите лица включва стоене прав или въртене през цялото или почти 
цялото работно време.

Нормално е позата при работа, както и определени, повтарящи се движения на ръцете да 
са ергономични фактори, част от работната среда на най-много от работниците. Затова и от-
носителните дялове на отговорилите, че никога или почти никога тези фактори не са част от 
основната им работа, са най-ниски – в рамките на 40%. Съответно позата при работа и движе-
нията на ръцете са оценени като част от работата от преобладаващия контингент респонденти 
- ¼ от тях оценяват "стоенето прав или вървенето" като фактор през цялото или почти през 
цялото време; относно другия фактор – "повтарящите се движения с ръцете" - близо 30% от 
респондентите припознават неговото въздействие през цялото или почти през цялото време 
на работа.
А.3. Стресът на работното място

Стресът на работното място е пряк индикатор за установяване на нервно психологиче-
ското натоварване като потенциален риск за безопасността и здравето при работа. По този 
въпрос от работодателите са събрани само директни оценки, докато за наетите лица е възприет 
подходът на обобщаване на психосоциалните фактори за стрес на основата на група от инди-
ректни индикатори.
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Оценки на работодателите:
•	 според 28,6% от работодателите характерът на извършвания труд не предполага повишени 

нива на нервнопсихическо натоварване;
•	  според 21,1% от работодателите естеството на икономическата дейност е такова, че 

нервнопсихическото натоварване не се очертава като фактор с ясно изразено влияние 
върху безопасността и здравето при работа.

•	 3,8% от работодателите преценяват сектора, в който работят, като високо рисков, а други 
22,5% - като рисков.

Оценки на работниците:
•	 39,5% от наетите лица категорично са заявили, че при полагането на труд изпитват стрес, 

което се отразява на здравето им.
Косвени индикатори за потенциалните източници на стрес при работа са извършването 

на задачи с голяма скорост, работата с кратки срокове и прекъсванията при работата:
С висока скорост работят 5,2% от наетите лица през цялото време, а други 15,6% почти през 

цялото време, което сумарно показва, че всеки пети изпитва стрес поради високата скорост, 
която му е наложена като работен ритъм.

Работа с кратки срокове извършват 14,2% от наетите лица през цялото време, а почти през 
цялото време - 16,3%.

Постоянно се налага да прекъсват работата си на 6,9% от наетите лица, а много често – на 
30,3% от тях.

Данните говорят за обективни източници на латентен стрес и напрежение, които лесно 
могат да доведат до състояния на дистрес и нарушаване на здравния статус на наетите лица. 
В тази връзка заслужава по-внимателно да се изследва хипотезата за връзката между нивото на 
социално-психологически стрес и характера на извършвания труд.
Б.  Превенция на здравните рискове и медицинско обслужване в работна среда
 Б.1.Осигуряване на работно и униформено облекло и лични предпазни средства (ЛПС)

Изследването хвърля светлина върху необходимостта от използване на специално облекло 
и ЛПС в зависимост от факторите на работната среда в изследваните фирми и съответно до-
колко тази необходимост е удовлетворена чрез осигуряването на необходимите предпазни 
средства във фирмите.

Според 86,3% от работодателите в предприятията им има разработена политика по БЗР; 
със същата категоричност те декларират, че  наетите в тяхната фирма са запознати с политиката 
по безопасни и здравословни условия на труд. Носенето на специално предпазно облекло или 
екипировка, както и употребата на ЛПС е част от тази политика.

Почти във всички фирми (94,3 %) има актуален Правилник за вътрешния трудов ред по 
БЗР, където се предполага, че са формулирани отговорностите и задълженията по отношение 
употребата на специални работни облекла и ЛПС. В 88,3% от фирмите в длъжностните ха-
рактеристики на наетите са записани задълженията за БЗР, а делът на фирмите, в които няма 
длъжностни характеристики, е минимален – около 4%.
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Според работодателите в 4/5 (80,0%) от фирмите има необходимост от ЛПС и в 4/5 от 
фирмите (79,5%) са осигурени ЛПС.

Работата на повече от ¼ от работниците предполага носенето на предпазни средства или 
екипировка през цялото работно време, а за други 11 на сто – това е необходимост почти през 
цялото време. Никога не се налага носенето на предпазни средства или екипировка от 2/5 от 
участвалите в проучването работници.

Работодателите спазват стриктно разпоредбите на закони, правилници и инструкции от-
носно БЗР. Наред със задължението на работодателя да осигурява необходимите предпазни 
облекла и ЛПС, както и да осъществява контрол за употребата им,  ефективността на превен-
цията в тази област зависи и от личната отговорност на работещия, степента на осъзнатост на 
въздействията на рисковете върху безопасността и здравето, както и от изградените навици.
Б.2. Медицинско обслужване

Използваните индикатори за описание на състоянието на медицинското обслужване в 
предприятията са:
•	 наличие на медицински център или здравен пункт в предприятието
•	 осигуряване от страна на работодателя на профилактични и периодични медицински 

прегледи
•	 допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя

Констатациите, направени въз основа на изказаните мнения и оценки от респондентите, 
са следните:
•	 Половината от работниците (50,7%) съобщават, че във фирмата, в която работят, имат 

медицински център или здравен пункт. Реалната ситуация по отношение на оборудването 
на тези здравни сектори е такава, че те разполагат преди всичко с медикаменти – това е 
според оценката на близо 62% от работниците и на половината от работодателите.

•	 Според една десета от работодателите тяхното медицинско звено разполага и с практикуващ 
лекар, с медицинска сестра и стоматолог.

•	 Двойно по-голям е делът на работниците, които потвърждават, че през последните 12 месеца 
работодателят им е организирал профилактични прегледи за тях (56,5 %) в сравнение с дела 
на далите положителен отговор на въпроса за предоставянето на допълнително здравно 
осигуряване за сметка на работодателя (29,6%).

•	 Организирането на профилактични прегледи от основната работа в най-силна степен 
е представено в отраслите "Добивна промишленост", "Култура, спорт, развлечения", 
"Хуманно здравеопазване и социална работа", "Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване".

•	 За 4/5 от работниците е "много важно" и "важно" работодателят да осигурява ежегодно 
профилактични прегледи.

Сравнителна перспектива
Здравословното състояние на работниците и служителите е зависимо от много фактори, ра-

ботата е само един от тях, но в същото време е много значим фактор, доколкото влиянието й върху 
здравето може да бъде изключително силно.
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Една трета от интервюираните лица (33,1%) считат, че здравето и личната им безопасност 
са изложени на риск заради работата им, а 39,1% директно заявяват, че работата им оказва 
влияние върху тяхното здраве.

Таблица 3 дава сравнение на данните от изследването за "Профил по БЗР на национално 
ниво" (2012 г.) с данните от националното изследване от 2005 г.  "Качеството на живот и 
здравословните и безопасни условия на труд" [3]:

Таблица 3
Сравнителна таблица за установяване на влиянието на работата върху здравето, 

според оценките на наетите лица (в %)

Проблеми в резултат от извършвания труд
Според оценките 
на наетите лица 

през 2005 г.

Според оценките 
на наетите лица 

през 2012 г.
Проблеми със слуха 6,6 8,5
Проблеми със зрението 13,3 22,0
Кожни проблеми 1,3 7,0
Болки в гърба 15,5 37,2
Главоболие 9,6 24,5
Болки в стомаха 0,5 6,2
Мускулни болки в раменете/врата/долните 
или горните крайници 10,4 31,9

Дихателни проблеми 0,4 4,2
Сърдечни проблеми 0,6 3,1
Наранявания 0,4 13,8
Обща умора 21,8 45,4
Проблеми със съня 0,8 17,3
Алергии 0,2 6,2
Обща тревога/ безпокойство 0,6 21,8
Раздразнителност/ избухливост 0,9 20,5

Сравнението разкрива опасни тенденции за повишаване на негативното влияние на ра-
ботата върху здравето на наетите лица - обясненията за това трябва да се потърсят чрез 
комплексна оценка на всички видове фактори, които представляват опасност за здравето на 
работещите лица. Сериозно внимание следва да се обърне не само на физиологичните и ер-
гономични фактори, но и на социално-психологическите фактори и цялостното възприятие 
(оценка) на работната среда и работните процеси от наетите лица.

Изводи и насоки
Проведените изследвания идентифицираха някои области, в които е необходимо преци-

зиране на досегашните подходи и оптимизиране на действията по БЗР, както и насоки за кон-
струиране на нови политики:
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•	 оптимизиране на законодателството в областта на заплащането на труда, трудовата 
дисциплина, обучението и квалификацията, медицинското наблюдение и социално-
битовото обслужване на наетите лица;

•	 оптимизиране на законодателната среда по отношение на осигурителните плащания - 
прецизиране на видовете парични обезщетения и техните размери;

•	 промени в законодателството, рамкиращо задължителната застраховка за риска от "трудова 
злополука";

•	 засилване координацията между контролните органи с компетенции в областта на БЗР;
•	 изграждане на контролни звена по БЗР в енергетиката, отбраната и МВР;
•	 засилване на капацитета в системата на БЗР, който към сегашния момент се преценява като 

крайно недостатъчен (от гл.т. на броя инспектори и от гл.т. на материалната обезпеченост).
Литература:
1. Стратегия за развитие на ЕС "Европа 2020";  Национална програма за развитие България 2020.
2. Проект ВG051PO001-2.3.01 "Превенция за безопасност  и здраве при работа", изпълняван от Изпълнителна агенция 

"Главна инспекция по труда" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

3. ЕСИ "Качеството на живот и здравословните и безопасни условия на труд", 2005, Фондация "Анализ на риска". 
Възложител: Фонд "Условия на труд", МТСП.
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ПРАВА НА ЛИЦАТА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА – ЕТИЧНИ ДИЛЕМИ
Иванка Стамболова1, Димитринка Ламбрева1

Въведение
"Вероятно ще дойде ден, когато ще бъде признато, че хората с диагноза психично 

заболяване трябва да се ползват със същите права, както и всички други граждани в 
страната, особено – основното право – да живеят така, както самите те изберат, и 

правото да вземат собствени решения. Всяка специализирана помощ или защита, която 
може да им е потребна, в никакъв случай не следва да изменя основните им граждански 

права."
Chamberlin

Въвеждането на ценностите на гражданското общество в медицинското обслужване, в 
това число и в психиатричната практика, е приоритет на съвременната здравна политика. В 
наши дни, зачитането и гарантирането на правата на пациента са съществен модерен елемент 
в обслужването на психично болните и същностна база в реформирането на теоретичната 
и практическа психиатрия в демократичните страни. В България, реформата в областта на 
психичното здраве се осъществява съгласно Националната политика за психично здраве. 
Основните приоритети посочени в Политиката за психично здраве на Република България 
2004 – 2012 г. са осигуряване на равен и адекватен достъп до психиатрични здравни грижи 
на всички хора с психични проблеми; създаване на система от служби за хората със сериозна 
психична болест и тежка социална дисфункция; изработване на стратегии за превенция, 
профилактика и промоция на психично здраве; борба със стигмата и дискриминацията 
на психично болните. За съжаление, резултатите от провежданата реформа не оправдаха 
очакванията. Неоспорим факт са редица тежки проблеми в психиатричната здравна помощ 
у нас – нарастване на психичната заболеваемост, нарастваща нужда от психиатрични 
специалисти, лоша материална база, ниско трудово възнаграждение, липсата на възможности 
за професионално развитие и внедряване на иновационни подходи, липса на преференции, 
нисък социален престиж на професията, липса на организационна система за наблюдение 
и оказване на психиатрична помощ в домашни условия, липса на адекватни законодателни 
промени. На фона на посочените проблеми се откроява и един не по-малко съществен и 
заслужаващ внимание проблем – в обществото ни и до днес продължава да доминира стигмата 
и маргинализацията спрямо лицата с психични разстройства. Не малка част от българското 
общество все още счита, че правата на човека не се отнасят за психично болните и свързват 
психиатрията с представи за усмирителни ризи и изолатори. "В модерната психиатрия няма 
нито изолатор, нито усмирителна риза." (М. Щарк) Световният опит показва, че гаранция за 
успешна реформа в съвременната психиатрия би могло да бъде формирането на едно ново 
обществено отношение спрямо лицата с психични разстройства, адекватно на съвременните 
демократични тенденции!

Цел
Целта на настоящото изследване е да се проучат информираността и нагласите на различни 

социални групи относно  правата на лица с психични разстройства  и етичните дилеми, които 
те предизвикват в обществото.

1 МУ-София, Факултет по обществено здраве, катедра "Здравни грижи"
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Задачи
Да се проучат информираността и нагласите на анкетирани на случаен принцип български 

граждани,  различни по пол, възраст, образование и професия.
Да се проучат информираността и нагласите на медицински сестри, упражняващи профе-

сията извън сферата на психиатричната помощ.
Да се проучат нагласите на студентите от ІІІ-ти курс медицински сестри при МУ- София, 

ФОЗ, катедра "Здравни грижи" непосредствено преди и след курса на изучаване на учебната 
дисциплина "Сестрински грижи за психично болни". 
Материал и методи

Проведено е анонимно собствено проучване на общо 192 лица, от които 40 граждани от 
различни социални групи избрани на случаен принцип, 45 медицински сестри, упражняващи 
професията извън сферата на психиатричната помощ, 45 студенти от III-ти курс медицински 
сестри преди изучаване на учебната дисциплина "Сестрински грижи за психично болни" и 62 
студенти от III-ти и ІV-ти курс медицински сестри след изучаването на същата дисциплина. В 
проучването преобладават лицата от женски пол – 172 жени и 20 мъже, 139 от анкетираните 
са на възраст от 18-44 г.,  46 на възраст от 45-59 г., 6 от 64-74  г. и 1 лице над 75 години.  От 
анкетираните лица 59 са с висше образование, 14 с полувисше, 117 със средно и 2-ма с основно 
образование.

Проучването е проведено  в периода  януари - май 2013 г.
Първичните данни от изследването са анализирани чрез документален, социологически и 

статистически методи. 
Резултати и анализ

Резултатите от проучването демонстрират, че значителна част от анкетираните лица  не 
познават и не зачитат правата на лицата с психични разстройства. Изключително тревожен е 
фактът, че голям дял от анкетираните лица считат, че психично болните са опасни за обществото. 
С огорчение трябва да се отбележи, че това архаично вярване е успешно подклаждано от 
медийното пространство. Истината е, че психично болните хора са по-скоро опасни за себе си, 
отколкото за обществото. Доказателство за това е фактът, че броят на извършените престъпления 
в резултат на психична болест е незначителен на фона на общата престъпност у нас.

Фиг.1 Опасност на психично болните за обществото
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Проучено беше мнението на анкетираните относно необходимостта от задължителна 
диспансеризация на лицата с психични разстройства. 

От 2000г  диспансерното наблюдение  на психично болните лица  не се извършва, тъй като 
задължителната им диспансеризация в Центровете за психично здраве е отпаднала. Това е 
тревожен факт, което се демонстрира в отговорите - 93% от гражданите и 49% от медицинските 
сестри отговарят "да, и този факт ме притеснява". Същият отговор посочват и 47% от студентите 
преди курса на обучение по психиатрично сестринство и 39% от студентите преминали този 
курс. Изключително висок е процентът на анкетираните, които считат, че психично болните 
трябва да се водят задължително на отчет, което е в разрез с правото на избор за тези лица. Този 
процент при анкетираните граждани достига до 95% .

Фиг. 2 Необходимост от задължителна диспансеризация

Резултатите сочат, че значителна част от анкетираните лица не признават основни граж-
дански права на лицата с психични разстройства, като правото им да учат, работят и създават 
семейства и деца. Особено висок е делът на анкетираните, които считат, че психично болните 
не трябва да създават семейства и деца.

Фиг. 3 Право на лицата с психични разстройства да учат
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Фиг. 4 Право на лицата с психични разстройства да работят

Фиг. 5 Право на лицата с психични разстройства да създават семейства и деца

В заключение можем да се  обобщи, че анализът на резултатите демонстрира ясно необходи-
мостта от промяна на информираността и нагласите на обществото относно лицата с психични 
разстройства чрез прилагане на подходящи политически, икономически, медийни и най-вече 
образователни мерки. Формирането на едно ново обществено отношение спрямо лицата с 
психични разстройства е базисен елемент, който би гарантирал успеха на психиатричната ре-
форма у нас. 

Изводи
Информираността и нагласите на българското общество не отговарят на съвременните 

демократични тенденции в психиатрията ,касаещи правата на пациентите с психични заболя-
вания.  Не се познават правата на лицата с психични разстройства, в това число правото им на 
избор и правото да учат, работят и възпроизвеждат. 
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Мнението  на лицата от различните групи респонденти не се различава съществено и не се 
влияе  от тяхната възраст, пол, образование и професия.

Обучението по психиатрични сестрински грижи е променило негативните нагласи на сту-
дентите и те са станали по-толерантни към лицата с психични разстройства. 
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ИНФОРМИРАНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  
ОТНОСНО РЕХАБИЛИТАЦИОННИТЕ ГРИЖИ

Павлинка Добрилова1, Галина Чанева2

Въведение
Промените в здравето през 20-ти век и демографският преход доведоха до съществени 

изменения в модела на заболяемостта, който се характеризира със силно изместване 
на причините за инвалидност от инфекциозните болести към хроничните незаразни 
заболявания (4). Хронично болните изискват системно наблюдение, лечение и 
профилактика на усложненията, но остават нерешени проблемите на рехабилитацията и 
професионалното им ориентиране (1). С осъществяването на широка рехабилитационна 
дейност се допринася тези хора да възстановят състоянието си или да са във възможност 
да осъществят своите жизнени функции. За голямо съжаление пациентите не отдават 
необходимото значение на рехабилитацията за разлика от лечението и всички терапевтични 
мероприятия.

Пациентите с хронични заболявания имат потребност от информация и обучение, за да 
се предотвратят възможните усложнения от една страна и от друга – да извършват грижи 
адекватни на развитието на хроничното заболяване. Обучението и информирането на 
пациeнтите по въпросите касаещи здравето е важна функция на сестринския персонал. Чрез 
обучаването на хора на различна възраст и познавайки рисковите фактори за заболяванията 
във всеки възрастов период, медицинските сестри помагат на хората да разберат как да 
променят своето поведение, за да запазят собственото си здраве, здравето на своите деца и 
близки, или да го поддържат на максимално възможно ниво (5).

Целта на настоящото проучване е да се установи информираността на пациенти с хронични 
заболявания по отношение на възможностите, които предоставя процесът на рехабилитация. 

Материал и методика
Проведено е анкетно проучване с пациенти през месец август и месец септември 

2013 г. в "Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД, 
филиал Кюстендил и филиал Сандански. То е част от мащабно проучване по проект "Млад 
изследовател" на МУ – София на тема "Организационни аспекти на здравните грижи в 
болниците за рехабилитация".  Анкетирани са 216 пациенти, от които 65,7% (142) жени и 
34,3% мъже (74), на средна възраст 61,2% (мин.18 г. макс – 87 г.). 

Резултати. Постигането на целите на рехабилитационния процес доголяма степен се 
определя от информираността и  активното участие на пациента. Установяването на нивото на 
информираност на пациентите е необходимо, за да се планира и осъществи тяхната подготовка и 
обучение за продължаване на адекватни грижи в домашни условия.

1 МУ-София, филиал "Проф.д-р Ив. Митев",  гр. Враца
2 МУ-София, Факултет по обществено здраве
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Фиг.1. Информираност на пациентите относно лечебно-
рехабилитационната програма
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Получените резултати показват, че 1/3 от анкетираните пациенти не са информирани от-
носно лечебните и рехабилитационни дейности, които трябва да осъществяват по време на 
болничния престой. Положително са отговорили едва 35,60% от анкетираните.

Фиг.2. Удовлетвореност на пациентите от получената информация
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Резултатите относно удовлетвореността на пациентите от получената информация са зна-
чително разнообразни. Най-голям е относителният дял на пациентите посочили, че са само 
"удовлетворени" – 39,80%. "Силно удовлетворени" са 24,50%, което представлява ¼ от анке-
тираните пациенти. Също толкова са и тези които посочват, че са "неудовлетворени", а "силно 
неудовлетворени" са 12,10%. Тези данни определено показват, че информацията предоставена 
на пациентите в болницата не удовлетворява техните потребности.
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Фиг. 3. Обучение на пациента по време на болничния престой относно 
дейности от ежедневния живот
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По отношение на обучението на пациентите за извършване на дейности от ежедневния 
живот, получените резултати показват, че най-голям е относителният дял на пациентите, които 
не са обучени и тези, които изобщо не са обучавани. 

Фиг.4. Информираност на пациентите относно хигиенно-диетичния режим
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Пациентите не са информирани относно хигиенно-диетичния режим, който трябва да 
спазват по време на хоспитализацията. Прави впечатление, че има пациенти, които посочват, 
че изобщо не са получавали информация по тези въпроси. Пациентите с хронични заболявания 
трябва да са добре обучени и информирани относно хигиенните грижи и диетата, която трябва 
да спазват както в лечебното заведение, така и в домашни условия.
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Фиг.5. Самооценка на пациентите относно знанията и умения за 
адекватни грижи
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Получените резултати показват, че най-голям е относителният дял на пациентите – 35,20%, 
които не притежават знания и умения за грижи насочени към техните потребности и про-
блеми. Положителен отговор са посочили едва 16,70% от анкетираните. Рехабилитационния 
процес при хронично болните пациенти е дълъг и продължителен и той е невъзможно да доведе 
до необходимите резултати, ако пациента не е добре обучен и подготвен за това.

Фиг.6. Оценка на пациентите относно знанията и уменията за грижи на техните 
близки
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От представените на фигурата резултати става ясно,че близките на пациентите, които също 
участват в рехабилитационния процес не притежават необходимите знания и умения – 54,20%. 
Положителните отговори са под 10%. Ето защо пациентите и техните близки е необходимо да 
бъдат обучавани, за да може рехабилитацията и грижите за пациенти с хронични заболявания 
да постигне своята ефективност.

Таблица 1. Участници в обучението на пациентите

Отговор Отн. дял
От медицинска сестра 15,7%
Обучение на близките на пациентите от медицинската сестра 3,7%
Обучение от лекар 7,4%
Обучение от рехабилитатор 12,1%
Никой не ме е обучавал 58,8%

Повече от половината пациенти, участвали в проучването посочват, че не са обучавани. 
Медицинските сестри са обучавали едва 15,70% от анкетираните пациенти, а рехабилита-
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торите – 12,10%. Тези резултати показват необходимостта от обучение на пациентите и техните 
близки от квалифицирани професионалисти по здравни грижи.

Изводи. Информирайки пациентите, медицинските сестри им помагат да се адаптират към 
своето състояние, за да запазят максимално възможното за тях ниво на комфорт или да про-
менят начина си на живот, за да намалят рисковите фактори за заболяванията. Пациентите 
като цяло са информирани относно назначената лечебната и рехабилитационната програма, 
която се осъществява по време на престоя в болницата за рехабилитация, като значителна част 
от пациенти посочват че са само удовлетворени от получената информация. Не малка част от 
пациентите не са удовлетворени, а има и такива, които са силно неудовлетворени.

По-голямата част от пациентите са частично информирани относно грижите, необходими 
за осъществяване при тяхното здравословно състояние. Близките на пациентите не прите-
жават необходимите знания и умения за справяне с грижите без помощ и обучение от меди-
цински специалисти.

Заключение: В основата на информирането и съветването на пациентите и техните близки, 
насочени към удовлетворяване на техните потребности лежат принципите на холистичния 
подход – цялостния подход към личността на пациента с отчитане не само на физическите, но 
и психологическите, емоционалните, интелектуалните, социалните и духовните потребности. 
Качеството на предоставената информация определя и успеха на лечението в болниците за ре-
хабилитация.
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ПРОУЧВАНЕ НА ПОЗНАНИЯТА НА ПАЦИЕНТИ С ОРАЛНИ ЛЕЗИИ 
ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ КАТО 

НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ МЕДИЦИНСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Светослав Гаров1, Мария Денчева2, Ася Кръстева2, Елица Деливерска2, Ангелина 

Киселова2,  Мариела Деливерска3

Изследването е реализирано във връзка с проект ДФНИ Б01/9 от 21.11.2012 на тема 
"Проучване на оралните лигавични лезии като ранен диагностичен белег на социално значими 
заболявания " 

Въведение 
Измененията на оралната лигавица често са първите прояви на много общи заболявания 

в това число и на социално значимите (5,7). Съвременната медицина се опитва да постави 
акцент върху превенцията на социално значимите заболявания, а това няма как да се случи ако 
не се работи комплексно (2,8). За развитите страни са характерни следните осем групи со-
циално значими заболявания: злокачествените новообразувания; травми и отравяния; забо-
ляванията на дихателната система; туберкулозата; захарен диабет и ендокринни заболявания; 
полово преносими заболявания; болести на нервната система; болести на органите на кръвоо-
бращението (9,10,11,12).

Основна характеристика на оралната патология е, че тя е обект на различни медицински 
специалисти както от хуманната така и от денталната медицина (6). Съдействието на пациента като 
най-важен субект от тази колаборация е от основно значение за диагностичния и лечебен процес, 
а то в най-голяма степен се постига чрез информираност. Информираното съгласие е процес на 
последователно информиране на пациента от лекаря и последващо получаване на съгласие от 
пациента за определено клинично действие, което предстои да бъде предприето. Информираното 
съгласие на пациента е морален принцип и законов регламент отразен в редица нормативни актове 
на Република България и Европейският съюз (1,3,4). Понятието информирано съгласие е легално 
определено в Закона за здравето, където в §1, т.15 от Допълнителните разпоредби се посочва, че 
"информираното съгласие е съгласие, предоставено доброволно след запознаване с определена 
информация" (13). Информираното съгласие е процес на последователно информиране на 
пациента от лекаря и последващо получаване на съгласие от пациента за определено клинично 
действие, което предстои да бъде предприето.
•	 С оглед на обстоятелството, че информираното съгласие представлява по своята същност 

един процес, този процес преминава през няколко основни етапа, а именно:
•	 Предоставяне на необходимата информация от страна на лекаря.
•	 Разбиране на информацията от страна на пациента.
•	 Осъзнаване на информацията.
•	 Придобиване на компетентност у пациента.
•	 Даване на съгласие.

Съгласието за лечение по правило е неформално, но в законодателството изрично са 
разписани случаите, при които, за да бъде валидно получаването на съгласие, то трябва да 
1 Факултет по обществено здраве, МУ-София
2 Факултет по дентална медицина, МУ-София
3 Министерство на правосъдието
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бъде дадено в писмена форма. Съгласно чл.89, ал.1 от Закона за здравето, при хирургични 
интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които 
водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието 
му, информираното съгласие се предоставя задължително в писмена форма. 

Лекуващият лекар, съгласно чл.88, ал.1, от Закона за здравето, уведомява пациента, 
съответно неговия родител, настойник или попечител относно:
•	 Диагнозата и характера на заболяването.
•	 Описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните 

резултати и прогнозата.
•	 Потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, 

включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други 
неудобства.
Вероятността за благоприятно повлияване, за риска за здравето при прилагане на други 

методи на лечение или при отказ от лечение.
Задължението на лекаря за предоставяне на информация на пациента е регламентирано 

в чл. 92 от Закона за здравето. Това задължение кореспондира пряко с правото, което има 
пациентът, да упълномощи лице, което да бъде информирано вместо него. Във всички случаи, 
когато се осъществява такова упълномощаване, е задължително то да бъде в писмена форма.

Лекарят е длъжен да информира пациента относно:
1.  Здравословното му състояние и необходимостта от лечение.
2.  Заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза.
3.  Планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, 

както и рисковете, свързани с тях.
4.  Диагностичните и терапевтичните алтернативи.
5.  Името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния 

процес.
Пациентът има право да отказ да бъде информиран относно:

•	 заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ и неговата прогноза, 
•	 планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както 

и рисковете, свързани с тях.
Изключение от това правило съществува, когато здравословното състояние на пациента 

застрашава здравето на други лица.
Решението на пациента да откаже да бъде информиран се отразява в медицинската му 

документация.

Цел 
Целта на проведеното анкетно проучване е да се направи анализ на познанията на 

пациентите, обърнали се за консултация по повод появата на орални лезии към екипа на 
денталния център за комплексна огнищна диагностика във Факултета по Дентална Медицина 
София, относно декларацията за информирано съгласие като неразделна част от медицинската 
документация. 
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Методика 
За събиране на информацията приложихме специално създадена от нас анкетна карта 

състояща се от 4 въпроса. Анкетното проучване е осъществено в периода от февруари до 
септември 2013 г. и включва мнението на 60 пациенти. 

Резултати и обсъждане 

I. по Въпрос №1 
В рамките на проведено до момента стоматологично лечение, предлагали ли са Ви да 

подпишете декларация за информирано съгласие? 
Фиг.1. Резултати относно въпрос №1 

На този въпрос повечето от анкетираните пациенти (61,7 %) дават отрицателни отговори, 
а на 25%  са предлагали да подпишат декларация само в ограничени случай. Това се обяснява с 
факта, че не всички дентални манипулации изискват необходимостта от задължително писмено 
информирано съгласие.

IІ. по Въпрос №2
Според Вас, декларацията за информирано съгласие при стоматологично лечение е:

Фиг.2. Резултати относно въпрос №2 

По въпрос №2 по-голямата част от пациентите (70%) са на мнение, че декларацията за 
информирано съгласие е задължителна част от медицинската документация. Това корелира 
пряко с техния стремеж да са максимално запознати с дейностите свързани с лечението им.
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III. по Въпрос №3
 Според Вас, подписването на декларация за информирано съгласие е:

Фиг.3. Резултати относно въпрос №3

 По въпрос №3 преобладаващата част от участниците (70%) се отнасят към декларацията 
за информирано съгласие като необходимо условие за достъп до квалифицирана помощ. Това 
още веднъж доказва липсата на достатъчно познания у пациентите относно правата им.

IV. по Въпрос №4
Според Вас, декларацията за информирано съгласие представлява защита за: 

Фиг.4. Резултати относно въпрос №4

По въпрос №4 Основната група от взелите участие в изследването (66%) оценяват 
декларацията за информирано съгласие като евентуална протекция както за пациентите така и 
за лекарския екип. Тези отговори показват ясно осъзнаване на ползите и за двете страни. 

Заключение 
Същността на декларацията за информирано съгласие се изразява в регламентиране на 

правото на пациентите да участват във вземането на клинични решения. Това не означава да 
се прехвърли отговорността от лекаря на пациента, а да се създаде терапевтичен съюз между 
медицинския екип и ползвателя на здравни услуги, което да доведе до постигане на по-добри 
лечебни резултати. 
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ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА И ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Златица Петрова1, Елисавета Петрова2

Началото на признаване правата на пациента е поставено в началото на 20-ти век, когато за 
първи път се уреждат законово правоотношения, свързани с взаимодействието на лекар и па-
циент, основаващи се на принципите човешко достойнство, справедливост и безпристрастие, 
солидарност, професионална етика. Още при  създаването на Световната здравна органи-
зация през 1946 г се отбелязва следното: "Постигането на най-високо достижимите стандарти 
на здравето е едно от фундаменталните права на всяко човешко същество…". Днес правната 
уредба на правата на пациентите е застъпена широко навсякъде по света. 

Фундаментални права и здравно обслужване
Правото на здраве за първи път е ясно изразено в Преамбюла на Конституцията на СЗО 

от 1946 г. В Конвенция на Съвета за Европа за Човешките права и биомедицина член 1 
гласи /" да защитава достойнството и идентичността на всички човешки същества и уважава 
техния интегритет и други фундаментални права и свободи". В същия документ са форму-
лирани и други права: съгласие за лечение; частен живот и право на информация, контрол 
върху генетиката и забрана на дискриминацията; научни изследвания; отстраняване на органи 
и тъкани от живи донори за трансплантация. Съветът на Европа е приел и допълнителни про-
токоли за клониране, трансплантация и биомедицински изследвания.

Европейската  конвенция за човешки права е приета от  (ECHR) през 1950 г. Много 
страни членки  на ЕС, които са субект на конвенцията са подписали протоколи даващи 
възможност на отделни граждани да представят случаи пред Европейския съд за човешките 
права :
-  относно статуса на фетуса и аборта / чл. 2 /
-  разпределение на ресурсите в здравните системи.
-  правото на смърт
-  правото на свобода и сигурност / чл. 5 / в контекста на психическото здраве.
-  право на неприкосновенност / чл. 8 / при разглеждане на репродуктивните права.
-  право на сключване на брак и създаване на семейство.

Европейската социална харта /ревизирана 1996/ в  чл.11 е определено право на защита 
на здравето  - да се осигуряват заведения за образование и съвети по укрепване на здравето; 
възможна  превенця на  епидемични, ендемични и други болести, както и инциденти , което е" 
негативно право". В т.н. негативни права се съдържат основно пожелателни действия без да са 
осигурени финансови ресурси. Третират се шест аспекта на правото на здраве:
-  Осигуряване на медицински персонал и оборудване на подходяща медицинска помощ  за 

цялото население;
-  Специален достъп на уязвимите групи до здравно обслужване.
-  Защитни мерки за обществено здраве / чистотата на въздуха и водата, снижаване на шума, 

хранителен контрол и хигиена на околната среда /
-  Здравно образование.
1 доц., катедра "Здравна политика и мениджмънт", Факултет по обществено здраве, МУ- София
2 Токуда болница –София, експерт
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-  Ваксинации, дезинфекции и контрол на епидемии.
-  Колективни органи да поемат / или поне частично / разходите за здравните услуги. Във 

Великобритания се наблюдава увеличение на листите на чакащите, което обаче показва, че 
явно не се осигурява правото на здраве за всеки /46 стр.291/
Харта 2000 на ЕК за фундаментални права- има седем заглавия и се съдържа цялата фило-

софия на документа: достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданско право, пра-
восъдие и общи заключения.
•	 Фундаментален принцип на човешкото достойнство / чл.1/.
•	  Право на живот /чл.2/.
•	 Право на здравно обслужване /чл. 2 и 35 /
•	 Интенгритет на личността / чл.3 /: свободно и информирано съгласие, забрана на 

евгенични практики; забрана за ползване на човешкото тяло като източник на финансова 
полза; забрана на репродуктивно клониране на човешки същества.

•	 Директива за клинични изпитания / чл.7 /.
•	 Специфична защита на личните данни / чл.8 /. вкл. Директива за защита на данните.
•	 Права на детето /чл. 24/
•	 Забрана на дискриминация /чл.21 /
•	 Права на възрастните / чл.25 /.
•	 Интегриране на хората с увреждания / чл.26 /.
Подходи в европейското законодателство

В европейската правна система като цяло могат да се обособят  два законодателни подхода. 
В някои държави съществуват специални, самостоятелни закони за правата на пациентите. 
В другия случай, пациентските права са уредени комплексно, но в общи нормативни актове. 
В някои държави началата на правната уредба, уреждаща правата на пациента, са уредени още 
в конституцията на съответната страна (Белгия,Унгария, Холандия, а също и в България). В 
държави като Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Франция, Дания, Холандия и 
Унгария, сред които и България, няма единна специална уредба на правата на пациентите, 
а те са уредени в различни закони (общи и специални) и кодекси – Закон за здравето (Унгария, 
Дания), Кодекс на народното здраве (Франция), Закон за националната здравна система 
(Великобритания и Северна Ирландия) и други.

 В някои държави правата на пациентите са уредени в Закон за правата на пациента (Белгия, 
Кипър, Израел, Румъния), Закон за статуса и правата на пациентите (Финландия), Кодекс за 
правата на пациентите в здравните институции (Чехия). В редица държави съществуват голям 
брой подзаконови нормативни актове, които допълват правната уредба на правата на паци-
ентите (Белгия, Франция, Дания, Германия, както и България).

Като един от основните въпроси в материята на пациентските права се сочи проблемът за 
страните в правоотношението по предоставяне на медицинска помощ. Обобщено, пациентът 
е лице, което получава или търси медицинска помощ. В българското законодателство също се 
посочва легална дефиниция за пациент, а именно – "Пациент е всяко лице, което е потърсило 
или на което се оказва медицинска помощ." (чл. 84, ал. 1 от Закона за здравето)1

1 Закон за здравето Сборник нормативни актове, 4 издание , Сиби
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В законодателството на повечето държави в Европа, насрещния субект спрямо пациента 
се проявява в две разновидности: медицински специалист и лечебно заведение. Същото се на-
блюдава и в българския законодателен подход. В отделните държави терминологията е срав-
нително различна, но основно разликата се прокарва по същността на субекта. Веднъж на-
срещно задължена страна в правоотношението по предоставяне на медицинска помощ е само 
конкретно физическо лице, а в други случаи – това е юридическо лице, организирано в ня-
каква специфична правноорганизационна форма. Тази разлика става дори още по- осезаема 
във връзка с разликата, която се прави в административнонаказателната уредба. 

В правоотношението по предоставяне и респективно получаване на медицинска помощ 
страните имат специфични права и задължения. Правата на пациентите могат да се разделят ус-
ловно на две групи. Едната група права съдържа утвърдени международни принципи, докато 
другата група права представлява съвкупност от единични принципи, които са присъщи за 
отделните национални законодателства.

Пациентските права с по-широка международна приложимост нямат абсолютен характер. 
Към тези универсални права се отнасят: 
1.  правото на достъп до медицинска услуги; 
2.  правото на качествено медицинско обслужване; 
3.  правото на избор на лекуващ лекар; 
4.  правото на избор на здравно заведение; 
5.  правото на свободно напускане на здравно заведение; 
6.  правото на пациента да бъде информиран; 
7.  правото на информирано съгласие; 
8.  правото на поверителност на информацията свързана с пациента; 
9.  правото на личен живот; 
10. правото на трансплантация или отказ от трансплантация на органи и продукти от човешко 

тяло; 
11.  правото на жалба и обезщетение.

Към втората условна група може да се причислят  онези пациентски права, чието при-
ложение е ограничено в специфичните национални правни рамки. Такива права са: 
1.  правото на пациента да бъде представляван от пациентски асоциации; 
2.  правото или отказа от биомедицински изследвания; 
3. правото на свободно изразяване на мнение за медицинското обслужване в здравното 

заведение; 
4.  правата на пациента относно възпроизвеждането; 
5.  правата по време на научни изследвания или експериментално лечение; 
6.  правото пациентът да бъде или да не бъде в контакт с други лица по време на предоставяне 

на болнична помощ; 
7.  правото на аборт; 
8.  правото на медицинска стерилизация и много други.

Правата на пациентите и лекарите в повечето държави от Европейския съюз са обвързани 
със задължения за лекарите и/ или пациентите. Разбира се, задълженията в отделните държави 
са конкретизирани и уредени по различен начин.  Правна уредба на задълженията както на 
лекарите, така и на пациентите, се среща например в Белгия, Франция, Германия, Унгария, 
Холандия, включително и в България. 
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Регламентирани права в българското законодателство
Основите на съвременното българско законодателство в сферата на правата на пациентие 

се поставя още в Конституцията на Република България от 1991г1. В Глава Втора, Основни 
права и задължения на гражданите, в чл. 52  изрично се регламентира общото и универсално 
право на гражданите на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, 
както и  безплатно ползване на медицинско обслужване, като се препраща към специалните 
закони (Закон за здравето и др.). Също така се конституира, че здравеопазването на гражданите 
се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни 
вноски и други източници, като отново се препраща към специалните закони (Кодекс за соци-
алното осигуряване, Закон за здравното осигуряване, Закон за комисията за финансов надзор 
и др.). Като основен принцип се прокламира, че "Държавата закриля здравето на гражданите."

Наред с общите права, Конституцията регламентира и специфични права под формата 
на забрана, а именно - Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни 
мерки освен в предвидените от закона случаи. Тук отново е налице препращане към специалния 
закон. Освен това,  при тази конституционна разпоредба ясно може да се види как тя коре-
спондира с основни и специфични права на пациента -  право на информирано съгласи, право на 
отказ от лечение, които по своя вид се явяват общи пациентски права, както и с корелативно 
свързаната специална уредба на същите тези права – в хипотезата на лица с психични раз-
стройства и установена неспособност или при непълнолетие на пациента. Така, от една страна – 
едно универсално конституционно право се трансформира в общите закони като общо право, 
но същевременно намира и своята проекция като специално, както в общия, така и в други 
специални закони. 

В допълнение към гореизложеното развитие на едно конституционно право, трябва да се 
отбележи, че законовата уредба намира своето обемно доразвитие на ниво подзаконови норма-
тивни актове и от там- приложението им в реалните обществени отношения. Ето защо, не слу-
чайно в редица държави, освен България, основите на законодателството, свързано с правата на 
пациента, се поставя още в Конституцията (напрмер в Белгия, Испания, Унгария, Холандия). 
Основните права на гражданите – съответно – на пациентите – са неотменими и всяко допъ-
лнение или изменение в тях, което би противоречило на основния закон на Р. България, 
подлежи на обявяването им за противоконституционно. В този тесен смисъл  би могло да се 
каже, че Конституционният съд е и орган по защита правата на пациентите. 

Значимостта на конституционната уредба, свързана с правата на пациентите, се допълва и с 
разпоредбата на чл. 5, ал. 4, според която ратифицираните международни актове, обнародвани 
в Държавен вестник и влезли в сила, стават част от националното, вътрешно право на страната. 
И в този смисъл, международните и европейските актове в областта на здравното осигуряване, 
здравеопазването, правата на пациентите и т.н., по които Р. България е страна и е ратифицирала, 
не само стават част от вътрешното законодателство на страната, но и при противоречие с на-
ционалното законодателство, примат се дава на наднационалната норма. 

В българското законодателство основна част от общите права на пациентите са уредени 
в Закона за здравето, като общ, комплексен закон2. В глава трета от Закона за здравето, 
"Медицинско обслужване", е уреден отделен раздел, озаглавен "Права и задължения на пациента". 
Там се посочват конкретни, отделни права на пациентите, систематизирани в чл. 86, който търпи 
изменения и допълнения през годините. Също така в посочения по-горе раздел се дава дефи-

1  Конституция на Р България. 1991г
2  Закон за здравето Сборник нормативни актове, 4 издание , Сиби
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ниция за пациент (чл. 84), урежда се забрана за дискриминация (чл. 85), поставя се и подробна 
уредба на Обществен съвет по правата на пациента към министъра на здравеопазването (чл. 86а), 
представителните организации за защита правата на пациента  (чл. 86б, в), а в чл. 94 законово се 
закрепват и задълженията на пациента. 

В общия закон се уреждат и редица механизми за защита правата на пациентите. 
На първо място, към министъра на здравеопазването се създава Обществен съвет по правата 

на пациента (чл. 86а от закона за здравето), който  включва седем представители на предста-
вителни организации за защита правата на пациентите, един представител от организация на 
хората с увреждане, който е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждане, 
и по един представител на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда 
и социалната политика, на НЗОК, на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски 
съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи. 

Общественият съвет по правата на пациента е консултативен орган. Той  наблюдава и ана-
лизира всички дейности, свързани с правата на пациента; изготвя ежегоден доклад по въпросите 
на правата на пациента и го предоставя на министъра на здравеопазването; анализира прила-
гането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвя предложения за 
изменението и допълнението й, които предоставя на министъра на здравеопазването; обсъжда 
и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.

Следващ способ за защита правата на пациентите представлява уредбата на т. нар. "паци-
ентски организации" в качеството им на граждански представители на групи пациенти. Този 
способ е широко разпространен в световен мащаб и законодателството на Р. България ак-
туално, в чл. 86б и чл. 86в от Закона за здравето урежда режима на създаване и функциониране 
на организациите за защита правата на пациентите. 

В чл. 93 от Закона за здравето се урежда ясен механизъм за защита правата на паци-
ентите пред Регионалните здравни инспекции. Така, пациентът, съответно неговият ро-
дител, настойник или попечител, както и други изчерпателно изброени лица, имат право да 
подават жалби и сигнали до регионалната здравна инспекция при нарушаване на правата им, 
уредени в Закона за здравето.  Друг административен способ за защита се осъществява чрез 
Изпълнителна агенция "Медицински одит" към Министерство на здравеопазването - за осъ-
ществяване на контрол върху медицинското обслужване на гражданите, включително и що се 
отнася до спазването на правата на пациентите в лечебните заведения.

Освен основните общи права, уредени в общия за тази област закон, а именно- Закон за 
здравето, съществува обширна специална нормативна уредба, състояща се от редица законови 
и подзаконови нормативни актове. Сред тях съществено място заемат съответно Закон за ле-
чебните заведения, Закон за здравното осигуряване,  Закон за лекарствените продукти в ху-
манната медицина, Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална 
медицина, Закон за трансплантациите на тъкани, органи и клетки. В посочените законови 
нормативни актове се уреждат специфични обществени отношения, които, от една страна, до-
развиват общите права на пациента, а от друга страна, създават нови, специални пациентски 
права, които се проявяват само в определни хипотези и при изчерпателно изброени субекти. 
Специфични тук се явяват инструментите и механизмите за защита правата на пациентите, 
както и органите със законово делегирани правомощия относно защита правата на пациентите. 
Но характерно за всички органи в изпълнителната власт, ангажирани със защита правата на 
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пациентите,  е наличието на специална компетентност. Основен способ, залегнал в законода-
телството не само на България, но и на повечето държави, при регламентиране на процедурата 
за защита на пациентските права, е подаването на жалба. Защитата може да се осъществи както 
при самосезиране, така и при сезиране- с получаване на жалба или сигнал, включително от 
други органи в структурата на държавната власт.     

В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина1 например се регламен-
тират специфични права на пациентите по отношение на клиничните изпитвания. Клинично 
изпитване върху хора се провежда при спазване на основните принципи на защита на правата 
на човека и човешкото достойнство при всяко медико-биологично проучване съгласно 
Декларацията от Хелзинки. Всички клинични изпитвания на лекарствени продукти върху хора, 
включително изпитванията за бионаличност и биоеквивалентност, се планират, провеждат и 
докладват в съответствие с правилата за Добра клинична практика, изискванията на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина и на Регламент (ЕО) № 1901/2006. Правата, 
безопасността и здравето на участниците в клиничното изпитване се поставят над интересите 
на науката и обществото. Орган със специална компетентност по този закон е Изпълнителната 
агенция по лекарствата в координация със съответните регионални здравни инспекции.

В Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки2 се регламентират условията 
и реда за извършване на трансплантация на органи, тъкани и клетки в хуманната медицина. В 
него се уреждат специални пациентски права, а именно - права на нуждаещите се от транс-
плантация пациенти, както и защита на човешките права и свободи на действителните и по-
тенциалните донори и реципиенти. Орган по установяване на административни нарушения, 
свързани с нарушени права на пациенти по този закон е Изпълнителната агенция по транс-
плантация. 

В Закона за здравното осигуряване3 се уреждат редица права по отношение на достъпа 
на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от 
здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравно-
осигурителна каса. Правото на избор е валидно за цялата територия на страната и не може да 
бъде ограничавано по географски и/или административни основания. В чл. 35 и 36 се уреждат 
подробно правата на задължителноосигурените лица, сред които например получаването на 
медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета 
на НЗОК; избор на лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило до-
говор с РЗОК; да получават документи, информация и т.н., включително се урежда и редът за 
подаване на жалба при нарушени права. В Раздел IV. Осигурени лица. Права и задължения, се 
уреждат и субектите – титуляри на съответните права. 

От така изложеното е видно, че, макар и без нормативно съществуване на специален 
закон за правата на пациентите, в българското законодателство до голяма степен 
се уреждат редица права, които се обхващат както  в нормативните актове на други 
държави от Европейския съюз, така и от Хартата за правата на пациента (призната от 
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК ) на 438 пленарна сесия през 2007, 
който е консултативен орган на Европейския съюз.)
Проблеми свързани с правата на пациентите

Независимо от регламентираните права в Българското законодателство и възможностите 
за съблюдаването им, съществуват все още нерешени проблеми, които създават напрежение в 
1 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Обн.ДВ.бр.31 от 13.април 2007 и изменения
2 Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки. Обн.ДВ.бр83 от19 септември 2003 и изменения
3  Закон за здравното осигуряване. Обн.ДВ.бр.70 от19 юни 1998 г и изменения
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системата. Регламентираното правото на информираност на пациента по Чл. 87 от Закона за 
здравето (1) Медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от 
пациента  е процес, в който информираният пациент може да направи избор за диагностиката 
и лечението / интервенцията, които му предстоят. Създава се  възможност пациента да 
бъде участник при вземане на решение за неговите диагностика и лечение / интервенция. 
Медицинската информация се предоставя на пациента, съответно на неговия родител, 
настойник или попечител на лицето своевременно и в подходящ обем и форма, даващи 
възможност за свобода на избора на лечение. При хирургични интервенции, обща анестезия, 
инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за 
живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията по 
чл. 88 на ЗЗ и информираното съгласие се предоставят в писмена форма. 

Каква обаче е действителността, установена при извършване на медицински одит от страна 
на ИАМО: .

Разработените информирани съгласия /ИС/ са общи и не носят необходимата инфор-
мация.

Процесът на попълване и подписване на ИС е формален.
Информираният пациент е активен участник в лечебно-диагностичния процес, но в 

много случаи това е невъзможно поради неясна, недостатъчна или неправилно поднесена 
информация.

Липсва комуникацията лекар – пациент в процеса на подписване на ИС.
Неосъзнаване на отговорността за цялото ЛЗ, както и елементите на защита на ИС по от-

ношение на самия лекар.
Невинаги ИС се приема като задължителна част от диагностично-лечебния процес. 
При проверките на ИАМО в 195 лечебни заведения за срок от една година, беше кон-

статирано нарушаване на законови разпоредби в областта на правата и информираността 
на пациентите, както и на достъпа до медицинска помощ, изразяваща се в 
•	 неспазване на принципа за своевременност, достатъчност и качество на медицинската 

помощ; 
•	 неполучаване на информация от лекуващия лекар в подходящ обем и форма, даващи 

възможност за свобода на избора на лечение, за диагнозата и характера на заболяването, 
за целите и естеството на лечението, очакваните резултати и прогнозата, за потенциалните 
рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните 
ефекти и нежеланите лекарствени реакции и други неудобства.
Ниската информираност на пациентите за целите, сроковете, ефектите от здравната ре-

форма, не включването им в нея е проблем, който намира отражение в проявата на толерантност 
от страна на пациентите и тяхните близки към здравната система. Наблюдава се снижаване на 
общественото доверие към медицинските специалисти като цяло, към системата, както и мак-
сималистични очаквания и пасивно консумативно отношение към проблемите на здравеопаз-
ването. 

Гражданското общество не е включено в достатъчна степен в процеса за вземане на управ-
ленски решения и в осъществяване на контрол на ИБП, БП и профилактичния сектор. През из-
миналото десетилетие на здравни реформи не бяха взети под внимание коригиращи мерки 
препоръчани от обществеността и здравните професионалисти за демонополизация на НЗОК, 
съкращаване на здравния пакет в задължителното солидарно осигуряване, отделен пакет за 
ДДЗО, ясни правила за финансиране на медицинските дейности /КП срещу ДСГ/. 
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Предлаганите профилактични пакети и правото за профилактични прегледи на рабо-
тещите, не се реализира в голяма степен поради липсата на стимули както за ползвателите, 
така и за тези които предоставят услугата. Това доведе до негативни явления  като лошо ка-
чество на медицинската услуга, затруднен достъп, корупционни практики. Корупцията,  
изборът на екип, плащането на пари, извън регламентираните на изпълнителите на медицинска 
помощ, са индиректно и скрито ограничение на достъпа, особено до СМП, поради неплате-
жоспособност, с всички произтичащи от това здравни последици. Всички посочени изводи 
и взаимоотношения произтичат основно от позицията на пациент, на който се гледа не като 
на медицински проблем, а като на източник на приходи. Същият поставен в условията на 
спешност, уплашен, объркан е доминиран от лекаря и в никакъв случай не  може да се твърди, 
че е в центъра на системата или че са спазени правата му.
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ИНФОРМИРАНОТО СЪГЛАСИЕ – ИЗХОДНО НАЧАЛО  ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕДИЦИНСКИЯ ЕКИП

Иванка Стамболова1,  Антоанета Терзиева1, Надка Василева1

Въведение
Взаимоотношенията  между  медицинските  специалисти и пациента се основават на 

професионализъм и доверие.  Те са обект на научен интерес от преди около 50 години.
Призвани да опознават различни житейски истории, страдание,  постижения и загуби, 

надежди и отчаяние клиничните кадри  - лекар и медицински сестри са източник на инфор-
мация за изследователите. Така през 1970г. G. Engel става един от основоположниците на 
био-психо-социалния подход към боледуващия.

Най-добрите здравни решения са тези, при които медицинските дейности, изследвания, 
процедури, лечение са съобразени с  интересите и желанията на конкретния пациент чрез сво-
бодата на неговия избор, изразена в неговото информирано  съгласие.

В последните години в нашата страна бяха приети редица нормативни документи, регла-
ментиращи правата на пациента и неговото централно място при предлагане и прилагане на 
медицински услуги и здравни грижи. Поемането на отговорност за собственото здраве изисква 
добра информираност за здравните проблеми и решения за профилактика и лечение. 

Новият модел на здравно обслужване наложи участието на пациента при събиране на ин-
формация за заболяването, информирано съгласие при провеждане на медико- диагностични и 
терапевтични процедури и грижи.

Според съвременните етични изисквания  пациентът трябва да се приеме като равноправен 
член на здравния екип, когато става дума за вземане на решение относно неговото здрaве и лечение. 
Въпреки че, пациентът не е в равностойно положение с лекарите и медицинските сестри, на него 
трябва да му се предостави достъпна и изчерпателна  информация, за да може той да взема решения 
относно по- нататъшния курс на лечение, както и да участва в планирането на грижите за себе си.
Цел

Да се проучи ролята на «информираното съгласие» като фактор  за позитивно отношение  
и нагласа на пациента за сътрудничество в лечебния процес.
Методика

Изследването е проведено чрез социологичен и документален метод. Проведено е анонимно 
анкетно проучване със 146 пациенти на университетски болници в гр. София. Проучването се 
проведе в периода м. Януари - м. май 2013 г. Използвани са  статистически методи за анализ на 
резултатите – вариационен и корелационен анализи, както и графичен метод за представянето 
на резултатите. Данните са определени при интервал на доверителност  р > 0.005.
Резултати и обсъждане

Анкетираните пациенти, участвали в проучването са на средна възраст 63.71г. ∆+/- 4.8г. 
Преобладават мъжете - 53.33% пред жените. Същият относителен дял – 53.33% са респон-
дентите със средно образование, около 70%  от респондентите са от столицата.
1 Факултет по обществено здраве,  МУ София, катедра "Здравни грижи" 
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Информирано съгласие на пациента за извършване на лечебно-диагностични дейности и 
грижи е въведено в българското законодателство, за да се гарантира  качество  на лечебно-ди-
агностичния процес и грижите и за да се ангажира пациента с въпросите за неговото  собст-
веното  здраве. Редица нормативни документи в страната , като Закон за здравето, Закон за за-
дължителното  здравно осигуряване, Национален рамков договор / НРД / и др. регламентират 
правата на пациента.Акцент на тези права  е личната отговорност на пациента към здравето му. 
Информираното съгласие се удостоверява с подпис на пациента върху медицински документ 
след като лекарят е провел разговор с него и му е разяснил здравословното състояние и необ-
ходимите последващи действия за диагностика и лечение. Така постепенно патерналистичният 
етичен модел се измества от налагащите се модели на автономност и партньорство в отноше-
нията между пациента и здравния екип. Реализирането в практиката на тези модели се осъ-
ществява чрез информирано съгласие на пациента.Това съгласие според анкетираните лица е 
осъществено в 99.0% от случаите.

Умението да се общува с пациента е специфично умение на медицинския екип, което е 
подчинено на дидактически правила. Проведеният с пациента разговор трябва да го предраз-
положи и той да сподели своите оплаквания, болки и тревоги,  като разкаже точно и подробно 
за тях на лекаря  и  медицинската сестра. 

Диагр.1. Възможност на паиента да изложи своите оплаквания
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За да получи информация самият пациент за състоянието си  и да бъде съпричастен на ле-
чението, той от своя страна трябва да е подготвен да задава конкретни въпроси. Пациенти, 
които не могат да формулират логически и смислово своите въпроси най-често остават неудо-
влетворени от общуването си с лекаря и сестрата и не желаят да сътрудничат при лечението 
си. От резултатите става ясно, че пациентите се чувстват подготвени и активни при разговор с 
лекуващия ги екип -  75.0% са готови да зададат конкретни въпроси за заболяването си.

Доколко приетата информация е била разбрана от пациента става ядно от следващите от-
говори. Резултатите сочат, че 63.0% от анкетираните пациенти считат, че са разбрали напълно 
информацията, предоставена им от лекуващия екип.

Диагр.2. Разбиране на предоставяната информация от пациента
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Трябва да бъдат отчетени и редица фактори, от които зависи доброто разбиране на инфор-
мацията – това са образованието, общата и здравно култура на пациента, състоянието му в мо-
мента и др. 

Ако пациентът не разбира здравната информация той не е в сьстояние да бъде пълноценен 
участник при лечението си. За да се усвои умението за ефективна връзка и комуникация между 
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медицинския екип и пациента са необходими познания за човешкото поведение и обученост 
по отношение на техниките за провеждане на разговори и изслушване. В голямата си част ле-
карите и медицинските сестри са склонни преди всичко към действия и дори могат да проявят 
нетърпимост към желанието на пациента да бъде изслушан, тъй като това ги поставя в пасивна 
позиция. Те искат да го уверят единствено, че имат пълен контрол върху ситуацията, тъй като 
познават достатъчно състоянието и заболяването му.

Пациентът като съзнателна личност също има  претенциите да познава състоянието си и 
има чувство за отговорност към своето  здраве. За голямата част от анкетираните лица здравето 
е ценност, която е много важна и към която имат оптимистично отношение.
 Диагр.3. Отношение на пациента към собственото здравеОтношение на пациента към собственото здраве
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От анализа на получените резултати се вижда, че пациентите се вълнуват за здравето си 
и имат вяра и положително отношение към лечебния процес. Те изразяват готовността си да 
сътрудничат на медицинския екип в процеса на лечение – 93.33% от тях. Пациентите биха 
желали да участват при вземане на решение за избор на изследвания и манипулации – 53.33%, 
вида и начина на прием на медикаментите – 62.0%, обсъждане на продължителността на ле-
чението и ефективността на различните терапии- 47.66%, вземане на решение за оперативно 
лечение, химио и лъчетерапия- 93,33 % . 

Отношението на медицинския екип към пациента влияе в значителна степен на неговото 
приобщаване към сътрудничество. Според резултатите 50% от анкетираните пациенти са по-
чувствали уважение от страна на екипа към тях .

Диагр. 4. Отношение на медицинския екип към пациента
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50%

40%

3%
7%

като кам човек и личност

като към обикновен
пациент
за нищо ме нямат

не мога да преценя

Уважителното отношение към пациента като  "към човек и личност" е основа за прилагане 
на "модел на партньорство". Този модел измести прилагания години наред в нашето здраве-
опазване патерналистичен модел, в който участието и  ангажираността на пациента към не-
говото здраве и провежданото му  лечение беше изключително ниска. Лекарят и медицинската 
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сестра са за пациента авторитети, с помощта на чиито съвети и помощ пациентът се чувства 
спокоен и сигурен в добрия изход на заболяването. Медицинският екип  и пациентът имат спо-
делена отговорност при лечението и очакваната ефективност от този процес е по-висока. 

Диагр.5. Отговорност за здравето на пациента
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Пациентът е дълбоко мотивиран да сътрудничи на медицинския екип, защото това касае 
собственото му здраве. Именно затова пациентите проявяват търпение и дори стоицизъм в 
процеса на лечението им. 

Изводи:
1.  В проучването се установява, че има статистически значима връзка между  информираността 

на пациентите и позитивната   нагласа за сътрудничество с медицинския екип и доверие в 
него, както и вяра в добрия изход от болестта.

2.    Пациентите се чувстват като участници в терапевтичния екип, когато са получили 
разбираема, достатъчна, навременна и пълна информация за заболяването си и 
здравословното състояние, 

3.    Пациентите считат, че тяхното здраве е тяхна, лична отговорност, която трябва да споделят 
с медицинския екип от професионалисти и имат желание да сътрудничат на медицинския 
екип за лечение на заболяването им ако отношението към тях е основано на уважение и 
зачитане на личността.
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ЕВТАНАЗИЯТА – ДРЕВЕН И СЪВРЕМЕНЕН ПРОБЛЕМ
Параскева Драганова1

Въпросът за връзката между живота и смъртта е бил предмет на философски и правни раз-
мисли още в зората на развитието на цивилизациите. Тази дискусия в съвременните общества 
придобива ново измерение и е тясно свързана с развитието на медицинската наука и техника, 
които са в състояние да поддържат човешкия живот практически "до безкрай". 

Вниманието към проблема "евтаназия" у нас е предизвикано от факта, че нашето общество 
все по-често се сблъсква с необходимостта от обслужване на пациенти, страдащи от заболя-
вания с вероятен фатален и мъчителен изход. В Република България, към настоящия момент, 
дебатът по този сложен проблем не може да даде еднозначен отговор, тъй като липсват 
проучвания за правното съзнание на гражданите по този въпрос. Резултатите от проучването 
на правното съзнание за евтаназия на полиморбидните инвалиди, проведено на територията 
на област Варна през 2011 г. частично допринасят за изясняване на съвременното състояние 
на проблема у нас. Обществената дискусия в страните, в които е разрешена евтаназията се 
е водила десетки години, преди да се стигне до законодателно решение. Законодателното 
решение на дилемата налага проучване на информираността, отношението и готовността за 
поведение, както на конкретния пациент, пожелал евтаназия, така и на цялото общество. 

В последните години явлението "евтаназия" се обсъжда активно от медици, юристи,  фи-
лософи и политици, но липсата на ясно и категорично становище в дебата "за" или "против" 
в немалка степен се дължи на противоречивото съдържание, което се влага в него [6, 8]. 
Морално-етичните граници на проблема се променят, което налага изясняване на произхода, 
историческото развитие и съдържанието на този феномен. 

Терминът "евтаназия" (Ευθανασία) произхожда от старогръцките думи "ευ" – добър и 
"θοάνοηος" – смърт и означава "лека, красива смърт" [2, 4, 5]. Наречена е още "merсy killing", 
което означава безболезнено умъртвяване на неизлечимо болни, причинено съзнателно чрез 
лекарства, поради състрадание и милост към тях. Историческото развитие на човечеството по-
казва различното съдържание, което авторите са влагали в понятието "евтаназия", използвайки 
го в по-широк или по-тесен смисъл. Този термин е въведен от Франсис Бейкън през 1623 г., 
който в съчинението "За достойнството и напредъка на науката" обсъжда медицинската наука, 
като разглежда въпроса за болестите с тежък и мъчителен  изход и евтаназията. В тази връзка 
Бейкън пише: "Дългът на лекаря се състои не само в това да възстанови здравето, но и в това да 
облекчи страданията и мъченията, причинявани от болестите и то не само тогава, когато това 
ще доведе до оздравяване, но и в случаите, когато вече няма никаква надежда за спасение и е 
възможно единствено смъртта да се направи лека и безболезнена, при което евтаназията сама 
по себе си се явява немалко щастие". 

Историята на човечеството познава, освен хуманния варинат на евтаназията, и едно не-
приемливо от съвременните нравствени позиции отношение на древните общества към 
възрастните, болните и недъгавите, продиктувано от ниската стойност на живота на отделния 
индивид. Съществена причина за отхвърлянето на инвалидите и неизлечимо болните е било 
съизмерването на стойността на човешкия живот с ползата му за обществото [1, 7]. Героят 
Херкулес, търсейки избавление от страшните мъки, причинени му от отровата на лернейската 
хидра, убеждава приятелите си и сина си Хил, че изгарянето на клада не е убийство, а благо-
роден акт, който ще го спаси от страданията. 
1 гл. ас. , дм, Катедра по Обща медицина и клинична лаборатория, Факултет "Обществено здравеопазване", Медицински 

университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна
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В древни времена, хората, считани за непълноценни, били умъртвявани или оставяни на 
произвола на съдбата. Войните в езическа Дания, са считали за позор да умрат в леглото си 
от заболяване. Известна е историята на готската "Скала на предците", от която са се хвърляли 
немощните старци. Келтите  са презирали старостта и са приключвали живота си със само-
убийство, навлизайки в нея. Немощните японци са били пренасяни и оставяни в гората 
Обасутеяма ("гората, където остават старците") за да умрат. 

В Япония самоубийството е представлявало важна част от самурайската традиция. 
Самурайският ритуал "сепуко" е много близък до евтаназията, тъй като в неговата философия е 
залегнала идеята за съкращаване на агонията. Племето Нуер, в Южен Судан, вярвало, че децата, 
родени с малформации са хипопотами и ги оставяло в реката, за да бъдат приети от себепо-
добните си. Членовете на това племе били убедени, че всяко живо същество трябва да живее в 
собствената си среда, което оправдавало фактическото убийство на децата с недъзи. 

Подобна практика е позната и сред етруските, траките и индианските племена. Ескимосите, 
почувствали приближаването на старостта, отивали в тундрата, за да умрат от измръзване. 
Този обичай се е запазил в някои ескимоски родове и до наши дни. До 80-те години на ХХ век 
всеки жител на остров Фиджи, навършил 40 години е бил убиван, тъй като племето не можело 
да осигури прехраната на всички свои членове.

Против евтаназията застава "бащата" на медицината Хипократ (600 г. пр.н.е.), но закре-
пените в Хипократовата клетва морални принципи, забраняващи на лекар да участва в пре-
кратяването на човешки живот, остават изолиран акт в древногръцкото общество. В древна 
Гърция и по-късно в Рим, лекарят е можел активно да подпомага самоубийството, а магистратът 
(ареопаг) е имал на разположение отровна смес, с която е снабдявал лицата, пожелали да пре-
кратят живота си [3]. В Спарта децата с телесни недъзи били хвърляни от планината Тайгет. 

В античността и след възникване на християнството, са били в сила препоръките на фило-
софите Платон (427 г. пр.н.е. – 347 г. пр.н.е.) и Аристотел (384 г. пр.н.е.). В съчинението си 
"Държавата", Платон застъпва тезата, че е необходимо родените с недъзи да се изхвърлят от 
обществото, да се убиват тези, които са "душевно и духовно несполучливи и неизцелими" и да 
се лишават от медицински грижи неизлечимо болните. 

В "идеалната държава" Платон предвиждал специални места, където да бъдат изоставяни 
децата с телесни недъзи и препоръчвал активна евтаназия спрямо психично болните. Те не се 
вмествали в идеала за човека от античната класика, която възхвалявала съчетанието между из-
висения дух и здравото тяло. Хората, които коренно се различавали от тези идеали, били за-
страшени от заличаване. 

Епикур (341 г. пр.н.е. - 270 г. пр.н.е) определя щастливия живот не според продължител-
ността му, а според неговото качество и бил убеден, че умението да се живее добре и да се умре 
добре, са една и съща наука. Тит Ливий (59 г. пр.н.е. – 17 г. сл.н.е.) е бил много впечатлен от ве-
личественото спокойствие, с което галските и германските варвари приключвали своя живот.

Римският философ Луций Аней Сенека (4 г. пр.н.е. – починал на 65 г.) считал, че човек не 
трябва да се отказва от старостта, ако разумът му съхранен, но признавал правото на добро-
волна смърт при заболяване. Темата за самоубийството, в писмата му до Луций, е една от ос-
новните: "Цялата работа е в това, какво трябва да продължаваме – живота или смъртта? Но ако 
тялото не е годно за нормален живот, то защо да не освободим страдащата душа?". Сенека е бил 
убеден, че дееспособният човек има право да избира смъртта, с която да напусне този свят, така 
както избира кораба, с който плава, и къщата, в която живее. 
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Епохата на Средновековието бележи период на господство на християнската църква в Европа. 
Църковните събори през 562 г. и 693 г. (Толедо) променят някои канони на християнската религия 
и тя започва да се отнася към самоубийството и евтаназията, като към непростим грях. В този 
период е разпространена догмата, че човек няма право да се отказва от това, с което го е дарил Бог. 

Заповедта "не убивай" се разпростряла и над акта на самоубийството.  Св. Аврелий Августин 
Блажени (354 г. – 430 г.) развил платоновата идея за безсмъртието на човешката душа и идеята 
за Божия съд. Тази концепция повлиява развитието на човешката мисъл през следващите 
векове. Въпреки нейните канони, обаче, съществувала практиката тежко ранените по време 
на война или турнир да бъдат доубивани с меч, който имал форма на кръст. Това действие се 
извършвало от жалост и състрадание към мъките на ранения и по тази причина оръжието се 
наричало "мизерикордия" – милосърдие. 

Друга подобна проява в Средновековието е допусканото от църквата убийство на болните 
от бяс. В Средновековна Англия на самоубийството при тежко заболяване или лудост, често 
подпомагано от други хора, се гледало по по-различен начин от обикновеното самоубийство. 
В тези случаи, обаче, е ставало дума по-скоро за убийство чрез действие или бездействие, като 
обществото не се е вълнувало от идеята за безбoлезненото настъпване на смъртта.

Необходими са били повече от хиляда години за да се достигне до ново пре-
осмисляне на евтаназията, в творбите на поетите и философите от Ренесанса. 
Философите от този период утвърждавали принципа за уважение към чо-
вешкото достойнство. Изтъкнати представители на новата философска мисъл, като  
Ш. Монтескьо, Волтер (Франсоа-Мари Аруе), Д. Дидро, Фр. Бейкън, Д. Хюм и Т. Мор, защи-
тават правото на неизлечимо болните да искат прекратяване на живота, приемайки този акт 
за достоен за възхвала [10]. През ХVI век Томас Мор в своята "Утопия" представя модел на 
обществото, което улеснява смъртта на тези, чийто живот се е превърнал в товар в резултат на 
"мъчителни и продължителни болки". 

Според френския философ Мишел Монтен (1533 – 1592) физически здравият човек много 
трудно може да вземе решение да умре, но когато самият живот става по-страшен от смъртта, тази 
решителност ще възникне от само себе си.    

В западните общества, през XIX век, евтаназията не се е ползвала с популярност. Гилбърт 
Кийт Честъртън (1874 – 1936) дава сериозни аргументи против нея, считайки, че легализи-
рането й ще доведе до риск от злоупотреба с хората, които са в тежест на своите семейства. 
В света първият опит за легализиране на евтаназията е предприет в щата Охайо (САЩ) през 
1906 г., но законодателното събрание отхвърля този законопроект. 

През 1935 г. в Лондон се създава първото в света "Общество за доброволна ев-
таназия" ("Voluntary Euthajiasia Society"). Основател на това общество става  
К. Милард. Обществото се оглавява от известни личности, включително и нобелови лауреати. 
Работата на това общество е била насочена към пропаганда на идеята, че законът трябва да 
предостави на възрастния човек право на безболезнена смърт, ако страда от неизлечима болест. 

В следващите години нацистите превръщат хуманния смисъл на евтаназията в ефикасно 
средство за законно убийство. През Втората световна война се създава специален декрет от 
1 септември 1939 г., съгласно който се унищожават 200 000 психично болни и 75 000 старци, 
произхождащи от най-бедните слоеве на обществото. Това необосновано разширяване на 
разбиранията за евтаназия има за резултат оправдаване на масовото унищожение на милиони 
хора, което опорочава хуманната идея и я превръща в открита форма на апартейд и геноцид. 
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Необходими са били години след Втората световна война, за да избледнее спомена за кон-
цлагерите и в обществата с развита демокрация отново да се постави въпроса "за" или "против" 
евтаназията. През 1967 г. създаденото в САЩ (Чарлз Франсис Потър, 1938 г.) общество, под-
крепящо евтаназията  се преименова в "Грижа за смъртта" ("Concern for Dying"). През същата 
година - 1967 г. - адвокатът Луис Катнър, заедно с  Американското общество за евтаназия, раз-
работва за първи път в света документ (living will), в който лицето официално може да заяви, че 
не желае да се поддържа изкуствено живота му в случай на неизлечима болест. 

През 1973 г. общества за евтаназия възникват в Холандия и Швеция, през 1974 г. в Австралия 
и Северна Африка, 1976 г. в Дания и Япония, 1977 г. в Норвегия, 1978 г. в Нова Зеландия, 1980 
г. във Франция и Шотландия,  а през 1981 г. - в Германия, Канада, Индия и Зимбабве. 

В Холандия, през 70-те и 80-те години на ХХ век след поредица от съдебни дела е по-
стигнато съгласие между медицинските власти и законодателите да не се преследват лекари, 
които помагат на пациенти да умрат при спазване на стриктни правила. В 1980 г. папа Йоан-
Павел II, в духа на теологичния морал на Св. Августин, издава Декларация за евтаназията, в 
която се противопоставя на милосърдното убийство. В нея се одобрява в най-висока степен 
използването на болкоуспокояващи лекарства за намаляване на болката, но се запазва правото 
на отказ от необичайни средства за поддържане на живота.  

В света става широко известен д-р Джордж Кеворкян, който е познат и с прозвището "Д-р 
Смърт". Той пръв си позволява открито да приложи евтаназия, изобретявайки специално 
устройство за безболезнена и бърза смърт на болни хора. През 1999 г. е осъден на лишаване от 
свобода между 10 и 25 години за смъртоносната инжекция, която е направил на свой пациент. 
Съдебният процес бил записан на видео и показан по някои от телевизионните канали. 

Вследствие на дългогодишната борба на правозащитните организации, през  
1990 г., Конгресът на САЩ приема Patient Self-Determination Act, разрешаващ на болните да се 
отказват от процедури, които поддържат техния живот. След продължителни дискусии и силна 
съпротива от страна на църквата се пристъпва първо към разрешаване на пасивната евтаназия, 
а след това в някои държави се преминава и към легализиране на активната евтаназия.

В Северните територии на Австралия (1996 г.) е гласуван закон за доброволната евтаназия, 
но той действа само 9 месеца и е отменен от Федералния Парламент [9, 11]. На 4 ноември 
1997 г. в щата Орегон (САЩ) е приет закона "Смърт с достойнство". Прилагането му е за-
труднено от юридически формалности и позволява подпомогането на самоубийство само при 
определени условия.

В Колумбия, на 20-ти май 1997 г. Върховният съд на страната дава разрешение да бъде 
извършена евтаназия на безнадеждно болни пациенти, които ясно са изразили своята воля. В 
момента евтаназията в тази страна се счита за престъпление, а съдилищата разглеждат и ре-
шават всеки подобен случай поотделно, поради липса на правна регламентация. През 2001 г. 
Националният съвет на Швейцария разрешава подпомогнатото самоубийство, като оставя 
забраната за евтаназия. През същата година, Холандия легализира евтаназията и създава най-
подробната и добре систематизирана до момента нормативна уредба в света. В ЮАР евтана-
зията е криминализирана, но според данни на Медицинската асоциация на страната, над 12 % 
от лекарите са помагали на свои болни пациенти да умрат.

В съвременното българско законодателство все още могат да се открият някои елементи 
от обичайното българско право. Например в чл. 121 на Наказателния кодекс на Република 
България се предвижда по-леко наказание (до 1 година лишаване от свобода или пробация) 
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за родител, който е убил току що родена рожба с чудовищен вид. У нас към настоящия момент 
съществува забрана за евтаназия, като в чл. 97 от Закона за здравето се казва, че "на територията 
на Република България не се прилага евтаназия". 

В  България същинският дебат "за" или "против" евтаназията тепърва ще набира скорост 
и пред българското общество все по-често ще се поставя за разрешаване тази толкова стара, 
но все пак сложна и нерешена до момента дилема. Множеството дискусии "за" или "против" 
евтаназията от втората половина на ХХ век, продължаващи и до днес не изчерпват темата, 
тъй като проблемът е не само медицински и юридически. Той има и философско, морално-
етично измерение, поради което изисква задълбочено обсъждане във всички посоки. Липсата 
на възможност за продължаване на живота с достойнство поставя все повече на преден план 
дилемата за това, кое е по-хуманно – да се поддържа живота на всяка цена или да се помогне на 
болния безболезнено да напусне този свят.
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МЕДИЦИНСКИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В КОНТЕКСТА  
НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА

ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ В 
НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

 Тодор Черкезов1

В последните десетилетия на ХХ век и в началото на ХХI век е налице отчетлива тенденция 
за застаряване на населението в световен мащаб. Тази тенденция е подчертано изразена в 
нашата страна, за което говорят данните от началото на миналия  век и направените прогнози 
за следващите години.
Таблица 1.  Население и изменения на възрастното население по брой и относителен дял, 

1934-2011г.
 

Година  на 
пребро-
яването

Население 
общо(хил.)

Население на 
60-64 години

Население

 на 65+ години

Общо население на 
60+ години

брой 
(хил.)

% брой 
(хил.)

% брой 
(хил.)

%

1934 6078 156 2,7 318 5,2 474 7,9
1946 7029 264 3,6 408 5,6 672 9,2
1956 7614 262 3,4 551 7,2 813 10,6
1965 8228 382 4,6 707 8,6 1089 13,2
1975 8728 450 5,6 967 11,7 1417 17,3
1985 8949 554 6,9 1036 12,6 1590 18,5
1992 8487 525 6,9 1214 14,3 1739 21,7
2001 7929 441 5,6 1329 16,8 1770 22,4
2011 7364 466 6,6 1363 18,5 1829 25,1
2035 6505 498 7,7 1621 24,9 2119 32,6

Източник : Преброяване на населението,2001, 2011г. 

През 2001г. населението над 65 години у нас е било 16,8%, а през 2011г – 18,5%. Очаква се 
през 2035г. то да достигне 24,9%.

 От изложените данни се налага становището, че България е една от страните с най-
застаряващо население в Европа и изпреварва страни като Франция /16,2%/, Австрия /15,4%/ 
и Холандия /13,9%/.

 По отношение структурата на възрастното население има различни класификации, но 
напоследък все повече се налага тази, предложена от редица изследователи в гериатрията:

1. За възрастни да се приемат индивиди от 65 до 75 години.
2. За стари да се приемат индивиди от 75 до 90 години.

1 д-р, дм МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" АД,  гр. Кърджали
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3. За прастари да се приемат индивиди над 90 години.
Таблица 2. Структура на възрастното население по петгодишни интервали към 2011г.

Възрастова група 
(години)

Възрастно население

Родени през 
петгодишния период

Брой (хил.) Относителен дял (%)

60-64 541 28,4 1947-1951
65-69 415 21,8 1942-1946
70-74 345 18,1 1937-1941
75-79 302 15,9 1932-1936
80+ 299 15,8 1927-1931
60-80+ общо 1902 100,0 1927-1951

Промяната във възрастовата структура на населението се отразява върху здравния статус, 
личностната и професионална изява и обуславя някои особености в медицинското обслужване.
•	 Хората между 65 и 75 години  много често имат запазен здравен потенциал, те са активни, 

работоспособни и техният опит и квалификация са от полза за обществото /друг е въпросът 
доколко обществото оценява това и доколко използва възможностите на хората от тази 
възрастова група/. 
На фиг.1 и фиг.2 е представена зависимостта на резултатността и работоспособността при 

възрастните хора от придобития опит. Установява се, че колкото опитът е по-голям, толкова 
работата е по-резултатна и справянето с трудни задачи по-лесно.

Трябва да се отбележи, че остаряването е бавен процес, който протича индивидуално и е 
свързан с редица биологични, генетични, социални и други фактори на средата. В основата 
стои хронично-дегенеративна мултиплена патология с кумулативен характер.

Човекът постепенно разбира, че е настъпила промяна, и че подвижността, работоспособ-
ността и високите обороти в живота не са както в активната средна възраст. 
•	 Хората между 75 и 89 години са в по-голяма степен с проблемно здраве и трябва да приемат да 

живеят със симптомите на 4-5 хронични заболявания. Появяват се промени в костно-ставния 
апарат, зрителни, слухови, координационни и комуникативни  проблеми, възможна е промяна 
в психиката. Трудовата и физическата активност се ограничават постепенно. Настъпва 
царството на спомените.

•	 Хората над 90 години са със силно изразени дегенеративни промени в костно-мускулната 
и сърдечносъдовата система. На тези години едни се движат и обслужват сами, но други са 
зависими в по-голяма или по-малка степен от грижите на близките, често е залежаването с 
всички произтичащи от него усложнения. Възможна е деменция и деградация на личността.
Медицинското обслужване на възрастните хора се затруднява право пропорционално с на-

предване на възрастта. 
По данни на НЦОЗА честотата на хоспитализациите  при възрастните хора е 37,2 на 100 

човека от населението на възраст 65 и повече години, и е значително по-висока от средната за 
страната (22,6 на 100).
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Фиг. 3 Хоспитализирани на възраст над 65 г. по причини

Основните причини за болнично лечение са болестите на органите на кръвообращението 
(29,0%), следвани от болести на дихателната система (10,7%), на храносмилателната система 
(10,4%), злокачествени новообразувания (8,0%) и травми (5,0%).

Хроничните заболявания, честите усложнения, бавният и несигурен терапевтичен ефект и 
неоптимистичната прогноза, поставят лекаря в трудно положение. От една страна той трябва 
да щади психиката на пациента и да му вдъхва бодрост и увереност. От друга страна истината 
за здравословното състояние не може да се крие, да се заобикаля, а всички неудобни въпроси 
да се избягват.

 Често допускана грешка в практиката е снизходителното отношение към възрастния 
болен, на когото с потупване по рамото лекарят заявява, че на тази възраст и при тези заболя-
вания ще е така и нищо повече не може да се направи.

В основата на това поведение стои представата, че възрастният човек не забелязва прене-
брежителното отношение към него. Понякога той се явява като един досаден пациент от все-
кидневието на лекаря.

Редица социологически проучвания показват, че около 25-30% от възрастните пациенти са 
почувствали липса на такт и търпение от страна на медицинския персонал, а някои от тях и 
пренебрежително отношение.

Едно от най-важните средства за ефективна комуникация с пациента  безспорно е ин-
формираното съгласие. Информираното съгласие при обслужване на възрастни пациенти не 
трябва да се разглежда само в светлината на законова защита на професионалиста, но най-вече 
като взаимоотношение между лекаря и пациента, изградено на базата на доверие. 

На базата на предоставена от лекаря и възприета от пациента информация се достига до 
съгласие или отказ за прилагане на определена медицинска намеса.

Основното при търсене на информирано съгласие е преценката от страна на лекаря за пси-
хическата дееспособност и компетентност на пациента да участва във вземането на решение.

Често при възрастни пациенти се налага лекарят да се обърне към законните им предста-
вители или по изключение да вземе решение сам, когато се налага справяне с животозастра-
шаващи  състояния.
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Принципът "Преди всичко не вреди, а след това лекувай" е основополагащ в медицинската 
етика още от времето на Хипократ.

При медицинското обслужване на възрастните хора приложението на този принцип има своите 
особености. Лекарят е изправен пред редица трудности в определянето на комплексна терапия на 
болния – от една страна, поради честото полиорганно засягане и необходимостта от повече ле-
карства, а от друга – наличието на опасност от алергични и несъвместими прояви при медикамен-
тозните комбинации. Необходими са добри познания не само за лекарствените взаимодействия, но 
и за дозите,  които при възрастни обикновено трябва да бъдат редуцирани.

В областта на диагностиката също трябва да се отчита доколко лабораторните и инстру-
ментални изследвания са необходими, и доколко са безопасни и безвредни. В този смисъл при 
възрастни пациенти е удачен следният алгоритъм:
-  инструменталните и други изследвания ако са опасни, не са задължителни;
-  при подбор на необходимите изследвания да се следва принципът от по-просто към по-

сложно;
-  по възможност да се използва най-невредимото изследване.

Принципът "Прави добро" в медицинската практика не се покрива единствено с усилията 
на лекаря да запази и възстанови здравето на пациента, което всъщност е най-голямото добро.

В редица случаи при възрастни болни със затруднена комуникация лекарят е принуден да бъде 
наставник и съветник. Много възрастни хора се чувстват самотни и лишени от обич. Те често се 
връщат в миналото и страдат от мисли, които ги разяждат, изпитват страх и несигурност. В лекаря 
те търсят не само медицинска, но и човешка подкрепа. Създаването на нагласа за позитивно 
мислене при възрастния човек, нагласа да се загърбва миналото и да се търси опора в настоящето, 
в предстоящите и вероятно хубави събития, е мощен мотивиращ фактор за справяне с болестта.

На пациента също трябва да се внушава да прави добро и да прощава, и че пътят към 
здравето минава през прошката и през освобождаването от негативизма, наслоен по някакви 
причини в миналото. Освен психологическа подкрепа в редица случаи медицинските специ-
алисти помагат на възрастните болни в прекия и в преносния смисъл да разрешават редица 
възникнали проблеми в битието на пациента.

Принципът за справедливото отношение на лекаря към пациента в своята същност изисква 
равнопоставеност по отношение на достатъчни по обем и качествени медицински услуги и 
грижи за всеки гражданин в съответствие с установените стандарти  и постиженията на меди-
цинската наука и практика.

Еднаквото отношение към възрастта на пациента е залегнало в Женевската декларация на 
Световната медицинска асоциация.

Проблемът за подобряването и оптимизирането на грижите за възрастните хора е отразен и 
в специален документ на Световната медицинска асамблея /1989г./. В декларацията се казва, че е 
недопустимо стереотипното отношение към възрастните пациенти, към тях е необходимо да се 
спазва принципът за индивидуален подход.

Разглеждането на етичните проблеми в медицинското обслужване при пациентите в на-
преднала възраст ще бъде нереално ако не се разположи в конкретната социално – иконо-
мическа обстановка в страната. Едва ли възрастният български пациент със своя незавиден 
социален статус и с най-ниската пенсия в Европа може да разчита на относителен комфорт и 
уют за осигуряване на здравни грижи, за получаване на комплексно медицинско обслужване 
и равен достъп до високотехнологичната медицина и скъпоструващите медикаменти.
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Към този момент като че ли му остава да разчита на съпричастността и грижите на високо-
подготвените и хуманно възпитани български лекари.

Независимо от всичко по признание на еврокомисаря за иновациите и науката към ЕК, г-жа 
Куин "Възрастното население е едно от най-високите постижения на човечеството".

До напреднала възраст са давали талантливи приноси в науката и изкуството редица да-
ровити учени, писатели и художници. Такива са изброените велики имена на човечеството:

Дарвин – умрял на 73 години  Леонардо да Винчи – умрял на 75 години
Лист – умрял на 75 години  Галилей – умрял на 78 години
Харвей – умрял на 80 години  Коперник – умрял на 80 години
Кант – умрял на 80 години  Гьоте – умрял на 83 години
Едисон – умрял на 84 години  Волтер – умрял на 84 години
И. П. Павлов – умрял на 87 години Нютон – умрял на 90 години
Микеланджело – умрял на 100 години Тициан – умрял на 99 години
М. Арнаудов – умрял на 100 години Демокрит – умрял на 109 години
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ПРОФЕСИОНАЛЕН, ЕТИЧЕН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПРОБЛЕМ СА 
МЕДИЦИНСКИТЕ ГРЕшКИ?

Златица Петрова1, Елисавета Петрова1

Наличието на медицински грешки/сериозни инциденти предполага съществуването 
на проблем в цялата здравна система не само от медицинска, но и от икономическа, правна, 
етична и обществена гледна точка. Това е показател за нивото на качество в здравеопазването, 
който изисква вниманието да се насочи не само към медицинската грешка сама по себе си, но и 
към извършване на подобрения във всички аспекти на медицинското обслужване.

Правната уредба, свързана с т. нар. "медицински грешки", представлява една изкючително 
интересна, разнообразна и специфична материя, която намира своите разновидности не само в 
държавите от Европейския съюз, но и в целия свят. Това разнообразие се изразява включително 
и при регламентиране на легалната дефиниция за понятието или липсата на такава, приложното й 
поле, обхвата на отговорността, мерките за ограничаването й, както и механизмите за обезщетяване.

Като цяло, в различните държави съществува както обща, така и специална правна уредба, 
засягаща материята на "медицинските грешки", като тя намира своето място не само на нацио-
нално ниво, но и на ниво законодателство на ЕС (политики и стратегии, специални директиви). 
В законодателството на Европейския съюз основно място в уредбата на материята за 
"медицинските грешки" заемат специалните нормативни актове, сред които Директива 
2001/20/ЕС за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите-членки във връзка с прилагането на добрата клинична практика при провеждането 
на клинични изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба; Директива 2002/98 
EC; Директива 2005/61/EC; Директива 2007/47/EC изменяща Директива 90/385/EEC и 
Директива 93/42/EEC2 и др.

На национално законодателно ниво ситуацията е аналогична на посочената по – горе, а 
именно – само в една държава от ЕС съществува специален закон, където да е посочена 
обща легална дефиниция за "медицинска грешка". Това е датският Закон за безопасност 
на пациентите от 2003 година, в който се посочва, че "медицинската грешка представлява 
събитие, резултат от лечение от или при престой в болница и не от болестта на пациента, ако 
това събитие е едновременно увреждащо или е могло да бъде такова, в случай че не е било избегнато 
предварително, или ако това събитие не е възникнало поради други причини. Медицинската 
грешка обхваща събития или грешки, познати или непознати."

За разлика от ситуацията в Европейския съюз, например в САЩ е създадена една от 
най-обширните нормативни уредби на здравеопазването като цяло, която е на две нива 
– федерална и щатска. Специална нормативна уредба в САЩ на федерално ниво се урежда 
в Закон за подобряване качеството и пациентската безопасност, а всеки щат разполага с 
правото да урежда допълнително специален закон. 

В Република България, както и в повечето държави от ЕС, също съществува обща и спе-
циална уредба, но липсва легална дефиниция на понятието "медицинска грешка" или 
негов еквивалент. Общата уредба се намира в Закона за здравето, закона за лечебните 
заведения, Закона за здравното осигуряване и др., докато специална уредба обхваща 
например Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането (транспониран от 
1 МУ-София, ФОЗ,  Катедра "Здравна политика и мениджмънт", Токуда болница София
2 Директива 2001/20/ЕС за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-

членки във връзка с прилагането на добрата клинична практика при провеждането на клинични изпитвания на лекар-
ствени продукти за хуманна употреба; Директива 2002/98 EC; Директива 2005/61/EC; Директива 2007/47/EC, из-
меняща Директива 90/385/EEC; Директива 93/42/EEC; 
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Директива 2001/20/ЕС), както и др. специални закони, транспониращи европейски 
директиви. В т.3 от Допълнителните разпоредби на Закон за кръвта, кръводаряването и 
кръвопреливането се посочва легална дефиниция на "Сериозен инцидент", където се по-
сочва, че под това понятие се разбира "всяко нежелано събитие, свързано с вземането, диа-
гностиката, преработката, съхраняването и разпределението на кръв и кръвни съставки, 
което може да доведе до смърт, застрашаващо живота състояние, инвалидизация или забо-
ляване, водещо до удължаване на болничния престой при реципиент.

Интерес представляват т. нар. "Системи за регистриране и докладване на грешки" и из-
граждането им като регистър на единна база данни. Основа за тези системи се поставя в 
Европейско законодателство, а именно – чрез препоръки в директивите в посока докладване 
на "медицински грешки". Така, според анекс 7 от Директива 90/385/EEC и към анекс X от 
Директива 93/42/EEC всички сериозни "медицински грешки" трябва да бъдат цялостно 
описвани, записвани и анонсирани на всички компетентни органи на държавите – членки, в 
които клиничните изпитвания са били извършвани.  Като резултат на тези препоръки, редица 
държави от ЕС ги транспонират в националното си законодателство, сред които са Германия, 
Обединено кралство на Великобритания и Северна Ирландия, Дания, и др. Подобен регистър 
съществува и в САЩ. В република България посочените по-горе препоръки към момента 
все още не са транспонирани. 

Без значение дали законодателствата на отделните държави уреждат или не  "медицин-
ската грешка", налице ли са причинени вреди и отговорност под някаква форма винаги 
съществува. В България отговорността бива договорна (по Закона за задълженията и 
договорите), деликтна (извъндоговорна, отново по Закона за задълженията и дого-
ворите), административна ( по Закона за административните нарушения и наказания, 
Административнопроцесуален кодекс) и наказателна (по Наказателния кодекс на 
Република България). 

В различните законодателства се срещат най- разнообразни термини, под които се разбира 
"медицинска грешка", възоснова на която се търси отговорност, респективно – се изплаща обе-
зщетение според конкретната национална система , а именно медицинска "лоша практика", 
"грешка", "небрежност", "ненужно или нежелано събития/ сериозен инцидент" (Финландия, 
Нова Зеландия, Канада, САЩ).

Що се отнася до механизмите за обезщетяване при причинени вреди, основно могат да се 
разграничат два отделни вида:
-  система за компенсиране на вреда – провеждане на оценка на отговорността и 

финансирана чрез професионалните застраховки 
-  "компенсация без търсене на вина" 

Съществува и разлика по отношение на начина на акумулиране на средства в националните 
системи за здравеопазване и свързаните с това средства за обезщетяване на причинени вреди в 
резултат на "медицинска грешка".

Като цяло, държави, в които повечето доставчици на здравни грижи са финансирани от 
държавата, разчитат по- малко на частния застрахователен пазар по отношение на средствата 
за покриване на медицинската отговорност. (Великобритания прави изключение от тази тен-
денция). Поддържат се нарочни фондове за обезщетяване на пациенти. Точно обратната е 
ситуацията в държави, в които по- развита е частната практика. Там професионалната за-
страховка притежава голяма роля при покриването на вреди, нанесени на пациент в резултат 
на "медицинска грешка". Застрахователните  компании покриват рискове за вреди, нанесени на 
пациенти, респективно – изплащат обезщетения. 
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В българското законодателство е нормативно уредено задължението за професи-
онална застраховка. На тази основа се изгражда системата за обезщетения при причинени 
вреди, допълвана от общите способи за обезщетяване, а именно – по съдебен ред пред граж-
данските съдилища.

За да си отговорим на въпроса до каква степен грешките допуснати в медицинската практика 
са етичен, организационен или професионален проблем, необходимо е да се прецизира 
терминологията от гледна точка на това  да се използват двете понятия "медицинска грешка" и 
"лекарска грешка". 

Един от ключовите изследователи и автори в областта на грешките и тяхната природа 
е водещият английски професор по психология James Reason. Представените Reason 
представя два подхода за анализ на човешките грешки: персонален и системен. Според 
първия, грешките са резултат от небрежните действия на медицинските специалисти, 
т.е. на тези, които имат пряк контакт с пациента. Следователно, те са проблем на морала, 
защото се допускат поради забравяне, невнимание, безодговорност, пренебрежение  и 
т.н.Последователите на този подход са склонни да третират грешката като резултат от 
слабост в морала на определен човек  Според системния подход, никой не е застрашен 
от допускане на грешки; те могат да се причинят и от най-добрия специалист или в най-
добрата организация; проблемът не е в човека, проблемът е в това, че системата трябва да 
бъде направена по-сигурна и по-безопасна. Тези организации, които прилагат системния 
подход за решаване на проблема с медицинските грешки, са "организации с висока степен 
на надеждност". Reason разглежда две основни причини за допускане на грешките (11). 
Първата се отнася до т.н. active failures (явни, открити провали), т.е. проявява се при 
директния контакт между специалиста и пациента (например, даване на погрешно ле-
карство на пациента). Втората причина е свързана с т.н. "скрити, латентни условия", 
които се отнасят до самия мениджмънт, взетите управленски решения. Тези условия могат 
да не се проявяват в рамките на системата в продължение на много години, преди да при-
чинят медицинска грешка в комбинация с "явните провали". Един такъв анализ позволява 
да се намери основната причина за допускането на медицинската грешка, която може да се 
окаже не в самия специалист, а в мениджмънта на процесите в дадена организация.

 В много случаи грешката се дължи на намесата на различни фактори:
•	 характеристики на пациента – сериозност на заболяването, проблеми с комуникацията 

(чужденец), други персонални и социални фактори;
•	 фактори, призтичащи от характера на самата работа – наличие и използване на 

протоколи, наличие на резултати от изследванията, точност на резултатите;
•	 фактори, произтичащи от индивидуалните характеристики на лекаря / мед. сестра – 

знания, умения и компетентност, умора, мотивация, физическо и психично здраве;
•	 фактори, призтичащи от работата в екип – комуникация по време на оказване на 

медицинската помощ в рутинни и кризисни условия, наблюдение и търсене на помощ, 
лидерство;

•	 фактори, произтичащи от условията на труд – натовареност, наличие и използване на 
оборудването, административна подкрепа;

•	 фактори, произтичащи от организацията на работата и управлението – финансови 
ресурси, време, физическа среда (липса на място, ниво на шум и др.). 
Предотвратяването на допускането на грешки в бъдеще и подобряването на безопасността 

на пациентите изисква използването на системния подход с цел да се отстрани основната 
причина, довела до появата на тези грешки. Прилагането на този подход означава, че внима-
нието трябва да е насочено не толкова към търсене на "кой е виновен", а "какво и защо това се 
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е случило" (11). Никой не е застрашен от допускането на грешки, които "могат да се причинят 
и от най-добрия специалист или в най-добрата организация" (11). Целта не е да се отправят 
обвинения и да се налагат наказания, а да се извлекат поуки от грешките и да се предотврати 
тяхното повторно допускане, т.е. необходимо е да се върви от непрекъснато неодобрение към 
непрекъснато подобряване на процесите в дадено лечебно заведение.

Прилагането на персоналния или системния подход при анализ на допуснатите грешки е в 
основата на разграничението между понятията "лекарска грешка" и "медицинска грешка", пред-
ставено в таблица 1.

Таблица 1. Медицински или лекарски грешки

Лекарски грешки
Медицински грешки
(грешки в резултат на слабости в 
организацията и управлението на 
лечебния процес)

Персонален подход:
кой е виновен
култура на обвинение
страх от наказание, уволнение

персонално наказание
лоша комуникация между персонала
вина и страх от разговор с пациента
грешка от същия тип може да се случи 
повторно

нивото на допускане на грешки се запазва 
или може и да се увеличи
Извод: Персоналната вина не води до 
отстраняване на проблема, а може да го 
задълбочи

Системен подход:
какво и защо се е случило
култура на доверие
открито се говори и се анализират 
грешките, търси се основната причина
поука от допуснатата грешка
добра комуникация между персонала
открит разговор с пациента, разясняване 
на последствията
грешка от същия тип може да не се 
повтори
добрите практики се проучват и 
разпространяват
нивото на допускане на грешки бележи 
тенденция към намаляване
Извод: Подобренията в системата водят 
до подобряване на безопасността на 
пациентите

Проблемите при персоналният подход са очевидни: игнорира се факта, че здравната услуга 
се предоставя не от един човек, а от екип от специалисти. Също така, обвързването на грешката 
с индивидуална отговорност предполага съответно наказание. Но при анализ на причините 
за нейното допускане се установява, че тази грешка е резултат не от проявено невнимание 
или некомпетентност, а по-скоро от липса на добра организация в процеса на предоставяне 
на здравната услуга. Следователно, търсенето на индивидуална вина може да доведе до игно-
риране на истинските причини, довели до сериозния инцидент, в резултат на което същият 
може да бъде допуснат отново и то от друго лице. Защото практиката е доказала, че "всеки, 
дори и най-добрият специалист може да сгреши" (Reason).

Грешките в медицината са неизбежни, защото "в почти всички клинични ситуации има 
елемент на несигурност"1. Според проучване на Wu, Folkman2 et al. в медицински практики, 
1  Воденичаров, Ц., С Попова. (2010). Медицинска етика. ЕкоПринт
2  Wu, A.W., S Folkman, S J McPhee and B Lo. (1991). Do house officers learn from their mistakes? JAMA 265: 2089-2094
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допуснатите грешки се отнасят до диагностициране (33%), предписване на лекарства (29%), 
лечение (21%), комуникация (5%) и усложнения (11%). При 90% от пациентите е нанесена 
сериозна вреда, като в 31% от случаите изходът е бил смърт. Само 54% от изследваните са дис-
кутирали допуснатите грешки с лекарите, които работят в практиката, и само 24% са казали на 
пациентите или техните близки за това. Лицата, които са поели отговорност за допуснатите 
грешки, са били в състояние да предприемат конструктивни промени в практиката, като на-
маляване на натовареността и по-засилен контрол. 

Според Hébert, Levin и Robertson3, сериозните инциденти и медицинските грешки са често 
явление в болниците независимо от действащите политики.  В направения преглед на литера-
турата в тази област се дискутират етичните, законовите и практическите аспекти дали и как 
допуснатите грешки трябва да се съобщават на пациентите. Според етиката, закона и съот-
ветната емпирична литература навременното и откровено съобщаване трябва да бъде стан-
дартна практика. Това води до намаление на изплащаните обезщетения от страна на медицин-
ските специалисти. Авторите предлагат и насоки за съобщаване на грешките пред пациентите 
и техните близки, ако това е необходимо. 

Leape4 представя някои убедителни аргументи в подкрепа на това, че медицинските грешки 
трябва да се разкриват и съобщават по подходящ начин на пациентите, като последните 
трябва да получат съответното извинение и компенсация. Също така, авторът предлага 
четири основни стъпки, които болницата трябва да предприеме: 1) поставете очаквания; 2) 
персоналът трябва да бъде обучен как да разговаря с пациентите; 3) да бъде създадена "система 
за подкрепа" както на пациентите, така и на самия персонал; 4) болницата трябва да изплати 
съответно обезщетение.

Честността и откровеността, с които се съобщават на пациентите допуснати медицински 
грешки (Robson и Pelletier5) съществува в някои лечебни заведения в Канада и се използва като 
нов подход за връщане на доверието на пациента след като му е нанесена вреда. Представят се 
необходимите стъпки за създаване на детайлна карта на процеса, който е свързан с иницииране 
на разговори с пациент за изплащане на съответно обезщетение. Също така, дискутират се и 
предизвикателствата, свързани с прилагане на този подход в лечебното заведение.  

В редица страни (САЩ, Австралия, Великобритания) се правят опити за разработване на 
стандарти за разкриване на медицинските грешки пред пациентите и за прозрачна комуни-
кация с тях (Gallagher, Studdert, Levinson6). Подкрепяме авторите, че тези стандарти водят до 
въвеждане на съответните политики в лечебните заведения.  Според Studdert и Mello7, пред-
приемането на една такава стъпка в медицинската практика е основа за възстановяване на до-
верието и честността в здравната система.

Отвореният, честен и навременен разговор с пациента за допуснатия сериозен инцидент е 
етично, морално и професионално задължение на медицинските специалисти (Lamb8). Това е 
първата стъпка към процеса "да си вземем поука от дадена грешка", за да се предприемат съот-
ветните действия за подобряване на системата. При анализа на жалбите и сигналите, получени в 
КПЕ на БЛС и ИАМО, се установяват и  дискутират примери, според които пациентите реагират 
остро и подават жалби не заради самата грешка, на която са станали обект, а по-скоро заради 
отношението, което са получили от лекуващите ги лекари, медицински специалисти или ръко-
3  Hébert, Ph., A.V. Levin, G. Robertson. (2001). Disclosure of medical error. CMAJ 164 (4): 509-13
4  Leape, L. (2006). Full Disclosure and Apology – An Idea Whose Time has Come. Physician Executive 32 (2): 16-18  
5  Robson, R., E. Pelletier. (2008). Giving Back the Pen. Healthcare Quarterly 11: 85-90
6  Gallagher, T.H., D. Studdert, W. Levinson. (2007). Disclosing Harmful Medical Errors to Patients. N Engl J Med. 356: 2713-9
7  Studdert, D.M., M.M. Mello et al. (2006). Claims, Errors, and Compensation Payments in Medical Malpractice Litigation. N 

Engl J Med 354: 2024-33
8  Lamb, R. (2004). Open disclosure: the only approach to medical error. Qual. Saf. Health Care 13: 3-5
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водство на лечебното заведение. Според нас, причините медицинските специалисти да изпитват 
страх открито да говорят за този проблем с пациентите това са страха от дисциплинарни нака-
зания и влошаване на репутацията, което може да навреди на бъдещата кариера на медицинските 
специалисти, както и отношението на самата институция, в която те работят – по-скоро липсата 
на подкрепа при такива дискусии. Не без значение е откритата враждебност срещу лекарите от 
страна на редица медии, които съобщават за инциденти без да имат основание или доказателство 
дали това е медицинска грешка или усложнение.  По литературни данни ситуацията в някои 
страни като САЩ, Австралия, Великобритания вече е променена поради факта, че провеж-
дането на открит разговор с пациента е довело до намаляване на съдебните искове и претенции. 
Следователно, разкриването на истината е най-точният подход към намаляване на допускането на 
сериозни инциденти в бъдеще.

В заключение констатирането и анализът на медицинските грешки е много по-голям и се-
риозен проблем от този с лекарските грешки, защото означава извършването на промяна с цел по-
добряване на организацията и управлението на процесите в лечебните заведения. Тази промяна 
изисква време, търпение и въвличане на целия персонал. Също така инициативата за отчитане и 
открито дискутиране на медицинските грешки е необходимо да започне отгоре-надолу, т.е. ме-
ниджърите да са тези, които първи да осъзнаят значението на проблема и да мотивират персонала 
да говори за него. Изграждането на тази система ще даде възможност да се подобри комуника-
цията между персонала, защото отчитането на медицинските грешки / нежелани събития няма 
да се премълчава; културата на доверие ще замести културата на обвинение, тъй като целта на си-
стемата е персоналът да се научи да говори свободно за тези неблагополучия, а тя да бъде основа, 
за "да се поучим от грешките" (СЗО), както и за разпространение на придобития опит за вземане 
на конструктивни решения за извършване на подобрения.
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ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА 
ЛЕКАРИТЕ

Снежана Кондева1

Въведение
В последните години всяко публично обсъждане на здравна тема или личен разговор за 

здраве и болест приключва с изказване на мнение за морала на лекарите и квалификацията на 
останалите в страната медици. Недоволни пациенти използват готовността на журналистите 
да представят всеки случай като ужасяваща небрежност и безразличие към пациентите, поради 
което дистанцията лекар – пациент се увеличава. Когато към обществото се отправят само по-
слания за нарушени права и причинени увреждания на пациентите от страна на лекарите, не 
можем да очакваме положителен резултат за системата и персонално за лекарите.  

За отчуждението между лекар и пациент, разбира се, има обективни причини - техниче-
ският напредък, разрастването на мрежата от лечебни заведения и финансирането чрез система 
на солидарно здравно осигуряване, защото медицински консултации, диагностика и лечение 
се осъществяват от разстояние, много често в лечебно заведение, което е териториално отда-
лечено от мястото на живеене, посредством нови структури и административни процедури. 

Друга причина са личните преживявания и очаквания на пациента и на лекаря: 
Пациентът, от една страна, е носталгично настроен и се стреми да запази историческия 

образ на лекаря, който ходи с лекарската си чанта от врата на врата и знае имената на своите 
пациенти, техните родители, деца и внуци. От друга страна обаче е неговата претенция да 
бъде диагностициран и лекуван с най-съвременните медицински технологии, методи и меди-
каменти.

Лекарят вече е институционално обвързан с лечебно заведение, получил е съвременна ме-
дицинска квалификация и работи в изключително взискателна и динамична професионална и 
социална среда. Поради тези причини той започва да възприема себе си като единствено ком-
петентен и способен да взема решение без каквато и да било комуникация с пациента.

Основните права на пациентите, както и голяма част от правилата за добра медицинска 
практика и за етично поведение на лекаря са правно регламентирани. Но законите и подзако-
новите нормативни актове не могат да обхванат изчерпателно медицинската практика и извън 
правните норми остават не малка част от естествените човешки отношения, зависещи често от 
нравствените и психични качества на отделната личност, включително и умението здравният 
проблем да се обсъжда в диалог между лекаря и пациента.  

Именно липсата на говорене, на чувство за взаимна връзка ражда днешното неудовлет-
ворение, както за лекаря, така и за пациента, пораждайки взаимните обвинения за липсата на 
морал, съчувствие и уважение.

Тезата на доклада е, че извън правно уредените взаимоотношения винаги ще има състояния 
на конфликт поради субективното усещане за неудовлетвореност без да има допусната ле-
карска грешка. В тези случаи лекарят трябва да разполага с професионалното становище на 
съсловната организация, за да запази репутацията си и евентуално да го използва като дока-
зателство в съда. Тази защита може да бъде факт само след промяна на Закона за съсловните 
организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, защото действащите правни 
1 УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" ЕАД, СУ "Климент Охридски" - Стопански факултет
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норми предвиждат издаването на административен акт само при констатирано от комисията 
за професионална етика нарушение и няма  изискване за публичност. 
Записки за етично поведение на лекаря в началото на 20-ти век

Малкият брой лекари и неразвита система на обществено здравеопазване в началото на ми-
налия век са причините, поради които физическото лице – лекар се превръща в институция. 
Лекарят е авторитет, разпознаваем и общителен, длъжен постоянно да отговаря на очаква-
нията не само на хората, търсещи помощ и състрадание за своята болест, но и на обществото 
като цяло.

В "Летописи на Българския лекарски съюз" в статията "Какъв трябва да бъде лекарят на село" 
[1] четем, че селянинът е недоверчив и "не си поверява здравето на непознат и недостатъчно 
добре подготвен лекар". Затова се препоръчва лекарят да бъде: "морален, със силен характер, 
общественик, като избягва спорове, да не страни, обаче, много от населението и да умее да 
ръководи, както селяните така и местната интелигенция – кмет, учители, свещеници, кръчмари 
и др.". Авторът на статията Д-р Петко Г. Хлебаров, младши лекар в болницата в Кюстендил, 
съветва още лекаря: "в месеца веднъж, а по желание два пъти месечно да ходи до града – 
близкия културен център, защото неговите културни нужди налагат това". И още: "ревизорите 
на участъковите общински лекари – околийските лекари инспектори трябва на вяска цена да 
бъдат много внимателни и учтиви, а не да гледат зверски своя колега, като му накърняват често-
любието и с това го прогонват от селото".

При тези обществени условия е било по-лесно да се определи кога даден лекар е нарушил 
етичните норми в отношенията си с колегите, или в поведението си към пациентите, или в 
създаването на позитивна обществена нагласа към лекарската професия. В свитъка на лето-
писите от 1940 г. намираме следната информация за нарушени етични норми: "Из Соф. Обл. 
дисципл. лекар. съвет. * Софийският Областен Лекарски дисциплинарен съвет в съдебното си 
заседание на 30 ноемврии 1939 год. Постановил: Признава дисциплинарно подсъдимия Д-р П. 
за виновен в това, че в първите дни на месец август 1937 год. не е спазил установените между ле-
карите съсловно етични правила и със своето поведение и начин на действие е изложил честта 
и достойнството на Д-р Т. П., казвайки му, че предписаното от него лекарство адреналинови 
капки, влошили здравето на лекувания от него болен С. Т. А., даже причинили смъртта му, а на 
съпругата на споменатия С. Т. А. казал, че спира даването на адреналинови капки, защото ако 
се продължи даването им болния щял да умре, затова на основание чл. 337 п. Г и Д и 345 п. Б 
от закона за Народното Здраве го осъжда да заплати в полза на Областния лекарски Съвет 500 
лева глоба. * В заседанието си на 30.ХІ.1939 г. Соф. обл. дисципл. съд постановил: признава дис-
циплинарно подсъдимия д-р В. Б. за виновен в това, че си е служил за хвалебни реклами, несъ-
вместими с лекарското достойнство и затова на основание на чл. 337, п. "а" във връзка сл. чл. 345 
от закона на нар. здр. го осъжда да изтърпи наказанието "обръщане писмено внимание"." [2]
Обществени условия, при които лекарите осъществяват медицинска дейност

Научните постижения в медицината и технологичния прогрес в практиката промениха 
коренно организацията на здравния сектор, статуса на лекаря и очакваните резултати от ле-
карския труд. Лекарите, които са в трудово правоотношение с лечебно заведение – изпълнител 
на медицинска дейност в здравното осигуряване, са обвързани с реда и условията на закона 
[3], националния рамков договор и индивидуалния договор – регулативните стандарти от-
носно броя направления в извънболничната помощ и/или лимитираният брой на пациентите, 
преминали по клинична пътека; своевременните доставки на ваксини и/или скъпоструващи 
лекарства за пациентите с онкологично заболяване, и др. По този начин върху репутацията на 
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лекаря оказват негативно влияние проблеми на общественото здравеопазване и здравното оси-
гуряване, които могат да бъдат определени и като обективни предпоставки за съществуващата 
дистанция между лекар и пациент. В здравното осигуряване конфликтни точки съществуват и 
в извънболничната, и в болничната медицинска помощ. 

Лекарите постоянно увеличават своята специализация в определена област на медицината, 
а пациентите информираността си кои са най-надеждните технологии и методи за тяхното ле-
чение. Затова източник на пациентска неудовлетвореност на ниво първична медицинска помощ 
е незадоволителната квалификация по обща медицина на личните лекари и невъзможността 
физическото лице да осигури непрекъснато 24-часово разположение, особено в по-малките на-
селени места, където не съществуват условия за създаване на дежурен кабинет или сключване 
на договор със спешен център. Посещението при общопрактикуващ лекар все по-често е фор-
мално, само за да се осигури достъп до специалист, от когото пациентите очакват да получат 
по-адекватно лечение. Пациентите, които по една или друга причина нямат личен лекар или ме-
дицинско направление, се обръщат направо към специализираната извънболнична медицинска 
помощ, която заплащат, или влизат в системата през спешните центрове и отделения. 

Здравноосигурителната система указва точно определен ред и условия за получаване на 
медицинска помощ, като пациентът сам трябва да изисква медицинска документация и на-
правление, да търси съответния специалист или лечебно заведение. Разпокъсаността на полу-
чаваната здравна услуга е основна причина за неудовлетворението на пациентите от специали-
зираната извънболнична медицинска помощ. Друга причина е, че задължително здравноосигу-
реното лице трябва да заплати изследване или консултация при специалист, който работи само 
по основен трудов договор в болница, поради законовото ограничение лечебни заведения за 
болнична помощ да сключват договор със здравната каса за изпълнение освен на болнична и на 
специализирана извънболнична медицинска помощ. Такова заплащане от страна на пациента 
се избягва с издаване на направление за хоспитализация, но по-високата цена на получената 
медицинска помощ по клинична пътека е неоправдан разход за солидарната здравноосигури-
телна система. 

Въпреки икономическата логика за кратък болничен престой в лечебно заведение за ак-
тивно лечение, пациентите са неудовлетворени именно от това, че те или техни близки се из-
писват преди да са раздвижени или да могат сами да се обслужват. Конкретното лице, което 
оформя изписването е лекуващият лекар, затова и в тези случаи упреците за липса на морал и 
съчувствие са персонални, като не се свързват с отговорността и бездействието на законода-
телната и изпълнителната власт за развитие на системата от лечебни заведения за долекуване и 
продължително лечение.

Към проблемите в здравеопазването в последните години се прибавят отразени в медиите 
случаи на лекарски грешки, представени само от гледна точка на пациентите. По нито една от 
тези журналистически интерпретации няма ясно изразено становище от съсловната органи-
зация, за разлика от шумните презентации на предизборни споразумения между БЛС и опре-
делени политически партии.

Експертната оценка по дела, свързани с лекарска грешка, също остава извън полезрението 
и ангажираността на лекарския съюз. Съдебните медици и вещите лица осъществяват своята 
дейност в агресивна среда, вземайки трудно лично решение – дали да дадат заключение срещу 
колега и да получат неодобрението за това от медиците, или обратното, при което да бъдат за-
клеймени от отсрещната срана, адвокатите  и близките. [4]
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При целенасочено търсене на информация за професионалната етика на лекарите е 
възможно да бъдат открити статии и  вътрешни за съсловната организация документи [5], но 
не и достъпна чрез търсачка или социална мрежа официална информация за професионализма 
на лекарите, както и становище на комисиите за професионална етика относно спазването на 
правилата за добра клинична практика и етично поведение на лекарите в конкретни казуси. В 
Интернет има публикувани анкети  и класации на най-добрите лекари, но инициирани извън 
лекарския съюз, както и спонтанно създадени от пациенти списъци на "лекарите убийци" и 
"осъдени лекари". 

В официалния сайт на БЛС - главно меню "Професионална етика",  е  публикуван само 
пълният текст на Кодекса за професионална етика, но липсва каквато и да е друга информация 
за дейността на централната и районните комисии по професионална етика, с изключение на ин-
формацията в сайта на РК на БЛС – Бургас под заглавие: "Комисията по професионална етика 
– кога да се обръщаме към нея и какво да очакваме от нея". Няма публикувани правилниците 
за дейността на централната и районните комисии по професионална етика, които са публична 
информация, независимо от това, че заседанията им са закрити. 

Правомощия на комисиите по професионална етика
В българското право членството в Българския лекарски съюз е задължително [6], а лекар-

ската професия – регулирана. [7] Целта на законодателя е част от властническите функции 
на държавата по отношение на специфичната медицинска дейност и професионална квали-
фикация да бъдат прехвърлени на съсловната организация, за да се постигне саморегулация 
и ефективност на здравната система. По този начин нормативно се разширява приложното 
поле на етичните правила, като те вече се отнасят не само до взаимоотношенията между ме-
диците, но и до професионалното упражняване на лекарската професия и отношението към 
пациентите.

Съгласно чл. 16 от Закона за съсловните организации на лекарите и на лекарите по ден-
тална медицина и чл. 15, ал. 3 от Устава на Българския лекарски съюз [8] правомощията на 
Централната комисия по професионална етика са следните:
1.  следи за спазването на правилата на добра медицинска практика;
2.  произнася се по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, 

свързани с упражняването на професията;
3.  произнася се по искане на комисиите по професионална етика на районните колегии;
4.  оказва методична помощ на комисиите по професионална етика на районните колегии.

В устава има клаузи, които уточняват, че:
-  случаите, свързани с правилата за добра медицинска практика се разглеждат с участието на 

националния експерт на БЛС по специалността или след негово писмено становище;
-  комисията оказва методична помощ, разглежда и се произнася по казуси при мотивирано 

искане от комисия по професионална етика към РК на БЛС;
-  комисията се произнася по жалби против решения на комисии по професионална етика 

към РК на БЛС, оспорвани от някоя от страните;
-  казусите, свързани с правилата за добра медицинска практика и оказването на методична 

помощ се разглеждат съвместно с председателя на съответната районна комисия по 
професионална етика, участващ в заседанието със съвещателен глас. Решенията на 
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Централната комисия по професионална етика по тези въпроси имат препоръчителен 
характер за съответните РК на БЛС;

-  за всяко свое решение комисията внася доклад в УС на БЛС.
Чл. 31 от Устава определя правомощията на Комисията по професионална етика на РК на 

БЛС -  да разглежда жалби по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични 
въпроси, свързани с упражняването на професията, да иска методическа помощ от Комисията 
по професионална етика на БЛС и да издава актове за установени нарушения и препоръки за 
отстраняването им. 

Вече 15 години от влизане в сила на закона за съсловната организация на лекарите има по-
скоро инцидентно произнасяне на комисиите, отколкото установен ред и процедура за дей-
ността им. Тези неудовлетворителни резултати се потвърждават от съдебната практика (или 
липса на практика), свързана с професионалната етика на лекарите. Административните и 
гражданските съдилища са разгледали следните казуси:
1.  За липса на предписаната от закона форма (наказателно постановление) при налагане на 

наказание "порицание" – председател на комисия по професионална етика на РК на БЛС 
не е съставил наказателно постановление за налагане на наказание, а е   изпратил само 
уведомително писмо до изпълнителния директор, работодател на наказания лекар, че 
е наложено такова наказание и то да бъде публично огласено – Определение № 6658 от 
08.07.2002 г. на ВАС;

2.  За нарушена процедура при съставянето на наказателно постановление – председател 
на комисия по професионална етика е издал наказателно постановление за налагане на 
наказание "порицание" за уронване честта и достойнството на лекарската професия и 
авторитета на лекарското съсловие, само въз основа на подадената жалба, без да изслуша 
или приеме писмено становище от лекаря, на който е наложено наказанието – Решение № 
398 от 07.08.2013 г. на Районен съд – Враца;

3.  Няма съставен акт или становище на комисия по професионална етика на РК на БЛС 
по подадена жалба от пациент – лекарят, срещу когото е жалбата иска произнасяне на 
комисията, независимо от решението й да не налага наказание – Определение № 386 от 
24.01.2012 г. на Административен съд - София ;

4.  За нарушаване на професионалната етика:
 4.1. лекар от амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ е отказал да окаже 

медицинска помощ в дома на пациент от неговата пациентска листа – Решение № 10340 от 
23.10.2006 г. на ВАС;

 4.2. лекар в хирургично отделение не е зачел правото на болната да я информира за нейното 
състояние, естеството на болестта и за средствата и възможностите за лечение – Решение 
от 21.07.2010 г. на Районен съд – Оряхово; 

5.  За нарушаване на добрата медицинска практика – личен лекар е назначил лечение, без 
да направи изследване за поносимост и е нарушил добрата медицинска практика, както 
при избор на лекарство, така и при дозировката му, което е установено от Комисията по 
професионална етика на РКБЛС – Решение от 25.05.2009 г. на Окръжен съд – Сливен.
Изнесените данни за дейността през 2012 г. на Централната комисия по професионална 

етика на БЛС [9] потвърждават, че няма яснота по отношение компетентността на цен-
тралната и районните комисии и сроковете за тяхното произнасяне, а също и тенденцията да 
се увеличава броя на жалбите за неетично поведение между лекари. Обществото продължава 
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да се информира за медицински грешки основно от електронните медии, където оценка за ра-
ботата на лекарите се прави от лица, които нямат медицинско образование и квалификация. 
Дейността по създаването на централен регистър на жалбите и алгоритъм за отговори не е 
достатъчна, за да сплоти съсловието и скъси дистанцията с ползващите здравни услуги, както и 
да компенсира липсата на законово регламентирани правомощия на етичните комисии и про-
цедури за публичност на тяхната дейност.

В закона и устава на БЛС правомощията на етичната комисия (централна и районна) имат 
обща формулировка, което обяснява липсата на практика и поражда следните въпроси:
 1.  По какъв начин комисията следи за спазването на правилата на добра медицинска практика;
2.  Кога и по какъв ред районната комисия се произнася по професионално-медицински, 

морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията;
3.  В кои случаи и с какъв акт централната комисия се произнася по казуси, които са от 

компетентността на районната комисия;
4.  По какви въпроси, при какви условия и с какъв акт централната комисия се произнася по 

искане на комисиите по професионална етика на районните колегии;
5.  По отношение на какви дейности централната комисия оказва методична помощ на 

комисиите по професионална етика на районните колегии?
Въпросите могат да бъдат разширени, а конкретните мерки за отстраняване на недо-

статъците в нормативната уредба детайлизирани на база досегашния опит.
Изводи за дейността на комисиите по професионална етика на лекарите.

Във връзка с ниската ефективност от дейността на комисиите по професионална етика 
могат да бъдат направени следните изводи:
1. Комисиите по професионална етика на лекарите нямат: задължението да се произнасят по 

всяка подадена жалба; право да работят с лични данни в пълен обем; експертни функции.
 2.  Няма ясна процедура за налагане на наказания от комисиите по професионална етика на 

лекарите: срок за свикване на заседание; срок за произнасяне и съставяне на наказателно 
постановление; срок и отговорно лице, което трябва да уведоми НЗОК и работодателя в 
случай на заличаване от регистъра на БЛС.

3.  Няма публичност за дейността и решенията на комисиите по професионална етика на 
лекарите: актуализиран сайт на РК на БЛС; публична част на регистъра на лекарите, вписани 
в регистъра – квалификация и наложени наказания; информационни блокове в сайта на БЛС 
и РК – "Дейност на Комисията по професионална етика" и "Форум на пациентите"; постоянна 
актуализация на информационен блок "Дейност на Комисията по професионална етика" – 
проведени заседания на комисията, взети решения, издадени наказателни постановления, 
влезли в сила наказания, заличени от регистъра на колегията, отличия и награди.

4.  Няма становище на съсловната организация по огласени в медиите случаи на лекарски 
грешки.

Необходима промяна в нормативната уредба, отнасяща се до дейността на коми-
сиите по професионална етика на лекарите и очаквани резултати.

Комисиите по професионална етика могат да излязат от латентното си състояние само ако 
бъде разширен обхватът на правомощията им и ако бъдат създадени специални процедури за 
осъществяваната от тях дейност, а именно: 

Първо, комисиите по професионална етика да бъдат сезирани от:
-  пациенти и техните организации;
-  лекари, срещу които има досъдебно производство или образувано дело;
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-  работодатели за нарушени етични норми от лекари, с които са в трудово правоотношение;
-  от държавни институции, доброволни здравноосигурителни и застрахователни дружества 

за неетично поведение на лекари във връзка с поети от тях задължения и отговорности;
-  да се самосезират.

Второ, комисиите по професионална етика:
-  да се произнасят във всички случаи;
-  да имат право да събират доказателства и получават информация, съдържаща данни за 

здравословното състояние на пациентите;
-  да имат право да дават експертни становища по даден казус и да ангажират специалисти, 

като разходите се поемат от съсловната организация.
Не произнасянето на комисията по казус, при който няма констатирана медицинска грешка, 

на практика лишава лекаря от професионална защита.  Отрицателната правна последица (санк-
цията) за лекар, нарушил етичните норми и правилата за добра медицинска практика трябва 
да бъде противопоставена на одобрението за лекар, осъществил професионално задълженията 
си, дори тогава, когато заболяването се е развило неблагоприятно. Затова и посланията към 
обществото трябва да бъдат в двете насоки: първо, че има изградена система на самоконтрол и  
безопасност на пациентите, и второ, че лекарите са отговорни към обществото чрез постоянно 
повишаване на своята квалификация.
Заключение

Преекспонирането на лекарски грешки в медиите доведе до създаване на негативна обще-
ствена нагласа относно професионализма и моралните  качества на лекарите. За да се запази 
общественият престиж на професията и доброто име на лекаря е необходимо да се преосмисли 
естеството на взаимните задължения и претенции между лекар и пациент, както и статута на 
комисията по професионална етика на БЛС.

Необходимо е БЛС да има активна позиция в защита на своите членове, като освен задъ-
лжително произнасяне по подадени жалби, се въведе изискване за публичност и законова 
възможност при поискване лекарят да получи положителна атестация за своето професио-
нално поведение. 

Тази защита на лекарските права може да бъде осигурена чрез законодателна промяна в 
статута на комисиите по професионална етика към БЛС и РК на БЛС.
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ЕТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАЗВИТИЕТО НА 
ПЕРСОНАЛИЗИРАНАТА МЕДИЦИНА

Силвия Младенова1, Людмила Чакърова1, Полина Балканска1

Развитието на медицинската наука и навлизането на нови, съвременни технологии в бъдеще все 
повече ще се базират на персонализираната медицина. Персонализираната медицина е подход, 
който предлага индивидуализиране на здравните грижи с решения и практики, съо-
бразени с всеки отделен пациент чрез използването на генетична или друга информация.  

Съвременните изследвания и практика в областта на персонализираната медицина е 
свързана с превенция, профилактика, ранно откриване на заболявания и лечение съобразени с 
индивидуалните характиристики на всеки пациент. Прилагането на иновативните медицински 
практики поставя много въпроси от етичен характер пред медицинските специалисти.

Според Проф. д-р Иво Кременски, Национален консултант по Медицинска генетика към 
Министерство на здравеопазването, бъдещето е на персонолизираната медицина. Той кон-
статира, че всички генетични изследвания са елемент на персонализираната медицина, защото 
те показват максимално точно какъв е проблемът на генно, белтъчно или метаболитно ниво. 
Това е персонализирана медицина по отношение на диагностиката, т.е. изяснява се точно кой 
е вариантът на болестта, дава се възможност и за прогнозиране на хода на болестта, от тук и 
възможност за адекватно лечение.

Целта на изследването е да се установи каква е готовността на медицинските специалисти 
за справяне с етичните предизвикателства при прилагането на персонализираната медицина в 
клиничната практика.

Материал и методи проведено е анкетно проучване сред 65 студенти, обучаващи се във 
ФОЗ при МУ – София от специалностите   "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и   
"Управление на здравните грижи".

В нашата страна се провеждат различни изследвания и се работи по проблемите на персо-
нализираната медицина едно от внедрените в масовата практика е задължително  изследване 
на всички новородени  за три вродени заболявания, за които се провежда се "масов скрининг 
на новородените". Това са заболяванията фенилкетонурия (до момента са изследвани над 2,6 
милиона новородени); вроден хипотиреоидизъм (изследвани са над 1 милион новородени) и, 
генетичната болест "надбъбречна хиперплазия".

За да се установи каква е информираността на медицинските специалисти за приложение 
на персонализираната медицина в България на респондентите бе поставен въпроса "Знаете ли 
дали в нашата страна се работи по проблемите на персонифицирана медицина?".
Фиг.1. Инормираност относно научни разработки по проблемите на персонализираната 

медицина

11,36%

40,92%

29,54%

18,18%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

1

Информираност относно научни разработки по проблемите на 
персонализираната медицина

да
не
не съм сигурен
не отговорили

1 Факултет по Обществено здраве, МУ-София
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Според най-много от анкетираните /40,92%/ в България не се работи по проблемите на 
персонализираната медицина, следвани от 29,54% които не са сигурни дали се провеждат из-
следвания и дейност свързани с персонализираната медицина и много голям е относителния 
дял на не отговорилите 18,18% вероятно, защото отговора ги затруднява. Най-нисък е от-
носителния дял /11,36%/ на тези според, които в нашата страна се работи по проблемите на 
персонализираната медицина. Получените резултати много ясно показват, че има много голям 
дефицит на информираност сред медицинските специалисти за провежданите теоретични раз-
работки и практическото приложение на пресонализираната медицина в нашата страна.

За да се установи какви са знанията на медицинските специалисти относно изследванията, 
които се прилагат при персонализираната медицина бе поставен въпроса: "Какви изследвания 
трябва да се включат според Вас за прилагането на персонализирана медицина?"

Фиг.2 Знания за необходимите изследвания при персонализираната медицина
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Най-висок е относителният дял /65,90%/ на тези от анкетираните според, които семейната 
анамнеза е част от изследванията за прилагане на персонолизирана медицина, следвани от гене-
тичните изследвания /62,63%/ и общото клинично изследване /52,27%/. Следват други изслед-
вания посочени от 29,54% от респондентите, без да посочват, какви точно изследвания се имат 
впредвид.  С близки стойности са рентгеновите изследвания посочени от 25,11% и биохимичните 
изследвания на кръвта /22,92%/. По-нисък е относителния дял на изследване на плътността на 
костите, ирисовата диагностика и изследване на урината. 

Отговорите на въпросите превишават 100%, защото са давани повече от един отговор.
Резултатите показват, че здравните специалисти имат представа за прилагането на най-

често използваните изследвания в областта на персонализираната медицина, но не са сигурни 
в знанията си и не посочват конкретно никакви други специализирани изследвания, които биха 
могли да се извършат, за да се диагностицира по-точно дадено заболяване или да се открие най-
подходящато лекарство за съответния пациент.

На анкетираните бе поставен въпроса "Имате ли потребност да получите повече 
информация за практическото приложение на персонализираната медицина?"
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Фиг.3
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 Мнозинството от медицинските специалисти 81,81% декларират, че имат необхо-
димост от получаване на повече знания за практическото приложение на персонализираната 
медицина, следвани от тези, които нямат необходимост за повече знания 9,09% и с равен от-
носителен дял от 4,55% са не отговорилите и далите отговор не знам. 

 Положително е, че повечето анкетирани имат желание за получаване на повече инфор-
мация и знания, за да могат да повишат квалификацията и професионалната си компетентност. 

 При практическото прилагане на персонализираната медицина се извършват много 
специализирани изследвания, на медицинските специалисти бе поставен въпроса: "Според Вас 
трябва ли пациентите трябват ли да имат достъп до резултатите до всички изследвания про-
веждани при прилагането на персонализираната медицина?"

Фиг. 4
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 Преобладаващ е делът на здравните кадри /71,73%/, които считат, че пациентите 
трябва да получат информация за резултатите от всички изследвания, защото те трябва да 
поемат отговорност за собственото си здраве. Според 13,63% от анкетираните, пациентите 
не трябва да имат достъп до всички специализирани изследвания, защото не винаги могат да 
предценят правилно и адекватно получената информация, 9,09% от изследваните не могат да 
предценят, а 4,55% не са отговорили. Резултатите показват, че персонолизираната медицина 
поставя нови предизвикателства пред медицинските специалисти и те нямат готов отговор са 
всички възможни етични казуси, които ще се появяват.

При прилагане на практика на персонализираната медицина, често ще се налага да се вземат 
решения, които имат вероятностен характер базиращ се на резултатите от специализираните из-
следвания.  На респондентите бе поставен въпроса: "Пациентите трябва ли да имат право да взимат 
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решение за здравето си след получаване на резултатите от специализираните изследвания?"
Фиг. 5
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Мнозинството от изследваните здравни специалисти /81,81%/ са на мнение, че решения за 
здравето си трябва да вземат самите пациенти,13,64% не са отговорили, а 4,55% не са сигурни. 
Нито един от медицинските специалисти не счита, че трябва да се изземе вземането на ре-
шение и отговорността на пациентите за тяхното здраве, независимо, че не винаги пациентите 
имат необходимите специализирани знания да вземат адекватни и отговорни решения. 

Бързото развитие на пресонализираната медицина и приложението и поражда много 
въпроси не само от медицински, но и от етичен характер. За да се проучи каква е готовността 
за справяне с етични проблеми бе зададен въпроса "Имате ли готовност и представа как да се 
справите с етичните дилеми породени от прилагането на персонализираната медицина?"

Фиг. 6
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Относителния дял на анкетираните, които считат, че имат достатъчно знания /31,81%/ за 
справяне с етичните дилеми е равен на тези, които споделят, че нямат готовност и знания за 
адекватно решаване на етични казуси. 22,74% от отговорилите не могат да преценят дали биха 
се справили с етични проблеми породени от прилагането на персонализираната медицина. 
Това колебание се дължи на факта, че при практическото приложение на персонализираната 
медицина не може точно да се прогнозира дали и в каква степен биха били приложими етичните 
принципи и правила и дали човечеството не се нуждае от преосмислянето им.  Най-малка, но 
значителна част 13,64% не са отговорили, което означава, че отговора ги е затруднил.

Информация за възможността за спазване на етичните принципи при прилагането 
на пресонолизираната медицина ни дава въпроса "При прилагането на практика на 



- 462 -

персонализираната медицина ще можете ли да спазвате етичните принципи?" 
Фиг. 7 
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Според 59,09% от медицинските кадри, те ще могат да прилагат етичните норми и 
принципи, без проблем. Според почти 1/3 от анкетираните 31,81%, те не могат да преценят 
дали ще са в състояние да спазват етичните принципи, тази несигурност е породена от това, че 
не са сигурни, че бързото развитие на медицинската практика по отношение на персонализи-
раната медицина ще е съпътствана с адекватно развитие на етичните принципи и норми.

 Персонолизираната медицина може да има много ползи за отделния човек и обще-
ството, като превенция на заболявания, предписване на най-точното и адекватно лечение и др., 
но не е възможно да се предвидят всички последици до, които ще доведе развитието на персо-
нализиранат медицина и по-широкото и практическото и приложение.  

В заключение могат да се правят следните изводи относно практическото приложение на 
перосонализираната медицина и спазването на етичните норми.

1. Повечето от изследваните не са в информирани за всички иновациии и проучвания, 
които се провеждат в  нашата страна.

2. Медицинските специалисти имат известна представа за необходимите 
специализирани изследвания, които се прилагат при персонолизараната медицина.

3.  Преобладаващата част от медицинските кадри считат, че пациентите трябва да 
имат достъп до всички специализирани изследвания, които се провеждат и да 
вземат решение за собственото си здраве независимо от своята компетентност.    

4. Медицинските специалисти се нуждаят от повече специализирана информация 
и обучение за възможностите на персонализираната медицина и иновациите.  
На здравните кадри трябва да предоставят рационални и практически подходи 
основани на етичните принципи и правила. 
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ДОВЕРИЕ, ПРИЗНАНИЕ И ПРЕСТИЖ НА ПРОФЕСИЯТА – ГЛЕДНАТА 
ТОЧКА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

Боряна Парашкевова1, Юлиана Маринова1, Александра Здравеска1, Коста Костов2

Въведение
Процесът на реформа в здравеопазването се съпровожда с предизвикателства, имащи мно-

гопосочни измерения: медицински, икономически, правни, етични. Сериозно се поставя под 
съмнение доверието в системата на отношения "лекар – пациент",  резултат на промените  в об-
ществено-икономическата система в периода на преход към пазарна икономика и радикалните 
такива, настъпили в системата на здравеопазване (4).  

Първичната здравна помощ (ПЗП) е гръбнакът на здравеопазната система, тя може да 
улесни или да възпрепятства постигането на здравните цели. От 2000 година с въвеждането 
на институцията на общопрактикуващия лекар (ОПЛ), ПЗП в България изцяло се базира 
на дейността на ОПЛ. Понастоящем те са ключовият ресурс в системата на здравеопазване, 
която трябва да гарантира високо ниво на закрила на човешкото здраве.  Това дава основание 
да фокусираме вниманието към ОПЛ, най-многобройната група от лекарското съсловие, база 
за устойчиво развитие на ПЗП и повод за дискусия с многопосочни измерения, включително 
перспективността за професионална кариера на ОПЛ в момент на криза с лекарските кадри. 

В настоящата разработка поставяме във фокуса на внимание доверието, признанието за 
труда и престижността на професията като компоненти на перспективността на общата ме-
дицина като кариера за лекарите. Развитието на здравеопазването в пазарна икономика, което 
наричаме "непрекъсната реформа на здравната система", засяга традиционни ценности в 
лекарската професия, каквито са доверието и признанието. 

Доверието е решаващ елемент при всички междуличностни отношения. Особено важна е не-
говата роля за взаимоотношението лекар –пациент, независимо от прилагания модел: патерна-
лизъм, автономност или сътрудничество. "Болният човек винаги е имал особена нужда от доверие, 
защото появата на болестта  предполага загуба на доверие в себе си, в собственото тяло, в соци-
алната  роля, в своето бъдеще. Тази загуба определя необходимостта да се доверява на другите, и 
най-вече  на своя лекар, който действа от името на човек, в най-добрия му интерес.": Per Fuggeli (5).

Доверието e професионалният капитал в медицината. Доверието на хората в моралната 
неприкосновеност  и  компетентност на лекарите е самата основа на професионалната ав-
тономност. Доверието на хората е до известна степен "декларацията за независимост" за ме-
диците (5, 8). Без доверие, медицината би била просто бойно поле, нападната от адвокати , 
политици, бюрократи, журналисти, одитори, потребители и др.

Доверието е горивото на общата медицинска практика (5, 6). Самата същност на общата 
медицина е основана на интерперсоналното продължително взаимоотношение между личен 
лекар и пациент през всички етапи на неговото боледуване и координация на здравната грижа 
на всички нива на медицинска помощ. Това предопределя  холистичния подход към пациента - 
характерната черта и сила на общата медицина.

Продължителността на взаимоотношето лекар –пациент на нивото на ПЗП е неин есен-
циален елемент (1). Тази продължителност на грижата се разслоява в няколко измерения, едно 
1 катедра "Социална медицина и здравен мениджмънт", Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора
2 филиал Хасково, Тракийски университет – Стара Загора



- 465 -

от които е интерперсоналното доверие: доверието между лекар и пациент, изградено при по-
втарящи се взаимодействия, чрез които очакванията, заслужаващи доверие, са издържали про-
верката на времето. Затова въпросът за доверието в общопрактикуващия лекар, неслучайно 
определян като личен лекар, стои с особена сила в съвременния контекст на развитието на си-
стемите на здравеопазване и в духа на най-новите идеи за правата на пациента (7). 

Цел: Целта на настоящата разработка е да се представи оценката на общопрактикуващите 
лекари за доверието на своите пациенти, признанието  на труда им от пациенти и от колеги, 
престижа на лекарската професия и специалността "Обща медицина" като индикатори за удов-
летвореността от работата и фактори на перспективността на професионалното развитие.   

Материал и методи: Проведено е социологическо изследване – полустандартизирано 
интервю с ОПЛ, договорни партньори на РЗОК - област Стара Загора в периода юли – декември 
2012 г. Интервюто е проведено от изследователите с 223 от общо 235 ОПЛ в областта (степен 
на отзивчивост 94.9%). Въпросникът за интервюто засяга разнообразието от измерения на 
професионалното реализиране и развитие на общопрактикуващите лекари.  Блок от въпроси 
е посветен на етични измерения в лекарската професия като  престиж,  доверие и  признание 
за труда на общопрактикуващия лекар. За измерването  им са приложени оценъчната скала на 
Ликерт, както и 10-степенна количествена скала.  Използван е програмен пакет SPSS за ста-
тистическа обработка и анализ на данните от проучването. Приложена е стратификация по 
основни характеристики на изследваните ОПЛ и техните практики.  Използвани са статисти-
чески методи за анализ на данните: описателна статистика на качествени и количествени про-
менливи, тест на  Ман-Уитни, тест на  Крускъл-Уолис и непараметрична линейна корелация за 
проверка на хипотези.

Резултати и дискусия 
•	 Обща характеристика: 

Общопрактикуващите лекари, работещи на територията на област Стара Загора са една от 
най-многобройните групи в страната. Те се отличава със следните характеристики: 

◊ Възраст и пол: Средната възраст  е 49 г. ( размах: 32г., мода – 45г.). Почти половината 
са от възрастовата група 45-54 години и  по-голямата част са жени: (62,8%) . 

◊ Квалификация: 55,6% са със специалност – обща медицина, вътрешни болести или 
педиатрия.

◊ В голямата си  част: 158 лекари (70,9%) са  със стаж в ПЗП от старта на реформата 
през 2000 г. и  с общ трудов стаж в системата на здравеопазване -средно  22,9 години 
(мода - 20 г., размах: минимален стаж 9 г., максимален – 52 г.)

◊ Според характеристиките на техните практики, ОПЛ се отличават със следните 
особености:  

 - работещи основно в индивидуални практики: 206 (92,4%). 
 - Всеки пети (44: 19,7%) от обхванатите в изследването ОПЛ работи в неблагоприятна 

практика, определена като такава по критерии на Националната Здравноосигурителна каса 
( приложение № 1 "Методика за месечните заплащания на практики за ПИМП в населени 
места с неблагоприятни условия").  

 - Средната пациентска листа на ОПЛ е 1484 пациента, като се включват и неосигурените, 
които независимо от своя статус, са избрали личен лекар и съответно присъстват  в неговата 
листа. 
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•	 Доверието в общата медицинска практика: Оценка на доверието
ОПЛ от изследваната група оценяват доверието на своите пациенти, изразявайки своята 

гледна точка и субективно разбиране за категорията. Същите дават своята оценка на доверието  
на пациентите си  по 10-степенна скала   от   1 – "нямат ми никакво доверие"  до 10 –"имат ми 
пълно доверие". 

Преобладаващо ОПЛ 214 (96%) дават оценка на доверието, която се движи в диапазона 
между 5 и 10, т. е. по-високия диапазон на скалата. Средната оценка е 7,49 (SD = 1,76), което е 
една значително добра оценка за доверие в лекаря, оптимистичен резултат на фона на твърде-
нията за спад на доверието. Следва да подчертаем, че сравнително малко лекари:  34 (15.2%) 
посочват най-високата оценка за доверието на своите пациенти: 10 "имат пълно доверие", 
индикатор за трудността при изграждане на взаимоотношение в системата лекар - пациент, 
базирано на пълно доверие (фиг.1). 

Фигура 1.

Оценка на доверието по основни характеристики на ОПЛ и техните практики: 
Оценките за доверието са представени по основни характеристики на лекарите: стратифи-

кация по възраст, пол, квалификация, трудов стаж, особености на техните практики: индиви-
дуална, групова, "неблагоприятна", брой на пациентите. За проверката на хипотезите са при-
ложени статистическите методи: тест на  Ман-Уитни, тест на  Крускъл-Уолис и непараметрична 
линейна корелация.

Табл. 1.  Оценки за доверието: стратификация по качествени независими променливи и 
гаранционна вероятност: тест на  Ман-Уитни, тест на  Крускъл-Уолис

Основни качествени 
характеристики              

Средна стойност 
на оценката на 

доверие*

Std. 
Deviation

Р 

 
по пол

Мъже                        (N=83)                        7,55 1,691
P=0,718Жени                        (N=140)                        7,46 1,805
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по вид на практиката
ОПЛ в индивидуална    практика                   
(N=205)                              7,55 1,736

P=0,177ОПЛ в  групова практика                             
(N=17)                              6,88 2,027

по особености на практиката
   Неблагоприятна         (N= 44) 7,68 1,801

P=0,471Всички други           (N=179) 7,45 1,752

 Специалност
Вътрешни болести     (N=27) 7,22 1,908

P=0,769Без специалност         (N=99) 7,55 1,751

Обща медицина          (N=68) 7,59 1,623

Педиатрия                   (N=22) 7,18 1,918

*10-степенна количествена скала, където  1-"нямат ми никакво доверие" до 10-"имат ми пълно доверие"

Оценките на доверието при стратификация по качествени независими променливи: пол, 
вид на практиката – индивидуална или групова, определена като практика с неблагоприятни 
условия, квалификация  на лекаря, показват незначителни различия в своите средни стойности. 
Точните тестове за проверка на хипотези (в зависимост от начина на представяне на промен-
ливите като дихотонни или с повече подразделения) потвърждават липсата на статистически 
значима връзка (табл. 1).

С метода на непараметричната линейна корелация (за количествените променливи) се 
установява, че няма статистически значима връзка между оценката за доверието и трудовия 
стаж – общия лекарски (P=0,619) и този само като ОПЛ (P=0,637), както и с възрастта на 
общопрактикуващите лекари (P=0,950). Не се открива и зависимост между броя на пациентите 
в листата на ОПЛ и изразеното доверие (P=0,906).

Социо-демографските и професионални характеристики на лекарите според резултатите 
от проучването не са значимо свързани с оценката на доверието във взаимоотношението 
лекар-пациент в контекста на активно спечеленото лично доверие.

Тези резултати съобразяваме със субективната преценка и усещане на лекаря за установен 
ефективен процес на комуникация лекар – пациент при конкретните условия на работа, както 
и на усещането за справяне при интерперсоналното взаимоотношение и удовлетворяване на 
изискванията и очакванията на пациентите.

При коментара на резултатите следва да се има предвид нагласата на пациентите  за опре-
делен модел на взаимоотношения, техните демографски, социални характеристики, готовност 
за сътрудничество, информираност, характера на заболяванията, заявените потребности и 
възможностите за адекватна реакция.

Самият факт, че преобладаващо лекарите посочват по-високи оценки за степен на доверие 
на своите пациенти, обсъждаме като добър индикатор за професионалната удовлетвореност и 
перспективност на работата на лекаря в общата медицинска практика. Това е вид самооценка за 
собствените способности и комуникативни умения. Тази субективна самооценка обсъждаме и 
като израз на преценката на ОПЛ за усилията, които полага, за да се справи успешно с преди-
звикателствата в ежедневната работа. Взаимоотношенията лекар –пациент в общата медицинска 
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практика са свързани със спецификата и изискванията на многопосочните дейности, които 
ОПЛ осъществява: от промоция на здравето до продължителни и палиативни грижи за хора от 
всички възрастови групи с различна нагласа, ценности, потребности и различни възможности 
за постигане на добра координация с останалите елементи на системата на здравеопазване: от 
спешната медицинска помощ до високо специализираната технологична медицина. 

Така оцененото доверие от ОПЛ е израз на самоуважение, лично достойнство и ценене на 
собствените усилия в упражняване на професията. 

Признание на работата на ОПЛ: Оценка на признанието
Въпросът: "Вашата работа, ползва ли се с необходимото признание?",  е зададен на 

ОПЛ, както по отношение на оценката за признанието от пациентите, така и за признанието 
на техния труд от колеги от други специалности. Приложена е тристепенна скала за тази 
оценка. Оценката, която ОПЛ дават по този въпрос, носи субективизма на личното възпри-
емане, усещане и очаквания за уважението, зачитането на труда, чувството на почит и ценене 
на личността. 

Повече от половината от изследваните ОПЛ посочват, че необходимото признание  на 
техния труд, както от пациенти, така и от лекари от другите специалности, е проявено "отчасти". 
Очакваното признание те виждат повече от страна на своите пациенти (33%), отколкото от ко-
легите (20%). Този резултат сочи, че ОПЛ преценяват уважението, което трудът ми заслужава, 
като недостатъчно. Това обстоятелство обсъждаме като израз на неудовлетвореност на ОПЛ 
в най-близкия контакт със своите пациенти и с лекарите от другите специалности, като по от-
ношение на лекарите тя е значително по-голяма (фиг.2).

Фигура 2. Признание

 Така изразеното недостатъчно зачитане на труда на лекаря в общата медицинска практика 
възприемаме като индикатор, ориентиращ към перспективността на кариерата на ОПЛ, с неговите 
неблагоприятни отражения на фона на криза на лекарски кадри като цяло и в контекста на нарас-
тващите потребности от екипна работа и сътрудничество на всички нива. В тази връзка, достатъчно 
е да подчертаем предизвикателствата, свързани с  хронификацията на болестите при силно изразено 
застаряване на населението, очертаващи потребността от комплексни грижи при живот с болестта, 
базирани в общата медицинска практика. 
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Обществен престиж на лекарската професия; Престиж на общата медицина: 
На въпроса : "Според Вас лекарската професия ползва ли се с необходимия престиж в 

обществото?", едва 8% смятат, че лекарската професия се ползва с обществен престиж, 56% от-
говорят отрицателно. ОПЛ са  категорични и непоколебими в усещането си за обществен негати-
визъм  към лекарската професия (фиг.3).

Фигура 3. Обществен престиж на лекарската професия

Преобладаващо ОПЛ поставят общата медицина на едно от последните места сред девет 
изброени медицински специалности. Водещи позиции заемат хирургичните специалности, а 
последно място – психиатрията.

На този въпрос единични ОПЛ отговарят, че всяка лекарска специалност има своето място 
и заслуги за човешкото здраве и благополучие  и не могат ( не желаят) да ги ранжират по такъв 
критерий.  

Някои  ОПЛ коментират, че във времето на високите технологии в медицината, инвазивните 
специалности вдъхват респект, а "лекарите със слушалка" остават на заден план. Други определят 
престижа, неразривно свързан с финансови доходи, което ги кара да се поставят на ниските 
позиции. Според проучването на Барбара Будебрг-Фишер, Ричард Клангофер и съавтори, в 
Швейцария и Германия, общопрактикуващите лекари и психиатрите също са поставяни на 
последните места по професионален престиж, в този случай от млади, новозавършили лекари, 
които правят своя кариерен избор (3). Авторите считат, че това се дължи главно на финансови 
мотиви, като коментират връзката между социалният статус и доходите.

Този резултат: "ниско самочувствие" на ОПЛ може да се коментира, свързано с оценката им 
за необходимото признание на техния труд от другите колеги от различните нива на системата 
на здравеопазване.

Изводи
1. Междуличностното доверие лекар – пациент се оценява относително високо от 

интервюираните ОПЛ и обсъждаме като добър индикатор за професионалната 
удовлетвореност и перспективност на работата на лекаря в общата медицинска. Социо-
демографските и професионални характеристики на лекарите според резултатите от 
проучването не са значимо свързани с оценката на доверието. 

2. ОПЛ са в значителна степен скептични относно признанието на своя труд, както от страна 
на пациентите, така и от страна на лекарите. В по-голяма степен това се отнася до колегите. 
Така изразеното недостатъчно зачитане на труда на лекаря в общата медицинска практика 
възприемаме като индикатор, ориентиращ към перспективността на кариерата на ОПЛ, 
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с неговите неблагоприятни отражения на фона на криза на лекарски кадри като цяло и 
в контекста на нарастващите потребности от екипна работа и сътрудничество на всички 
нива.

3. Повече от половината от ОПЛ считат, че лекарската професия не се ползва с достатъчен 
обществен престиж. Голяма част от изследваните ОПЛ поставят общата медицина на едно 
от последните места сред медицинските специалности по тяхната престижност.

Заключение
Горепосочените резултати и тяхната дискусия следват логиката на личностното усещане и 

възприятие за собственото усилие и умение за "спечелване" на доверието на пациента, израз 
на себеуважение и лично достойнство, за това как другите и обществото се отнасят към това 
усилие и доколко личностните и обществените очаквания и нагласи се реализират. Собственото 
усилие се оценява по-високо, признанието на труда: по-ниско и обществения престиж на про-
фесията – най-ниско. 

Въпреки, че според резултатите от проучването, по-голямата част от пациентите се до-
веряват на общопрактикуващите лекари, съхраняването на доверието като основен капитал 
на професията, е сериозно предизвикателство, особено на фона на по-ниската оценка на 
престижността на общата медицина като медицинска специалност и признанието на труда на 
общопрактикуващия лекар. 

Реформите в здравеопазването в съвременното общество и повишените очаквания са се-
риозно предизвикателство за доверието, признанието и обществения престиж на професията. 
"Ерозията" на ценностите  неизбежно се свързва с цялостната криза в обществената система: 
икономическа, политическа, криза на ценности и обсъждаме като сериозна бариера за ефек-
тивността и качеството на медицинската помощ и като фактор за неудовлетвореност, недо-
волство и несигурност. Това е сериозен сигнал и предизвикателство за здравната политика, за 
ангажираността и отговорността на най-високо ниво на изпълнителната власт на държавата 
при организирането и предоставянето на здравни услуги и медицинска помощ (2). 
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ДУХОВНИТЕ ГРИЖИ – ЕЛЕМЕНТ НА ХОЛИСТИЧНИТЕ  
ГРИЖИ В  ПОДКРЕПАТА НА ПАЦИЕНТИ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ

Пенка Маринова1, Петя Аспарухова1

Въведение
Република България е пълноправен член на ЕС от 01.01.2007г. С този статут системата 

на българското здравеопазване, както и системата на българското образование в областта 
на медицински и здравни специалисти са синхронизирани с основни документи на ЕС. По-
важните от тези документи са: Директивата на ЕС за обучението на медицински специалести 
и  Люблянската харта (1996 год.). Основните приоритети на обучението по специалност ме-
дицинска сестра от Люблянската харта са: подготовка на медицински сестри, способни да 
организират качествени, на съвременно ниво здравни грижи, прилагайки холистичния подход 
към пациента и неговите проблеми.(1)

Най ефективна се счита помощта, която се основава на биопсихосоциалния модел и има за 
цел повишаване качеството на живат на хронично болните, т.е социална и психологична подкрепа 
на болния в неговата опитност в болестта. (4)

Според доктор Атанас Гълъбов: "Холистичният подход в медицината възприема един по-
широк възглед за човека, здравето, причините за болестта и индивидуалните й прояви в процеса 
на лечение". Той разглежда целия човек като съставен от три основни взаимносвързани и 
влияещи си нива - физическо, умствено-емоционално и духовно. Тази двустранна представа за 
човека е един от основните елементи на философията на живота според Питагор, който вярвал, 
че източник на човешките заболявания е състоянието на дисхармония между тялото и душата 
и че подобряването му представлява "процес на отстраняване на тази дисхармония и възста-
новяването на хармонията между душата и тялото". И Платон...е споделял това универсално 
учение на древните за връзката между тялото и душата, твърдейки, че "...състоянието на тялото 
е резултат от състоянието на душата".(3)

През последните 3-4 десетилетия философията, психологията и медицината на Запад са 
единодушни, че връзката между тялото и душата са неразделна част от цялостната човешка 
личност. Цялостната грижа включва грижа за: физическите, социални, психологически и 
духовни измерения на лицето. За много пациенти духовното измерение може да бъде много 
важно в тяхното възприятие на заболяването. Някой клиницисти вярват, че признаването на 
духовното измерение на човешкия дух разширява пътищата на състрадателната медицинска 
помощ.(5) Още  Хипократ препоръчва "мислещо наблюдение при леглото на болния", внима-
телно отношение към пациента и зачитането му като човек и личност. (2). 
Цел

Изследването цели да се проучи ролята и мястото на духовните грижи като елемент на хо-
листичните грижи в живота на пациентите и техните близки.
Материали и методи

Проучването е проведено през периода август-септември на 2013 година, сред 200 лежащо 
болни пациенти и 140 близки на пациентите в лечебни заведения на територията на страната. 
Обхванатите болници се намират в: гр. Монтана- МБАЛ "д-р Стамен Илиев" АД, гр. Русе- 
МБАЛ "Русе", гр. Плевен-УМБАЛ "Георги Странски" и в гр. София - Национална  специали-
1 Филиал "Проф. д-р. И. Митев" към МУ-София
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зирана болница по онкология "Дървеница". В процеса на изследването са използвани доку-
ментален, социологически и статистически методи. За проучване мнението на респондентите 
са разработени анкетни карти, съдържаи закрити и открити  въпроси. От закритите въпроси 
са приложени многовариянтни въпроси, оценъчна скала и въпроси за оценка на важността. 
Участието е доброволно и е гарантирана пълна анонимност на анкетираните. Данните от про-
учването са обработени чрез статистическата програма SPSS, а графиките са изготвени по-
средством програмата Microsoft Excel.

Статията е част от проучване, финансирано от Съвета по медицинска наука при Медицински 
университет София, конкурс "Млад изследовател".
Резултати и обсъждане

От Табл. 1 е видно, че  броят  на анкетираните жени е по-голям от този на мъжете. 
Разпределението по пол при пациентите е: 55,9% за жените и 44,1%  за мъжете. При близките 
жените са 63,6%, а мъжете-36,4%. Най-голям е относителният дял на респондентите  в трудо-
воактивна възраст (66,1%), което води след себе си редица социални последици, както в личен 
план за самите тях, така и за обществото като цяло.(Табл.1)

Табл.1. Пол и възраст на респондентите

Общо анкетирани Пол ВъзрастЖени Мъже

340 респонденти 119,5% 80,5% 18-30 г.  31-45 г. 46-60 г. Над 60г.

200 пациенти 55,9% 44,1% 7,1% 22,3% 34,0% 36,5%

140 близки 63,6% 36,4% 10,0% 29,3% 32,1% 28,6%

Сред допитаните пациенти 48,5% са със средно образование, 23,0% са вишисти, 16,0% имат 
полувисше образование и 12,5% - основно образование. Този факт свидетелства за относително 
добро ниво на образованост сред хората, които са отговорили на въпросите свързани със 
същността и необходимостта от духовните грижи в клинични условия.

При 44,4% заболяването датира от от 6 месеца до 1 година,  28,9% боледуват  от 1-5 години, а 
останалите 26,7% над 5 години. Вижда се, че преобладават хората с последващи хоспитализации, 
което означава, че повече от полвината  пациенти, са обект на постоянно лечение. (фиг.1) 

Фиг. 1. Продължителност на боледуване

   Грижата за болните и техните близки трябва да е състрадателна и съпричастна и да об-
хваща всички аспекти от здравето на пациента-физически, социални, емоционални и духовни. 
Проявата на емпатия като социално умение и лично качество е необходимо условие за изпъл-
нение на хуманната мисия на здравните специалисти, включващо интелектуално разбиране и 
подкрепа в процеса на преодоляване на страданието. В същото време търсейки мнението на 
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пациентите и техните близки за това, как показват съпричастността си към тях медицинските 
сестри,  получихме следните отговори (фиг.2).  

Повече от полвината респонденти споделят: чрез лечение-75,3% (47,0% от пациентите и 
37,9% от близките) и  оказване на здравни грижи  71,5% (33,6% за близките и 28,3% за болните). 
Едва ¼ от тях (24,8% от болните и 28,6% от близките) са посочили:  проявата на внимание 
и съчувствие, разговорите и духовното насърчаване, като елемент от грижите. Анализирайки 
резултатите е видно, че в съвремието на сестринската професия, духовната грижа и доброде-
телите са изместени от  клиничната грижа и манипулативна техника, което само по себе си е 
тревожен факт.

Фиг.2. Оценка на респондентите относно съпричастността на медицинските сестри
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Тези данни ни накараха да  потърсим мнението на  пациентите  относно  потребностите 
им по време на болничния престой, с което установихме, че 45,5% имат нужда от повече обяс-
нения, 38,5% от повече внимание, 20% от повече уважение, 8,5% от повече разбиране и 2% в 
отговор друго пациентите са посочили нужда да се молят и да  бъдат сами със себе си. Сборът 
на процента надхвъля сто, тъй като всеки респондент има повече от един отговор. Видно е, 
че съвкупността от различните аспекти на личността, като: мироглед, способности, духовни 
нужди,  практики, религиозност и др. определят различни потребности на пациентите в кли-
нични условия. 

За да се изясни мнението на респондентите по отношение на това, какво биха искали да 
имат предвид медицинските професионалисти при тяхното лечение, е зададен въпрос от който 
получихме интересни отговори. От пациентите  31,0% определят това, че обичат природата, 
25,9% обичат да четат книги, 15,3% в отговор друго са посочили, че(обичат да рисуват и да  
гледат телевизия), 11,1% обичат да слушат музика и по 4,2% са разпределени в желание за ме-
дитация, ритуални практики и молитва. Явно е, че  в етапа на здравословния проблем болните 
намират сили да продължът напред, практикувайки различни ритуали.

   От проучването установихме още, какво  помага на пациентите за справяне с настоящето 
заболяване (фиг.3). При 31,5%  е важна подкрепата на близките и добронамерената загри-
женост за  емоционалният им комфорт. За 30,0% водеща е грижата на медицинските профе-
сионалисти. Други 20,5% са посочили надеждата, като важна мотивация, допринасяща за по-
благополучния изход от болестта. Сблъсъкът с тежко заболяване поставя болния в ситуация на 
дълбока равносметка, при която вярата в бог при 16,5%  и силният дух при 1,5% играят важна 
роля по отношение на тяхното здраве.  От анализа на резултатите става ясно, че всеки човек 
е уникален и неповторим. Това поставя пред медицинските сестри предизвикателството да 
усетят това и да съдействат на пациента по време на болничния престой.
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Фиг. 3. Опорни точки на болните
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Проучихме още  с какво свързват термина "духовни грижи" болните и техните близки, 
където отговорите са ранжирани в следната последователност: относителният дял на отго-
ворилите – с взаимоотношенията с хората и тяхната духовност е 47,7% (50,5% за болните и 
44,9% за близките), 26,05%-с културните и философски възгледи(26,8% от близките и 23,5% за 
болните), 13,25%-с религиозни традиции и практики при хора с религиозни възгледи (26,1% 
от близките и 20,4% от болните) и за 3,9%- духовната грижа е съвкупност от всичките изме-
рения (5,5% за болните и 2,2%за близките). Комплексността на тези отговори показва, че ду-
ховността е широко и всеобхватно понятие, аналогично на което медицинските сестри трябва 
да имат холистичен(био-психо-социален) подход по отношение на своите пациенти. (фиг.3)

Фиг. 3. С какво свързват термина  "духовни грижи" респондентите
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Анкетираните респонденти бяха помолени да споделят своята религиозност. От отговорите 
става ясно, че 53,5% от болните и 48,6% от близките отговарят, че са не чак толкова религиозни. 
Други 24,5% от болните и 34,3% от близките не са религиозни. Едва 21,0%  от болните и 11,4% 
от близките са религиозни, а останалите – 2% от болните и 5,7% от близките напълно отричат 
религията.

    В същото време задавайки въпроса на респондентите: Модерната медицина редом с 
медицинското лечение трябва ли да отдава значение на духовността на болния?, отговорите 
потвърждават желанието  на мнозинството от пациентите и техните близки, духовното изме-
рение на грижата да е елемент от лечебния процес. Посочвайки повече от един възможен от-
говор, най-голямо е процентното разпределение на отговорилите, че така се зачитат правата 
на пациента (53,0% за болните и 47,1% за близките), духовната култура на пациента (30,0% 
за болните и 51,4% за близките), че това е уважение към болният (37,5% за болните и 36,4% 
за близките) и на четвърто място по важност е ранжиран отговора, че така се зачита достойн-
ството на пациента (26,0% за болните и 20% за близките). Една незначителна част от тях-12,5% 
за болните и 9,3% за близките считат, че  не трябва да се отдава значение на духовността на 
болния.(фиг.4)
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Фиг. 4. Модерната медицина трябва ли да отдава значение и на 
духовността на болния

Потърсихме връзка между отговорите на респондентите, които не са религиозни и отго-
ворите на тези, които отричат духовното измерение  на  здравната грижа. Резултатите от срав-
нителният анализ на последните два въпроса показват, че 40,0% от болните и 20,5% от близките 
не са религиозни, но само 12,5% за болните и 9,3% от  близките считат, че медицината не трябва 
да отдава значение на духовността на болния. Независимо, че 60,5% от болните и пациентите 
не са религиозни, те определят духовните грижи като част от здравните и като необходимост 
за зачитане на правата, запазване на духовната култура и уважение към болните със запазване 
на тяхното достойнство.

От анализа на данните се наблюдава  толерантност във взаимоотношенията между болен-
болен и болен-близки. Приемането на другия, с неговите различия, е проява на висш поведен-
чески модел.  Това ни кара да се замислим върху въпроса, че здравните професионалисти трябва  
да проявяват толерантност към духовното страдание и човешката болка в нейната цялостност.
Изводи:
1.  Демократичните промени в обществените отношения и отражението им върху сферата на 

здравеопазването преосмислят по нов начин отношението към пациента.
2.  Пациентите и техните близки определят духовните грижи, като елемент на холистичните 

грижи който не е използван пълноценно в здравеопазването. 
3.  Въпреки положителното въздействие в живота на болните, духовното измерерие на 

здравната грижа е пренебрегванa областта от медицинските специалисти, което не придава 
на здравните грижи необходимият холистичен вид.

4.  Голямата сложност при установяването и поддържането на точно организирани и етично 
обвързани отношения пациент-обгрижващ персонал в областта на духовните грижи, дава 
основание за повече познония и обучение на здравните специалисти.
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СПЕЦИФИЧНИ ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ АСИСТИРАНИТЕ 
РЕПРОДУКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

Антония Янакиева1, Александрина Воденичарова, Сергей Славов, Таня Янакиева

Въведение
Напредъкът в областта на репродуктивната медицина създаде нови възможности за лечение 

на двойки с репродуктивни проблеми, които преди това не са съществували. Този напредък е об-
лагодетелствал много хора, но в същото време предизвиква и спор и етични дилеми. В днешната 
практика на този вид специфична медицина, етиката има нарастваща роля. Въпреки че общата 
представа за възпроизвеждане за всеки един от нас означава нещо различно, крайната цел е да 
имаме потомство и да се грижим за него. Докато този факт е неопровержим, разногласието 
тръгва от начина и средствата, прилагани за постигане на тази цел. Обществото гледа на акта 
на възпроизвеждане като на личен, естествен и брачен акт между двама души. В много случаи 
лечението с наличните технологии прави всичко, но не отговаря на тези критерии. От друга 
страна, всеки от нас има свещеното право на възпроизвеждане. Затова трябва да се съчетаят 
две неща: първо зачитане на това право и второ отговорност и задължение на медицинските 
специалисти да използват развитието на медицината и технологиите по отговорен начин. Това 
е главната роля на етиката в репродуктивната медицина .

Етиката в медицината и сестринството
Етиката се определя като код от морални принципи, извлечени от ценностната система и 

вярванията, които спомагат за определяне на вярната посока на нашите действия.
Практиката в медицината и сестринството се основава на етиката. Лекарите полагат 

Хипократовата клетва, медицинските сестри имат етичен кодекс. В обществото се подразбира 
и очаква, че лекарите и медицинските сестри спазват в практиката си етичните граници и 
правят това, което е в най-добрия интерес на пациентите.

Поради това, предписването на лечение на безплодни двойки в етичен план е отговорност 
на лекарите. Важният въпрос тук е кой е действителният пациент? Отговорът в областта на 
репродуктивната медицина е сложен, т.к. е възможно да има много участници в лечението. 
Очевидно трябва да се обърне внимание на лечението на жената, подложена на лечението 
и рисковете, които поема от него, както и рисковете, свързани с бремеността. Също така 
трябва да бъдат защитени правата на партньора ú, който в същото време не е изложен на риск 
от лечението. Но той трябва да желае да стане родител и да бъде готов и способен да се грижи 
за поколението си вследствие на лечението. Лекарите трябва също така да определят въздей-
ствието на решенията си върху все още нероденото дете. За да усложним още повече реше-
нието, трябва да бъдат взети предвид и другите пациенти в случай на донорска яйцеклетка и 
сурогатно майчинство. Затова преди всяко начало на лечението, за всички участници трябва 
да бъде изготвена оценка. Така те ще бъдат сигурни, че интересите на всички са защитени и 
не е направен компромис за никоя от страните, като резултат от лечението.

Интегриране на етиката в клиничната практика
За интегриране на етичен кодекс в клиничната практика, е нужно позиционирането на 

четири основни елемента. Те са разгледани по-долу.
1 Факултет по обществено здраве, МУ-София
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Диалог
В сравнение с повечето други медицински проблеми, лечението на безплодието е уникално 

по своята същност, тъй като то може да се осъществи единствено чрез координираните дей-
ствия на специален екип, който се състои от лекари, медицински сестри, учени, психиатри и 
други ключови служители. Всеки член на екипа си взаимодейства с двойката на различно ниво, 
което му дава уникална гледна точка по отношение на лечението, което се оказва.

Етична комисия
Препоръчителна е ефективната дискусия по етичните въпроси на лечението от безплодие. 

Етичната комисия може да включва лекар, медицинска сестра, психиатър и представител от 
лабораторията. Определяща роля на комисията е да направи преглед на етичните въпроси, 
свързани със специфичното лечение (напр. използване на донорска яйцеклетка). След по-
ложително решение за лечение следващата стъпка е да се разработи цялостна политика при 
определяне начина на лечението и неговото осъществяване. Друга важна роля на комисията е 
вземане на етично решение, отнасящо се до отделни случаи. 

Ресурси
За всеки етичен анализ трябва да има налични ресурси. Под ресурс в случая се раз-

бират знанията на отделните членове. Етичната комисия на Американското Сдружение по 
Репродуктивна Медицина [4] има публикувани статии, озаглавени "етични съображения на 
технологиите за асистирана репродукция". Ето и някои от насоките, с които се занимава в де-
тайли сдружението:
•		 Опазване	на	плодовитостта	и	възпроизводството	при	пациенти	с	рак;
•		 Лечение	на	стерилитет,	когато	прогнозата	е	много	лоша	или	безнадеждна;
•		 Дарение	на		ембриони	за	изследвания;
•		 Човешки	имунодефицитен	вирус	и	лечение	на	безплодие;
•		 Финансови	стимули	в	набирането	на		донори	на	яйцеклетки.

Етичен анализ
Рамката, използвана за извършване на етичен анализ, се базира на няколко основни етични 

принципи и перспективи. Същите принципи се прилагат в ежедневната практика на всички 
лекари. За изработката на етичен анализ трябва да се приложат следните качества: състрадание, 
почтеност и съзнание, лишено от пристрастия или предразсъдъци. Някои от най-важните 
етични принципи са:
•	 Зачитане	на	автономията	на	пациента

Автономията на пациента е един от най-силните и съществен етичен принцип. Тя е си-
ноним на независимост или свобода. Този етичен принцип предполага правото на пациента 
да избере лечението си и този избор трябва да се зачита. Въпреки това, задължение на лекаря е 
да информира пациента за последствията от всяко лечение, включително ползите, рисковете, 
възможните усложнения и алтернативите. Този принцип се основава на концепцията за инфор-
мирано съгласие.
•	 Стандарт	на	грижата

При разглеждане на всяка терапия е важно да се определи дали то попада в стандартите 
на лечението на общността. Това може да има специално значение, ако това лечение е инова-
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тивно и не е било предлагано друг път. Следователно трябва се направи по-критична оценка 
на всички потенциални резултати и това да бъде обсъдено преди стартиране на лечението. От 
друга страна, дори ако лечението попада в дадени стандарти, това не означава непременно, 
че безопасността е гарантирана. Пример за такова усложнение е прилагането на диетилстил-
бестрол (DES) при бременни жени, популярно през 60те години на миналия век.
•	 Вмешателство/патернализъм

Патернализмът се отнася до действията на лекаря, който е в позицията на власт (да пре-
поръча лечение) и влияе върху вземането на решения при пациента. Ако това действие се 
основава на професионалните знания и лекарят го прави по безпристрастен и непредубеден 
начин, то тогава допълва принципа на милосърдие, но в същото време нарушава автономията 
на пациента.
•	 Милосърдие

Принципът на милосърдие е движещата сила на грижите за пациентите. Този принцип 
се отнася до крайната цел на всяко лечение, което е да се направи нещо добро за пациента. 
Въпреки това нито едно лечение не е застрашено от негативен резултат. Решението да се 
предложи дадено лечение се извършва след внимателен преглед на всички потенциални добри 
и лоши резултати. Важен елемент на този принцип е схващането да не се вреди. Въпреки че 
е важно вредите и рисковете от всяко лечение да бъдат разпознати, пълното им избягване не 
трябва да взема превес пред потенциалната полза от дадено лечение. В противен случай нито 
едно лечение няма да се предлага, докато всяко такова има потенциал за увреждане.
•	 Въздействие	върху	общността

Докато всяко лечение може да спазва етичните принципи, е важно да се обърне внимание 
на въздействието от него върху общността. Определението за общност може да варира. В 
най-тясната си дефиниция може да означава и визира самия медицински център, в който се 
извършват инвитро процедурите. В рамките на всеки център може да има служители, които 
да имат мнение за или против предложеното лечение. Например, след внимателен анализ и 
обсъждане може да се определи, че избора на пол е етично. Въпреки това, ако членовете на 
екипа не са съгласни с тази процедура, тогава трябва да се преразгледат принципите и да се 
предложи избор на пол само при определени условия. Широка дефиниция на общността може 
да бъде обществото като цяло. Преследването на клониране на човека от малка група учени 
съсредоточи вниманието на целия свят към тази специалност и специализация. Налице е обще-
ствен протест. Клонирането пресича етичните граници и в някои страни има законови бариери 
срещу тази практика.

Заключение
Технологията в областта на репродуктивната медицина продължава да напредва стрем-

главо. Задължение на медицинските екипи си остава използването на новите технологии по 
отговорен и етичен начин.
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 КОНФИДЕНЦИОНАЛНОСТТА В АКУшЕРСКАТА ПРАКТИКА
Боряна Симеонова1, Силвия Младенова1, Галина Чанева1

При изпълнение на професионалната дейност си акушерките непрекъснато  трябва да 
се справят с много етични казуси и дилеми.  Адекватното, етично и професионално пове-
дение на акушерката е много важна част от цялостния  промоционален, профилактичен и 
лечебен процес. Спазването на етичните принципи и правила е особено необходимо, за да 
може пациентиките да имат доверие и увереност в акушерката. Професионалната дейност 
на акушерката се влияе в значителна степен от добрата комуникация между акушерката и 
пациентките.

Акушерската практика е насочена към едно от най-важните събития в живота на хората или 
на семействата – раждането на дете. Този щастлив миг обаче е обгърнат от редица човешки 
емоции, преживявания, истини и тайни, което от своя страна определя голямото разнообразие 
от етични проблеми на акушерството.

Принципа за конфиденциалност в медицината определя насоката на взаимоотношенията 
между акушерката и пациентката. Това са взаимоотношения на:
•	 Поверителност
•	 Дискретност
•	 Доверителност

Цел на проучването. Целта на настоящото проучване е да се проучи мнението на аку-
шерки и студенти от специалност "акушерка" по отношение на проблемите свързани с конфи-
денциалността в акушерската практика.

Материал и методи. Проведено е анонимно анкетно проучване на 40 акушерки от 
учебните бази, в които се провежда практическото обучение на студентите и 30 броя студенти 
от специалност "акушерка" на ФОЗ при МУ –София.

Проучването е проведено през учебната 2012/2013 година.
Резултати. От анкетното проучване се получиха следните резултати.   

Фиг.1.Оценка на взаимното доверие между  
акушерка и пациентка
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1 МУ-София, Факултет по Обществено здраве
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Оценката на студентите и акушерките е почти еднаква, като и двете групи определят дове-
рието между акушерка и пациентката на "средно ниво". Почти еднакъв е относителният дял на 
тези, които определят доверието с "много високо" и "ниско".

Фиг.2. Склонност и нагласа на пациентката да споделя истината с акушерката
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Резултатите и при двете групи анкетирани следва една обща тенденция – пациентките не 
са склонни да споделят истината за своите проблеми с акушерката, а по-скоро само "донякъде" 
могат да споделят пред акушерката своите проблеми. Това показва, че на акушерката и паци-
ентката им е необходимо достатъчно време за да се изградят взаимоотношения гарантиращи 
тяхното взаимно доверие.

Фиг. 3. Наличие на ситуации, при които пациентката споделя с акушерката лични 
проблеми
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Тенденцията в отговорите на двете групи се запазва – акушерки и студенти са на мнение, че 
пациентките много рядко споделят свои лични проблеми с акушерката. 
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Фиг. 4. Наличие на ситуации, при които пациентката търси мнението на акушерката
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Въпреки че преобладават негативните отговори на този въпрос, прави впечатление, че по-
сочилите отговор "много често" са около ¼ и  ⅓ от анкетираните групи. Това показва, че па-
циентките уважават професионалното мнение и търсят съветите на акушерките при необхо-
димост.
Фиг.5. Наличие на ситуации, при които акушерките се налага да повлияват решенията 

на пациентките
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Според анкетираните, акушерките много рядко се налага да се намесват и да оказват 
въздействие при вземането на решения от пациентките – независимо дали се отнася за 
бременност, раждане или заболяване.
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Фиг. 6. Наличие на ситуации, затрудняващи  акушерката при вземане на решение, 
поради необходимостта от конфиденциалност
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Половината от анкетираните посочват, че в акушерската практика много често се наблю-
дават ситуации, при които акушерките се затрудняват поради необходимост от спазване на 
конфиденциалността. Това показва, че акушерките трябва да са добре подготвени за да се 
справят с такива ситуации.

Фиг. 7. Натовареност на акушерската практика с етични и морални проблеми
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Според анкетираните акушерки и студенти, акушерската практика е значително натоварена 
с разрешаването на етични и морални проблеми.

Предложения и мнения  на анкетираните:
-  Включването на психолог в ежедневната акушерска практика и необходимостта от работа в 

екип;
-  Гарантиране на сигурност за акушерките при изпълнение на професионалните им 

задължения;
-  Здравното обслужване на жените от акушерките да е в съответствие с общовалидни и ясно 

дефинирани стандарти за качество и безопасност;



- 483 -

-  Възможността на акушерките за непрекъснато следдипломно образование и професионално 
развитие.
Изводи. Акушерската практика определено е натоварена с етични проблеми и ситуации, 

които изискват спазването на принципа за конфиденциалност.
Пациентките не са склонни да се доверяват изцяло на акушерките и да споделят с тях лични 

проблеми и цялата истина за проблемите си.
Пациентките уважават и търсят мнението на акушерките, но много малка част от тях се 

съобразяват с мнението им при вземането на решения. 
Акушерките се затрудняват при ситуации налагащи спазването на конфиденциалността и 

са склонни да получават помощ и подкрепа от квалифицирани професионалисти в сферата на 
професионалната  етика.

Литература:
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2. Попова, С., Социалноетични измерения на здравния мениджмънт, изд. "ПублишСайСет-Еко", София, 2004.
3. Чакърова, Л., Макроетика и устойчиво развитие на здравеопазването, изд."ЕКС-ПРЕС", Габрово, 2013.
4. Чакърова, Л., Професионална етика за медицински специалисти по здравни грижи, Макроетика и устойчиво развитие 
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ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА СЕСТРИНСКИТЕ ГРИЖИ В БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Пенка Маринова1, Павлинка Добрилова1, Галина Чанева2

Въведение
През последните три десетилетия в Европейските страни чувствително нараства 

вниманието към човека като фактор в обществото, а с това нараства и интересът към етичните 
проблеми в медицинската практика (1). 

Всяка общност има предпочитани ценности, които ръководят начина на живот на нейните 
членове и дава значимост и смисъл на живота. Пациентите имат право да получат здравни грижи 
и лечение в рамките на собствената им култура, ценности и начин на живот. Медицинската 
сестра е лично отговорна за своята професионална практика. Това налага постигането на 
съответствие на подготовката на медицинските специалисти с обществените потребности, ин-
тереси и задачи за бъдещето.

В рехабилитационните болници професионалистите по здравни грижи използват раз-
лични по значимост ценности за разрешаване на комплексните въпроси на реалната практика. 
Ключов момент е начинът по който се мисли за етичните проблеми.

Цел
Да се установят и анализират етичните проблеми за правата на пациентите и техният 

справедлив и равнопоставен достъп до здравните грижи в специализираните болници за ре-
хабилитация.

Материал и методи
Изследването е проведено през месец август и месец септември 2013 г. в пет филиала 

на "Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс" ЕАД, намиращи 
се в градовете Кюстендил, Сандански, Момин проход, Велинград и Хисаря. Чрез пряка 
индивидуална анкета е проучено мнението на 106 медицински сестри. Използван е 
индиректен метод на оценка и мета оценка на медицинските сестри работещи с пациентите в 
рехабилитационните болници. В по-мащабното проектно изследване се засягат и структурни 
и организационни аспекти на сестринските грижи и влиянието на етичните проблеми върху 
качеството на грижата. Данните са обработени със статистическа компютърна програма 
SPSS v. 19.0.

Резултати и обсъждане: Анкетираните медицински сестри са на средна възраст 53,11 
години ( от 25 год. до 61 год., ст.отклонение 7,735). Значителен е относителният дял на 
медицинските сестри във възрастовата група над 51 години – 75,5%, в групата от 41 год. 
до 50 год. са 15,1% , а във възрастовата група до 40 години попадат едва 9,4% от тях (фиг. 
1). Средната продължителност на общия им трудов стаж е 31,11 години (мин.3 год., макс. 
39), като средната продължителност на трудовия стаж в рехабилитационните болници е 
12,05 ( от 2 год. до 38 години).  Тези данни говорят, че в проучването са взели участие 
хора с рутина и опит в сферата на предоставяне на здравни грижи, но в същото време са 
обезпокояващи резултатите от липсата на млади кадри в системата на рехабилитационните 
болници.
1 МУ-София, филиал "Проф.д-р Ив. Митев", гр. Враца
2 МУ-София, Факултет по обществено здраве
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Фиг. 1 Разпределение на изследваните лица по възраст

15,1
9,4

75,5

до 40 год. от 41 г. до 50 г. над 50 год.

За подобряване организацията на работа на здравните професионалисти и за решаване 
комплексните проблеми на хронично болните е необходим задълбочен анализ на етичните 
проблеми, възникващи в процеса на предоставяне на здравни грижи в болниците за рехабили-
тация. Много от съвременните етични дискусии се основават на идеите за правата на пациента. 
Първостепенна цел на сестринската професия е да реализира задължението си към пациентите 
и техните права. Този подход подчертава задълженията на професията да гарантира правата на 
пациента. Основна задача при прилагането на правата и задълженията в рехабилитационните 
болници е да се осигури на всеки справедлив достъп до лечебните заведения. От медицинските 
сестри обаче само 22,6% са на мнение, че съществува справедлив достъп при осигуряване на 
място за постъпване в рехабилитационните болници. Останалите 77,3% са на противоположно 
мнение, като от тях 39,6% смятат, че има леки препятствия, а според 37,7% достъпността е 
трудна. Въпреки, че почти една четвърт от изследваните лица смятат, че няма трудности при 
постъпване, то на въпроса: "Ако смятате, че достъпът в лечебното  заведение е труден, кои са 
причините?" всички посочват, видно от фиг. 2.

Фиг.2 Справедлив достъп до рехабилитационните болници

Етичните ценности за справедливост и равноправие в здравеопазването се отнасят както до 
достъпа на пациента до адекватно ниво на медицинската помощ, така и до разпределението на 
наличните здравни ресурси. Справедливостта изисква всички индивиди да имат възможност 
безпристрастно да получат медицинската помощ от която се нуждаят. В същото време спра-
ведливостта поставя етични рамки върху свободата на пациента да претендира за оскъдните 
медицински ресурси. Това изисква определяне на ясни критерии при извършване на подбор 
на пациентите, нуждаещи се от рехабилитация. На въпроса: "В лечебното заведение извършва 
ли се подбор на пациентите нуждаещи се от рехабилитация?" повече от половината меди-
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цински сестри са категорични, че не се извършва подбор, като 37,7% отговарят, че се записват 
в лист на чакащите без да се извършва подбор, а според 22,6% изобщо не се извършва подбор. 
Положителен отговор са дали само част от анкетираните, като 13,2% споделят, че пациентите 
се записват в лист на чакащите и се извършва подбор, според 11,3% подборът се извършва в 
зависимост от здравословното състояние, а за 3,8% е в зависимост от възрастта. Останалите 
11,3% от медицинските сестри нямат информация ( фиг. 3 ).

Фиг. 3 Подбор при прием на пациенти
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Анализът на данните показва, че в специализираните болници за рехалитация няма 
създадени критерии за извършване на подбор на пациентите, нуждаещи се лечение и рехаби-
литация при което възникват етични проблеми свързани с принципа за справедливостта. Този 
принцип изисква пациентите да имат възможността да получат здравните грижи от които се 
нуждаят на равнопоставена основа. В същото време справедливостта поставя етичните огра-
ничения на свободата на пациента да претендира за ограничените медицински ресурси. 

От съществуващите източници за финансиране на лечението и профилактиката в рехаби-
литационните болници 73,6% от медицинските сестри оценяват, че пациентите предпочитат 
да се лекуват по клинични пътеки,  17% по Програма на НОИ, а според 9,4% предпочитаният 
начин за финансиране на лечението е заплащане от социални грижи при над 90 % инвалидност. 
Въпреки, че съществува възможност и за лично финансиране на лечението от пациента, меди-
цински сестри  не  посочват,  че пациентите използват тази възможност (фиг.4).

Фиг.4 Предпочитания за финансиране на лечебно-рехабилитационния процес
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Видно е, че предпочитаният начин за постъпване в рехабилитационните болници е по кли-
нични пътеки, финансирани от НЗОК. 

От анкетираните медицински сестри само 30,2% от тях смятат, че пациентите са напълно 
информирани за възможностите за постъпване на лечение в тези заведения. Почти половината 
медицински сестри - 52,8% смятат, че пациентите са "отчасти" информирани, 3,8% не са инфор-
мирани, а 13,2% смятат, че "изобщо" не са информирани.

Принципът за справедливост в здравеопазването означава честно, справедливо, безпри-
страстно и подходящо лечение и здравни грижи за всеки пациент. Този принцип е тясно 
свързан със сътрудничеството между хората и институциите. Необходимо е тясно сътрудни-
чество между всички нива от здравеопазната система, защото вече не се говори само за правото 
на здраве, но и за правото на здравеопазване. Първото право е конкретизация на принципа за 
свободата на човека, докато второто се извежда от принципа за равнопоставеност. За да бъдат 
разпределени справедливо ограничените ресурси в здравеопазването необходимо условие е 
колаборация между всички нива в здравеопазната система. На фиг. 5 е представено мнението 
на професионалистите по здравни грижи, относно сътрудничеството с лекарите от извънбол-
ничната помощ и болниците за активно лечение.

Фиг. 5 Удовлетвореност от сътрудничеството с лекарите от извънболничната и 
болнична помощ 
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От фигурата е видно, че удовлетвореността на здравните специалисти от сътрудничеството 
с двата вида лечебни заведения е приблизително еднаква. Най-голям е делът на медицинските 
сестри, според които не съществува сътрудничество между рехабилитационните болници и 
извънболничната помощ ( 39,6%), както и с болниците за активно лечение – според 15,1% няма 
сътрудничество, а 26,4% са на мнение, че изобщо не може да става въпрос за сътрудничество. 
Задоволително е сътрудничеството според 22,6% от анкетираните с извънболничната помощ 
и 15,1% с болничната. Почти една трета от сестрите определят сътрудничеството с лекарите 
от извънболничната помощ ( 30,2% ) и лекарите от болниците за активно лечение ( 34% ) като 
добро, и най-малък е делът на тези които смятат, че то е много добро – 7,5% за извънболничната 
и 9,4% за болничната помощ.

Въпреки липсата на колаборация между отделните структури, предоставящи лечение и 
грижи за пациентите, 64,2% от анкетираните смятат, че различните начини на финансиране се 
използват ефективно, според 20,8% - слабо ефективно, а за 15,1% - неефективно.
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Изводи
Обобщените резултати от изследването позволяват формулирането на извод, според който 

необходимо условие за оптимално организиране на здравните грижи в болниците за рехаби-
литация е търсене на добре обмислен баланс между модела за правата на пациента, модела за 
солидарността и пазарните механизми за регулиране в здравеопазването.

За да се осъществят качествени здравни грижи и лечение на болния като цялостна личност 
са необходими нови умения от страна на медицинските специалисти, свързани с отговорността 
им да се зачитат правата на пациентите.

Липсата на правила и критерии за извършване на подбор на пациентите, нуждаещи се от 
лечение и рехабилитация нарушава правото им да получат здравни грижи и лечение в рамките 
на собствената им култура, ценности и начин на живот.

За подобряване организацията на здравните грижи в болниците за рехабилитация първо-
степенна задача на професионалистите по здравни грижи е да реализират задълженията си към 
пациентите, като се ангажират с увеличаване на техните права. Този подход подчертава задъ-
лженията на професията да гарантира правата на пациента.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО 
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ПРИ БАПЗГ

Макрета Драганова1,  Милка Василева2 

Въведение
През последните години етиката в българското здравеопазване е обект на обсъждане на 

редица научни форуми от различни специалисти – икономисти, лекари, психолози, педагози, 
философи, професионалисти по здравни грижи и др. 

Взаимоотношенията в реалната практика на професионалистите по здравни грижи 
(ПЗГ) са твърде сложни и многообразни и в тях участват всички действащи субекти в 
системата – потребителите, доставчиците на здравни грижи, както и логистиката. Според 
експерти в управлението на човешките ресурси ключово значение за персонала има не само 
професионалната компетентност, съобразена със съвременните изисквания, но и способността 
да се работи в екип (2). Добрите взаимоотношения в екипа определено влияят положително на 
резултатите от дейността му.

Икономическата криза и недостигът на персонал са само част от факторите, влияещи на 
обществените нагласи и очаквания от доставчиците на здравни грижи. Животът в условия на 
перманентен недостиг на ресурси води до неудовлетвореност от страна на потребителите на 
здравни грижи и работа в условия на стрес за професионалистите по здравни грижи. Всички 
тези фактори са катализатори на напрежение и недоверие между субектите в българското 
здравеопазване. На тази основа са повечето от постъпващите жалби в професионалните 
съсловни организации.

Комисиите по професионална етика са органите, които се грижат за спазването на етичните 
норми при изпълнение на професионалните задължения по места, основно чрез спазването на 
Етичния кодекс. 
Цел

Основната цел на научното съобщение е да се анализират възможностите за оптимизиране 
на дейността на комисиите по професионална етика в структурата на Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). 
Същност на дейността на КПЕ при БАПЗГ

Комисията по професионална етика (КПЕ) при БАПЗГ съгласно чл. 9 от Закон за 
съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 
специалисти (ЗСОМСААМС) е един от органите на асоциацията, съответно на национално 
и регионално ниво. 

Според чл. 19, ал.2 от ЗСОМСААМС, заседанията на комисията по професионална етика 
са закрити. Комисията се произнася по въпроси, свързани с професионално-медицински, мо-
рално-етични и деонтологични норми, възникнали при упражняването на професиите (5).

Общоприетото разбиране на основната функция на комисиите по професионална етика е 
справяне с конфликтни ситуации между субектите в системата и поддържане на "добрия тон" 
във взаимоотношенията чрез спазване на нормите на поведение, регламентирани в Етичния 
кодекс (фиг. 1).
1 Председател на КПЕ при БАПЗГ, гл. асистент ФОЗ, Плевен
2 Председател на БАПЗГ, мед. сестра в ХIV-то ДКЦ, София
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Фиг.1 Връзката между елементи от практиката на ПЗГ

Етичният кодекс е официален документ, който регламентира общоприети норми на пове-
дение и съответни ценности, касаещи определена професионална група. Една от основните 
характеристики на етичния кодекс е, че той служи като пътеводител на членовете и трябва да 
се спазва от всички членове на професионалната група. (1). Етичните кодекси регламентират 
минимума на поведение, което съответната професионална група трябва да спазва както на 
работното си място така и в обществото (3). 

За пълноценното и рационално функциониране на комисиите по професионална етика към 
БАПЗГ се наложи приемането на набор от оперативни нормативни документи.

Нови моменти в дейността на комисиите по професионална етика при БАПЗГ
С цел усъвършенстване на работата на КПЕ на различните нива и унифициране на тяхната 

дейност Централната комисия по етика планира актуализиране на нормативната база за работа 
на комисиите. В резултат на упорита работа, анализ на редица наши и международни доку-
менти и консултации със съответните специалисти се генерираха няколко документи в помощ 
за оптимизиране на дейността на КПЕ на всички нива.

За периода 2005 – 2009 год. бяха изработени и приети следните документи:
•	  Правилник за организацията на дейността на комисиите по професионална етика към 

БАПЗГ;
•	 Процедура за приемане и разглеждане на жалба в КПЕ при БАПЗГ;
•	 Алгоритъм на поведение за прилагане на стандартна процедура за разглеждане на жалби 

при недобросъвестни действия на членовете на БАПЗГ (фиг.2)
Правилникът за организацията на дейността на комисиите регламентира отговорностите 

на комисията и вида и начина на документацията, имаща отношение към работата на КПЕ при 
БАПЗГ.

Основното предназначение на Процедурата за приемане и разглеждане на жалба е да се 
унифицира реда на приемане, изискванията към страните по жалбата и поведението на коми-
сиите по регионални колегии и дружества при разглеждане на жалба.

Алгоритмът на поведение за прилагане на стандартна процедура по приемане и разглеждане 
на жалби всъщност е свързан с Процедурата за приемане и разглеждане на жалби. Той дава 
точния път от приемането на жалбата до достигане на становище от КПЕ на съответното ниво. 
По мнение на регионалните колегии това е изключително полезен и удобен за работа документ.
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Фиг. 2 Алгоритъм на поведение на процедура за разглеждане на жалба

Логичен резултат от създадените оперативни документи бе идеята за обединяването им с 
цел улесняване на ползването на съответната документация при необходимост. Основните ар-
гументи за следващата стъпка от дейността на КПЕ при БАПЗГ бяха:
•	 потребност от унифицирано поведение в случай на жалби
•	 потребност от унифицирана документация, касаеща етичните аспекти на професионалното 

поведение
В отговор на тези потребности след упорита работа бе създаден "Наръчник за работата 

на етичните комисии при БАПЗГ", който съдържа набора от оперативни документи и про-
цедури и е една реална възможност за усъвършенстване и унифициране на дейността на про-
фесионалните етични комисии. 

В съответствие с изпълняване на своите основни цели комисиите по професионална етика 
имаха потребност от два образеца, изработени допълнително и включени в Наръчника за ра-
ботата на етичните комисии на БАПЗГ:
•	 Акт за установяване на административно нарушение
•	 Наказателно постановление

Съгласно чл. 45, ал. 3, т. 3 от Устав на БАПЗГ комисиите по професионална етика към 
регионалните колегии издават актове за установяване на нарушения по чл. 40 от ЗСОМСААМС 
(6). С цел аргументираното и обективно използване на изготвените образци се взе решение в 
Наръчника да бъде включен Закон за административните нарушения и наказания. Наръчникът 
за работа на етичните комисии бе приет на Национален съвет на БАПЗГ (2009) и предоставен 
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на регионалните колегии за прилагане по места. 
Ежегодно се провеждат взаимоучителни работни срещи на КПЕ при БАПЗГ с председа-

телите на КПЕ към регионалните колегии с цел обсъждане на приложимостта на документите по 
места и генериране на препоръки за актуализиране на нормативната база. Удовлетвореността и 
полезността от тези срещи е безспорна. 

 Мотото на тези срещи е всички членове на БАПЗГ да продължаваме да бъдем:
 Е – емпатични
 Т – толерантни
 И – интелигентни
 К – конфиденциални
 А – автономни
Заключение

Промените в областта на здравните грижи през последните години и осезаемия недостиг 
на ПЗГ са само част от причините за усложняване на взаимоотношенията в българското здра-
веопазване. Това налага непрекъснато търсене на възможности за усъвършенстване и обога-
тяване на оперативните документи и средствата за спазване на етичните норми в ежедневната 
практика.

Преекспонирането на грешките на ПЗГ в общественото пространство води до създаване 
на негативна обществена нагласа относно професионализма и моралните им качества. С 
цел запазване на обществения престиж на професиите и доброто име на ПЗГ е необходимо 
да се преосмисли естеството на взаимните задължения и претенции между доставчиците и 
потребителите на здравни грижи, както и статута на комисията по професионална етика на 
БАПЗГ.

Необходимо е КПЕ към БАПЗГ да има активна позиция в защита на своите членове, като 
освен задължително произнасяне по подадени от пациенти жалби, да се въведе и законодателна 
възможност при поискване ПЗГ да получи положителна атестация за своята професионална 
компетентност, която да използва като доказателство в съдебен спор (4). 

Тази защита на професионалните права може да бъде осигурена чрез законодателна 
промяна в статута на комисиите по професионална етика към Българска асоциация на про-
фесионалистите по здравни грижи. 
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ЗА ДЕФИЦИТА  НА  "ЛЕКАРСТВОТО  ЛЕКАР"  В МЕДИЦИНСКАТА 
ПРАКТИКА     С НЕГОВИТЕ ЕТИЧНИ И ПСИХОЛОГИЧНИ  ИЗМЕРЕНИЯ 

Полина Балканска1, Людмила Чакърова1, Силвия Младенова1

Актуалност на проблема
Всеки, който е поел пътя на най-хуманната професия лечител е призван да овладява не само 

знания и умения в своята професионална област, но и да познава и спазва правилата на меди-
цинската етика, да  развива своята социалнопсихологична  компетентност.  Защото лечител-
ското изкуство се свърза с умението на терапевтичния екип да мотивира пациента за активно 
участие и съдействие в лечебния процес, да поддържа системно емоционална връзка с него, 
да постига съразмерна емоционална подкрепа, когато пациентът полага усилия да преодолее 
страданието, да умее да снижава болката и тревожността, да вдъхва увереност, да го учи и под-
крепя в поддържането на подходящо здравно поведение. Самата медицинска наука и практика 
ни убеждават, че различията в процеса на боледуване са безкрайни и винаги белязани от инди-
видуалната история на физическо и личностно развитие на пациента. Те са свързани с неговите 
нагласи и стабилизирани модели на отношение към болестите и формираните стратегии за 
справяне с тях. Затова, както още Хипократ отбелязва, трябва да се обръща внимание именно 
на различията между хората, на уникалния начин на живот и нужди на всеки, както и на спец-
ифичната изява на болестта при съответния индивид.  

Но дали такова професионално поведение е широко утвърдено в медицинската практика? 
Безусловно има много положителни примери в това отношение, но обобщените резултати от 
многобройни проучвания сред пациентите установяват неудовлетвореност от медицинското 
обслужване, свързано с нарастваща дехуманизация, комерсиализация и отслабване на междулич-
ностните отношения в лечителската практика. Отбелязва се явен недостиг на това, което Балинт 
нарича "лекарството лечител" – сигурността, че си при тези, които ще положат грижи, за да об-
лекчат страданието и имат компетентност да се справят с болестта, да проявят лична грижа, из-
разена в отношение на внимание, съчувствие, емоционална топлота, зачитане и подкрепа.

Някои етични и психологични проблеми на взаимоотношението медицински спе-
циалист – пациент

Взаимоотношенията между медицинските специалисти и пациентите повдигат много 
значими проблеми в медицинската практика и медицинската деонтология  (2,5). Причината 
за това произтича от сложния характер на човешкото поведение и необходимостта то да се 
анализира в неговата психологична, междуличностна и социална същност.

Анализът на данните от проведени проучвания показва, че от голямо значение за паци-
ентите в процеса на общуване е първият контакт с медицинските специалисти. Още тогава за-
гриженото и любезно отношение на здравния персонал може да ги предразположи и успокои, 
което от своя страна би довело до по-лесното им адаптиране към болничната обстановка. 

Изследвания  в тази насока сочат, че наличието на доверие и разбирателство между лекаря и 
пациента корелира статистически значимо с по-добро придържане към терапията (7,10).

Обобщените резултати от проведени собствени проучвания на мнението на 965 пациенти на 
възраст 35 – 80+ години от 10 града на страната, сочат, че всеки четвърти пациент-респондент 
1 Факултет по обществено здраве, МУ-София
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показва неудовлетвореност от отношението на обслужващия медицински персонал, а според 40% 
здравните специалисти се нуждаят от допълнително обучение за овладяване на комуникативни 
умения. Мнението на повече от 2/3 от анкетираните е, че уменията за общуване, търпението и 
отзивчивостта, способността за изразяване на съчувствие са едни от най-необходимите качества, 
които трябва да притежават здравните кадри, освен професионалните им компетенции за осъще-
ствяване на манипулации и грижи (3,4).  

Когато пациентите описват преживените "добри" и "лоши" консултации,  поставят по-силен 
акцент върху емоционалното съдържание на консултацията и поведението на медицинския 
специалист,  отколкото  на конкретните  клинични  процедури. 

Значителна част от дискутираните компоненти на подходящото професионално поведение 
на медицинските специалисти са свързани с наличието на емоционална интелигентност.  За 
съжаление традиционните умения за разбиране, разпознаване на емоциите и изясняване на 
разказите на пациента за болестта са застрашени от обезценяване. Много от действията, мани-
пулациите и организирането на грижите се преживяват от пациентите като дехуманизиращи и 
наказващи. 

Фактори, които затрудняват комуникацията медицински екип – болен, са:
•	 Дезинтересованост от страна на медицинския персонал, изразяваща се в пасивно 

поведение;
•	 Липса на непринуденост в поведението, проявяваща се под формата на стереотипно /

незачитащо индивидуалността на болния/ поведение; неуместно поведение и др.;
•	 Неумение за активно слушане, изразяващо се в безразличие, разсеяност; липса на 

индивидуален подход; шаблонни отговори; прибързани съвети и оценки, и др.;
•	 Прекалена емоционална дистантност, проявяваща се в подценяване и негативност; 

недооценяване на ситуацията, когато се изисква грижа; липса на желание за диалог, 
прибързаност, прекъсване на изказването на пациента; ползване на неподходящ език 
(например неразбираема медицинска терминология), несъобразен със социокултуралното 
ниво на пациента, неговата възраст и др. Така например, незначителна част от пациентите са 
ориентирани в медицинската терминология. Поради това много често има случаи на доста 
неточно тълкуване на получената от тях информация. Проблемът се усложнява още повече 
поради факта, че пациентът определено се затруднява при запомнянето на даваните от 
медицинския специалист обяснения. Използването на професионалния "жаргон" при това 
общуване често става причина за недоразумения и конфликти; 

•	 Неподходящо поведение и нетактични изказвания от страна на медицинския персонал, 
създаващи предпоставки за ятрогенни психични реакции на пациента;

•	 Липса или недостатъчно познания и умения за осъществяване на емпатично поведение.  
Всъщност изразяването на емпатия е мощен, ефективен инструмент за комуникация, 
когато се използва по подходящ начин във времето на клиничното интервю, терапевтичните 
процедури и разговорите с пациента (2, 7, 8, 10). 
Фундаментален проблем на общуването медицински специалист-пациент се  оказва 

проблемът за контрола на комуникативната ситуация.  В родната медицинска практика 
преобладава патерналисткият комуникативен модел, изразяващ се във висок контрол на лекаря 
/медицинския специалист/ и нисък на пациента. Често се наблюдава демонстрация от страна 
на лекуващия на висок социален и образователен статус чрез вербално и невербално поведение, 
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поемане на решения и рискове, несподелени с пациента, но отнасящи се до неговото здраве, 
неуведомяване за съществуването на алтернативни възможности за лечение, налагане на 
схема на поведение при лечението, липса на каквото и да било обяснение или обсъждане на 
диагнозата и лечението. Негативна практика в комуникацията с пациента, която трябва да се 
преодолее, е доминирането на медицинския специалист в професионалното общуване, което 
се изразява невербално чрез визуална интервенция от негова страна (напр. проникващ контакт 
с очи), говорене с висок глас, прекъсвания на пациента, задаване на много въпроси, рязка смяна 
на темата, често вземане на думата и продължително говорене  (11) .   

Несъмнено пациентите се нуждаят от нов стил на общуване с медицинските специалисти, ново 
отношение към страданието им в болестта, към емоционалните им преживявания (тревожност, 
съмнения, очаквания) и подкрепа (1, 2, 6, 7 ).  Това може да се постигне, ако се познават и спазват 
специфичните правила за общуване и съблюдаване на принципа за комуникация, поставяща в 
центъра пациента.   
Стъпки към преодоляване дефицита на лекарството "лечител"
1.   Обучение - системно и продължаващо. 
•	 Изискването за първоначални комуникативни умения у бъдещите медицински специалисти 

може да стане част от комплексен приемен изпит за постъпване във висшето училище. 
•	 Развитието на социалнопсихологичната компетентност  на здравните специалисти е  

необходимо да се утвърди като задължителен елемент от тяхната обща професионална 
подготовка. Така например, такива познания и умения се предоставят целенасочено 
в програмите по психология, които присъстват както в академичната подготовка на 
специалистите по здравни грижи във ФОЗ, така и в СДО курсове по комуникативен тренинг 
и делово общуване, предоставени от катедра "Медицинска педагогика" - ФОЗ към МУ-
София. Всъщност без ефективно общуване и доверие усилията на здравния специалист не 
ще имат необходимия ефект, защото в комуникативния процес се обменя важна информация, 
изграждат се отношения на взаимно разбиране и партньорство.  

•	 Комуникативни умения е необходимо да се формират и във всички клинични дисциплини, 
съобразно спецификата на разглежданата тематика.

•	 Възможност студентите да развиват социалнопсихологичната си компетентност в 
специфична за медицинското обучение образователна среда предоставя включването на 
пациент в учебния процес (6). Прилагането на този интерактивен модел е първоначална 
стъпка към хуманизиране на здравните грижи чрез обучение, което включва три основни 
аспекта: дейности, познания и общуване на базата на рефлексивна практика с реални 
пациенти и постигането на специфично професионално поведение при съблюдаване 
на принципа за комуникация, поставяща в центъра пациента. Рефлексивната практика с 
пациенти насочва студентите към адекватни прояви на професионална загриженост, които 
се свързват и с изразяването на уважение и разбиране към преживяванията и страданията 
на болния.         

2.  Утвърждаване на Балинтовите групи като необходим компонент за реално прилагане на 
правилата за добра медицинска практика и подпомагане на саморефлексията на лекуващите.

3. Следване на позитивно професионално и етично поведение в отношението към пациентите.
Заключение

Осъществяването на био-психо-социален подход към здравето, болестта и боледуващия в 
съответстие със съвременните европейски стандарти за здравно обслужване изисква добра со-
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циалнопсихологична подготовка на медицинските специалисти. Това е необходима стъпка към 
изграждането им като компетентни професионалисти в областта на общественото здраве.  
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ПСИХОТЕРАПИЯ И ЕТИКА ПРИ ДОНОРСТВОТО И 
ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА ОРГАНИ

Румяна Пешева1, Любомир Спасов1, Виолета Михайлова1

Въведение
Психологичната и психотерапевтична работа с трансплантирани пациенти показват се-

риозно повишената тревожност на болните в периода на очакване на евентуалната транс-
плантация. Когато присаждането е възможно само от трупен донор, пациентът притежава 
един единствен вариант за оцеляване и справяне с болестта. Той не разполага с различни ал-
тернативи. Има само едновариантно решение, което е достатъчно трудно постижимо към на-
стоящия момент в България. Характерна реакция в такива случаи е трескавото очакване, че 
от някой критичен инцидент ще се появи очакваният донор. Още повече, че при голям брой 
случаи спешността е налице. Заболяването носи терминален характер. Тази ситуация изпълва 
болния с огромна и тежка амбивалентност. Той си поставя въпроса:"трябва ли да умре някой 
друг, за да живея аз". Тази амбивалентност произтича от силния страх за живота и от желанието 
да го продължиш. От другата страна стои огромната вина заради цената на чуждия живот. На 
емоционално равнище пациентите се преживяват пресирани и депресирани от тази вътрешна 
и външна реалност. На рационално ниво те се срещат с множество дилеми, носещи етичен, 
съзнаван и безсъзнаван характер.

Когато перспективата е за живо донорство, дилемите на болните са свързани с отношението 
и загрижеността за техните близки. Страхът за донора, за здравето и живота му, чувствата на 
задълженост и благодарност са част от трудно решимите въпроси. Етиката на отношенията се 
преплита с една сложна емоционална динамика, в която връзката "донор-реципиент" често е 
застрашена от провал. В психотерапията на тези пациенти ясно личи трудната динамика на 
тези взаимодействия.

Цел
Цел на настоящия материал е да представи част от психотравматичните аспекти на донор-

ството и трансплантацията на органи в неговите етични и емоционални аспекти.

Материал и методи
В настоящето клинично изследване и наблюдение са включени 119 болни (78 мъже и 41 

жени), от които 79 човека (54 мъже и 25 жени) са наблюдавани само в периода на очакване 
на трансплантационна интервенция. 40 болни (25 мъже и 15 жени) са с осъществена транс-
плантация в Университетска болница "Лозенец" в периода 2004-2013г. От трансплантираните 
пациенти 25 са с с бъбречна и 15 – с чернодробна трансплантация.

Важно е да се отбележи, че в индивидуалната история на всеки болен заболяването, лече-
нието и психотерапията са в различни времеви интервали. В този смисъл приемаме условно 
да посочим средна продължителност на психологичното консултиране и психотерапевтична 
работа с хората с присаден орган - период от 4 години. Средната продължителност на престоя 
на болните след операцията е 45 дни. 

Основният терапевтичен метод е психоаналитичната психотерапия. Използвани са 
следните, специално конструирани за целта, методики:

1 Университетска болница "Лозенец" – София
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•	 Методика за психологична оценка на пациенти, очакващи трансплантация на орган,
•	 Методика за проследяване на емоционалната динамика при пациенти с трансплантация на 

орган,
•	 Методика за психотерапевтично проследяване на пациенти с трансплантация на орган.

В психоаналитичната перспектива, в която работим, диагностиката и лечението съвпадат. 
Те вървят успоредно и се коригират взаимно. Психоанализата предлага разбиране на чо-
вешкото функциониране през травматизма и конфликтността, през защитните механизми и 
отношенията със значимите обектни репрезентации.

Резултати и обсъждане
Клиничният опит показва, че приемането на новия орган от организма на реципиента в 

голяма степен зависи от неговото психично интегриране. В периода на очакване на евентуална 
трансплантация прави впечатление ниското равнище на информираност у болните относно 
трансплантационната процедура. Пациентът не търси информация, а се стреми да я избягва. 
Този феномен е изцяло психичен и има защитен характер. Няма отношение към интелекту-
алния капацитет на личността. Психичният апарат се предпазва от реалистични факти, тъй като 
те съдържат огромна заплаха. Например, една от избягваните теми, е темата за възможните ри-
скове.  Варианти за провал и неуспех се отричат (denial), сякаш изобщо не съществуват. Тази 
особеност е много характерна за пациентите, очакващи чернодробна трансплантация. При тях 
присаждането е единствена алтернатива. В психологичното консултиране в предтранспланта-
ционния период се забелязва дълбока регресия към ранни стадии от развитието на психиката, 
за които е характерно т.нар. магическо мислене. В него се предполага, че ако се мисли за нещо, 
то се случва. Силата на мисълта е свръххиперболизирана. Пациентът смята, че ако допусне да 
обсъжда рискове, то те неизбежно ще се случат. Той се предпазва от тях в безсъзнаваното чрез 
всякакъв род отбягване и странични интелектуализации.

Фигура 1

Липсата на добра информираност в предтрансплантационния период в по-късните етапи 
след операцията често е съпроводена с огромно разочарование и повишен депресивитет. 
Болните трудно приемат факта, че трансплантацията не е магически похват и че в следтран-
сплантационния период предстоят редица физически и емоционални трудности.

Пациентите с бъбречни заболявания са по-информирани относно самата операция. Те по-
знават други хора с бъбречна трансплантация. Приемат присаждането  като по-далечна пер-
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спектива и това им помага да търсят по-активно информация. При тях присъства алтернативата 
на хемодиализата, което намалява риска на спешността и прави очакването по-поносимо. В 
много от случаите в периода на очакване по-важна е идеята за трансплантацията, отколкото 
самата трансплантация. Тази група пациенти е по-толерантна по отношение на очакването. 
При пациентите с чернодробна цироза страхът и тревожността са толкова високи, че всяка 
конкретна информация се възприема като заплаха. 

В периода на очакване възникват редица въпроси, съдържащи психотравматичен и етичен 
характер. Много от тези въпроси произтичат от възможностите за донорство. При болните 
с чернодробно и бъбречно заболяване, при които трансплантацията е осъществима само от 
трупен донор, възниква ситуация на тревожно следене на новини, свързани с критични ин-
циденти. Възниква дилемата:"трябва ли да умре някой друг, за да живея аз". Появява се чув-
ството на вина спрямо потенциалния донор. Тази ситуация провокира сериозна вътрешна 
конфликтност, която болният не е в състояние да разреши. Той е преизпълнен от дразнители с 
външен и вътрешен характер и заплахата за него носи психотравматични особености. Налице е 
политравматизъм. Това е съвкупността на физически и психични травми, с които справянето е 
невъзможно, особено в ситуация на витална застрашеност. Това показва, че една такава дилема 
в този момент не може да се разреши. Натрупва се огромн количество дистрес и напрежение, 
които не могат да бъдат разтоварени и изразходени. 

При болните с бъбречно заболяване, при които е възможно даряване от жив човек, възниква 
интензивен страх и загриженост за живота и здравето на донора. Реципиентът е в ситуация на 
дилема, носеща емоционален и етичен смисъл. Въпросът му е:"имам ли право да искам това". 
Емоционалното и моралното влизат в драматичен конфликт, в който цената и измеренията са 
много високи. Тази конфликтност на психично равнище се разрешава в късните етапи на след-
трансплантационния период.

В процеса на физическо и психично усвояване на органа пациентите преминават през голяма 
идентификационна криза. Непосредствено след хирургическата интервенция те преживяват 
усещане за липса на идентитет. Наблюдават се редица фантазни идентификации с идеята за донора 
при трупното донорство. На безсъзнавано ниво реципиентът изпитва силен страх от загуба на 
самоличност. Той започва да подозира, че личността на донора ще превземе неговото психично 
пространство, ще го "запълни отвътре" и ще го обезличи. В такава ситуация може да забрави кой 
е и да получи амнезия по отношение на себе си, на близките си, на личната си история. Това  е 
страхът от анихилация, при който Азът се чувства застрашен от деструктуриране. На съзнавано 
ниво болният има чувството, че е объркан изцяло, че може да полудее и на моменти има нарушено 
тестиране на реалността. Понижава се неговата критичност и реалистичност.

Страхът от донора при трупното донорство се трансформира в по-късните етапи в идеа-
лизация на самия донор и на неговото семейство. Идеализацията произтича също от стремежа 
да се намери "отплата" за подарения живот. Тъй като нищо не е равнозначно на живота, ре-
ципиентът не може да направи еквивалентна размяна. Законовата регламентация не допуска 
болният да има информация за своя донор. В този случай пациентите търсят различни начини 
да намерят тази информация, водени от чувството на благодарност и задълженост. Това е важен 
момент, свързан с множество етични въпроси, който е предизвикателство във всеки отделен 
случай.

Докато при трупното донорство е водещ страхът от донора, при живото е застъпен страхът за 
донора. Амбивалентността на решението в предоперативния период се предава като свръхтревога 
след операцията. Парадоксално тази тревога създава дистанция в отношението на реципиента 
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към неговия донор. Провокира в безсъзнаваното по защитни съображения отчуждение, хладност 
и неутрализиране. Наблюдаваме феномените на изолация на афекта и на обръщане в противо-
положното, както и на редица реактивни образувания. На същото равнище се забелязва как пре-
живяването за дълг и задълженост се репродуцира в усещане за собствената разрушителност. На 
много ниските архаични пластове на психичното това е параноидно-шизоидна регресия, в която 
обратният знак е ужасът, че злото, което си причинил, може да ти се върне и да те унищожи. На 
съзнавано равнище реципиентите започват да се чувстват като свръхотговорни за получения 
орган. До такава степен, че го приемат като външен обект. Психичното му интегриране е дълъг 
и сложен процес. В случаите на експлантация на бъбрек при неуспешно приемане на органа 
болният се преживява виновен за случилото се. Сякаш в неговата воля и желание е причината за 
приемането и неприемането. Сближаването с донора става постепенно, след преразглеждане и 
психична преработка на техните взаимоотношения. В някои случаи наблюдаваме тенденция към 
симбиотична близост като неразрешена конфликтност по повод на благодарността. Етичните 
аспекти в тази връзка предполагат продължителен диалог и търсене на нова "среща" между донора 
и реципиента. 

Трансплантационната практика включва и голям брой други етични и деонтологични теми 
и въпроси. Някои от тях са свързани с взаимодействията между пациентът и болничната инсти-
туция. При осъзнаване необходимостта от трансплантацията болният изпада в състояние на 
обърканост и шок. Болничното заведение за него съдържа идеята за спасението и гаранция за 
сигурност. В момента на търсенето на помощ болницата е призвана да "удържа" тревожността на 
пациента, така че той да може да се съхрани физически и психично. Предоставянето на помощ е 
животоспасяващо в голям брой случаи. В същото време то носи надежда и е "сламката", за която 
да се хване болният. Един от най-важните показатели в този процес е изграждането на доверие 
в болничната институция. За очакващите трансплантация обръщането към конкретнодто бол-
нично заведение е единствен и уникален шанс. Болните са склонни да идеализират и хипербо-
лизират болницата в различните й значения и смисли.  В регресията към инфантилните стадии 
тя е възприемана безсъзнавано като майка или майчинска функция, "даваща топло мляко". При 
случаите на недостатъчно доверие се възприема като фрустрираща, което е свързано с гняв и 
отчаяние на индивидуално равнище. Болните са свръхчувствителни на отношението от страна 
на персонала спрямо самите тях. Реагират на различни вербални и невербални сигнали интен-
зивно и прекомерно. Регресират до състояния, в които плачат, искат непрекъсната грижа и по-
стоянно присъствие. В клиничната практика са наблюдавани случаи на особено съперничество 
сред трансплантираните пациенти за вниманието и любовта на персонала. Това съперничество 
носи доста агресивни характеристики и е необичайно преувеличено.

Фигура 2



- 501 -

Доверието е важен критерий от гледна точка на справянето на пациента след транспланта-
цията. Възприемането на болницата като защитена среда, даваща сигурност и закрила, помага 
болните да изграждат по-колаборативно поведение, да сътрудничат в собственото си лечение. 
Амбивалентността на отношението при пациентите, очакващи чернодробна трансплантация, е 
по-висока. Това се дължи основно на негативния опит, който тези хора имат от историята си на 
предишни хоспитализации в различни болнични заведения. Влияние оказва често и липсата на 
надежда, обезверяване на болните, съмнението в компетентността на българските медицински 
специалисти и др.

В повече от половината от случаите на пациентите с чернодробна цироза доверието към 
болничната институция е сериозно изразено. Това са пациенти, готови да се "свържат" бързо, 
да инвестират огромно доверие и надежда. Тези чувства по-късно засилват в големи граници за-
висимостта към болницата и персонала. Болните преработват трудно подобен род зависимост.

Изписването от съответната клиника се приема във всички случаи травматично. Този трав-
матизъм е изразен повече при болните с чернодробна трансплантация. Наблюдаваме феномени 
на огромна съпротива и силна сепарационна тревожност. Болните се страхуват, че далеч от бол-
ничната институция, не могат да оцелеят и да съхранят живота си. Метафорите в тази връзка 
са в границите на фантазията за "прекъсването на пъпната връв". Болницата е възприемана като 
изцяло защитена среда, носеща сигурност и закрила. Пациентът се чувства беззащитен и малък 
пред перспективата да се отдели и автономизира. Прави впечатление, че точно автономизацията, 
поемането на отговорност за себе си и собственото здраве е силно затруднена при болните с 
новоприсаден орган. Наблюдава се безсъзнавана тенденция да се връщат често по повод на раз-
лични оплаквания със соматичен характер. В основата си тези страдания са изцяло психогенни. 
Нямат органичен произход и са функционални по природа. Болните реагират с различни форми 
на соматизация на вътрешната несигурност и на заплахата от това дасе отдалечат и да се научат да 
функционират сами. Тенденцията от зависимост към автономия е сериозно затруднена.

В психотерапията на амбулаторен принцип болните имат възможност да се справят с тази 
силна зависимост към болничната среда. Психотерапевтичното общуване е вид "преходен обект", 
който съхранява връзката, но я прави гъвкава и динамична. В него пациентът преработва всички 
травматични аспекти на трансплантационната процедура, намира нови начини ефективно да раз-
решава вътрешната си конфликтност, да интегрира психично новия орган и да приеме новия си 
телесен и цялостен имидж с факта на трансплантацията. За много от пациентите в следопера-
тивния период се поставя въпросът: "сега болен ли съм или здрав". Този въпрос възниква с осъзна-
ването на необходимостта от постоянен периодичен мониторинг на състоянието им, както и от 
потребността от непрекъснат прием на медикаменти. Дилемата в този смисъл е свързана и с тен-
денцията за ново начало. Болните възприемат операцията си като "второ раждане", "прераждане", 
"втори шанс" и др. Успешното преодоляване на тази дилема е гаранция за подобряване качеството 
на живота им. Психотерапията дава добър принос в тази насока. 

Изводи
1. Трансплантацията на органи е животоспасяваща процедура за голям брой пациенти, 

но в психичен аспект тя е психотравматично събитие, чието преработване е сложно и 
продължително във времето.
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2. Присаждането на органи провокира множество емоционални и етични дилеми, най-
сериозните от които са свързани с донорството.

3. Етиката в трансплантационната процедура е един от най-важните принципи на медицинска 
и психотерапевтична грижа за болните, наред с конфиденциалността, зачитането и 
ангажираното участие.
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МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В 
БЪЛГАРИЯ

Невена Иванова1, Донка Димитрова1, Боряна Левтерова1

Въведение
Реформата на първичната извънболнична помощ в България имаше най-радикален характер. 

Съществуващият участъков модел на организация и дейност беше заменен с модела на общата 
медицинска практика.1,2 Сега в първичната извънболнична медицинска помощ работят около 
4700 общопрактикуващи лекари, които представляват около 17% от лекарите в България.

Общата медицинска практика е форма на организация и технология на извършване на 
първичната извънболнична медицинска помощ само от един лекар, който свободно се избира 
от хората.1,8 

Световният опит е показал, че системата на първичната извънболнична помощ изградена 
по модела на общата медицинска практика има потенциал да задоволи ефективно около 80% от 
всички здравни потребности. 1,8

Това може да се постигне само ако се създадат правно-нормативни, организационно-ико-
номически и социално-психологически условия, които да мотивират общопрактикуващите 
лекари да имат адекватно професионално поведение, т.е. да извършват пълно качествено и 
ефективно дейностите, включени в съдържанието на общата медицинска практика.1,2

Мотивацията на лекарите е сложно психологическо състояние и е най-силният детер-
минант на тяхното професионално поведение, чрез което може да се постигне най-ефективната 
дейност при съществуващите условия.3-6

Изследвания на мотивацията на общопрактикуващите лекари в нашата страна досега не са 
правени и това е едно от основанията да бъде проведено това проучване, част от резултатите 
от което се представят.

Целта на проучването е да се определи влиянието на основните фактори на професио-
налната среда върху мотивацията на общопрактикуващите лекари и да се състави техния моти-
вационен профил при съществуващите условия в българската система на здравеопазване. 

Материал и методика
Изследването има извадков представителен характер спрямо всички ОПЛ в страната (4678). 

В него участваха 245 ОПЛ подбрани случайно, което представлява 5.5% извадка. Средната 
възраст на участниците е 49,35, като от тях 53.5% са мъже и 46.5% - жени. В индивидуални 
амбулатории за първична медицинска помощ работят 82.3%, а в групови  - 17.7%, като 78.6% са 
разкрити в градове и 11.5% в села.

От многобройните външни фактори на професионалната среда, след обсъждане с фокус 
групи, бяха избрани да бъде изследвано влиянието върху мотивацията на 15 фактори. Те бяха 
разпределени според своя характер в 4 групи:
•	 Финансово-икономически – 3
•	 Организационно-технологични – 5
•	 Правно-нормативни – 4
1 катедра по Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина, ФОЗ, МУ-Пловдив
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•	 Морално-етични - 3
Влиянието на факторите върху мотивацията беше определено в 3 направления: 

•	 посока и сила да действие;
•	 място на значимост за общопрактикуващите лекари ;
•	 удовлетвореност от съществуващото състояние.

Информация за тяхното действие беше получена чрез пряка анкета с ОПЛ, като беше 
използван специален изследователски инструментариум (анкетна карта). 

Участниците в проучването класираха своите оценки в 3 и 4 степенни скали, а мястото по 
значимост с номер от 1 до 15.

Получената статистическа съвкупност беше анализирана с методите на дескриптивната 
статистика, с помощта на софтуерен продукт SPSS v.17.

Мотивационните профили "отразяват" разпределението на оценките на участниците по 
стъпалата на оценъчните скали.

Профилите се представят чрез няколко производни статистически показатели:
•	 Честотни разпределения на оценките на участниците по степените на измерителните скали.
•	 Коефициент на средно притеглената честота на всеки отделен фактор и група.
•	 Средна величина на оценките за мястото на значимост на всеки отделен фактор и група.
•	 Ранжиране на факторите по място на значимост.

Мотивационните профили бяха определени общо, по групи и по фактори и бяха анали-
зирани според различните характеристики на участниците (пол, възраст, вид на практиката и 
др.).

Резултати и обсъждане
1.  Профил на "посоката и силата действие" на мотивационните фактори върху професионалното 

поведение 
Общия и групови мотивационни профили на посоката и силата на действие на факторите 

върху поведението са посочени в табл.1.
Табл.1. Профил на посоката и силата на действие на мотивационните фактори върху 

професионалното поведение на ОПЛ (общ и по групи)

Мотивационни 
фактори

Действие върху професионалното поведение

Общ 
бройНяма Отрица- 

телно
Слабо 

положи- 
телно

Силно 
положи- 

телно
Бр. % Бр. % Бр. % Бр. %

От финансово-
икономически 
характер

23 9,6 8 3,3 83 34,0 129 53,1 243

От организационно-
технологичен 
характер

21 8,6 132 54,3 67 27,4 23 9,6 243
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От правно-
нормативен характер 77 31,5 95 39,1 58 23,7 14 5,8 243

От етичен и 
психологически 
характер

23 9,3 82 33,9 71 29,4 67 27,4 243

ОБЩО ЗА ВСИЧКИ 
ГРУПИ 14,8 32,5 28,8 23,9

Данните показват, че най-високи са "честотните" разпределения (относителни дялове) на 
оценките по отделните стъпки на скалата:
•	 Силно положително действие – 53.1% при групата фактори с финансово-икономически 

характер
•	 Слабо положително действие – 34% при групата фактори също със финансово-

икономически характер
•	 Отрицателно действие - 54.3% при групата фактори с организационно-технологичен 

характер
•	 Няма (не оказват) действие върху поведението – 31.5% при групата фактори с правно-

нормативен характер.
Това ясно се демонстрира от линейното представяне на  профилите на изследваните ОПЛ. 

(фиг.1)
Фиг.1

"Получените" профили показват,че ОПЛ оценяват че състоянието на "организационната 
и правно-нормативната среда" не ги мотивира да имат професионално поведение, което по-
пълно да отговаря на правилата на добрата медицинска практика и на стандартите по обща 
медицина.

Най-голяма е "мотивационната сила" и е положителна посоката на действие при 
финансово-икономическите фактори.(фиг.2)
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Фиг.2

Повече от 87.1% от ОПЛ са оценили че факторите от тази група създават мотивационно 
състояние, което влияе положително върху тяхното поведение - 53.1% считат, че това действие 
е силно положително.

При останалите групи и фактори преобладава отрицателната посока на действие, особено 
при правно-нормативните и тези с организационен характер.
2.  Профил на значимостта на мотивационните фактори за професионалното поведение на 

ОПЛ 
При проучването всеки участник, съставяше своя индивидуален профил, като подреждаше 

изучаваните фактори от 1 (най-значим) до 15 (най-малко значим). Така всеки фактор полу-
чаваше рангов номер. 

Фиг.3

Разпределение на относителните дялове на отделните фактори по значимоДанните 
от графиката показват, че участниците отново оценяват, че най-голямо значение за тяхната 
мотивация имат факторите с финансово-икономически характер.

Това се потвърждава и при определянето на средния коефициент и ранг на значимост на 
мотивационните фактори.(табл. 2)
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Табл.2 Среден коефициент и ранг на значимост на мотивационните фактори за 
професионалното поведение

Групи и вид детерминанти Среден коеф. 
на значимост Ранг

Размерът на нетната печалба (чистата печалба) от дейността на 
ОПЛ 3,1 1

Размерът на цените за капитация и различни видове дейности, 
заплащани от НЗОК 4,5 2

Системата на регулативните стандарти за броя на направленията 
и на количеството на различните видове изследвания 4,9 3

Размерът на потребителната такса 6,1 4
Ограниченията при назначаване на някои видове изследвания и 
изписване на медикаменти 6,2 5

Обемът и съдържанието на основния пакет дейности за 
извършване в ПИМП 6,6 6

Задължението за 24-часово оказване на медицинска помощ от 
ОПЛ 7,0 7

Правилата за диспансеризация на болните с някои хронични 
заболявания,  вкл. задължителния брой и  вид на консултациите и 
изследванията

7,1 8

Страхът от санкции от страна на НЗОК, НАП и др. 8,4 9
Отношението на служителите на РЗОК към общопрактикуващите 
лекарите 9,7 10

Непрекъснато нарастване на изискванията и претенциите на 
пациентите 9,9 11

Правилата на системата за специализация по обща медицина 10,9 12
Извършване на дейности в ПИМП, които не са включени в 
основния пакет на ПИМП 11,3 13

Стилът на търсене на медицинска помощ от пациентите 11,6 14
Ограниченията за извършване на допълнителна  професионална  
дейност (работа на второ работно място) 12,7 15

3.  Профил на удовлетвореността на ОПЛ от "състоянието" на мотивационните фактори 
Удовлетвореността от различните фактори е степенно субективно състояние в зависимост 

от тяхната "полезност" за дейността и поведението.
ОПЛ в настоящето проучване разпределяха техните оценки по 3 степенна ординална скала. 
Профилите на удовлетвореността по отделните групи външни мотивационни фактори са 

представени на фиг.4.



- 508 -

Фиг.4

Сравнението на груповите профили показва:
•	 Най-висок е дела на оценките за "пълна удовлетвореност"  при факторите с финансово-

икономически характер
•	 Най-нисък е дела на "пълна удовлетвореност" при факторите с правно-нормативен характер
•	 Най-висок е дела на неудовлетвореност от факторите с организационно-технологичен 

характер.
Това се потвърждава и от мотивационният профил по отделните фактори. (фиг.5)

 Фиг. 5 
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Мотивационен профил на удовлетвореността от отделните  фактори
Стойности на груповите коефициенти на средно притеглената честота на удовлетвореност 

показват отдалечеността от пълната удовлетвореност от състоянието на различните видове 
фактори при съществуващите условия. (фиг.6)
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Фиг.6 
Коефициент	на	средно	претеглена	честота	на	удовлетвореност	от	

състоянието	на	мотивационните	фактори

1. 

2. 

3. 

4. 
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1.	финансово-икономически

2.	организационно-технологични

3.	правно-нормативни

4.	етични	и	психологични

Данните от тази графика сочат, че състоянието на удовлетвореност на ОПЛ се намира на 
голямо "разстояние" от пълната удовлетвореност. Най голяма е отдалечеността при:
•	 Групата фактори с организационно-технологичен характер – 0.57
•	 Групата фактори с правно-нормативен характер – 0.61 

Това се потвърждава от стойностите на коефициентите на всички изследвани  фактори. 
(фиг.7)

Общия коефициент от 0.63, показва, че удовлетвореността на ОПЛ се отклонява от състо-
янието на пълна удовлетвореност с 0.37 (или с 37%), с колебание при отделните фактори от 
0.44 до 0.75.

Фиг.7
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Липсата на данни от такива изследвания в литературата не позволиха да се направи сравни-
телен анализ и така да се направят оценки "къде се намира" мотивационното състояние на ОПЛ 
в сравнение с ОПЛ в други страни. 

Заключение
Финансово-икономическите фактори имат най-силно и положително влияние върху моти-

вацията на ОПЛ за професионално поведение отговарящо на добрата медицинска практика, 
докато тези с правно-нормативен, организационно-технологичен  и правно-психологически 
характер имат "слаба" мотивационна сила.

Данните от определянето на мотивационните профили могат да се използват при взимане 
на управленски решения за промяна на различните фактори на "средата" на първичната извъ-
нболнична медицинска помощ с оглед създаване на професионално поведение, което да е адек-
ватно на изискванията за пълнота, качество и ефективност на този вид дейност.
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ПОДХОД ЗА КЛИНИЧНА ЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ СЛУЧАЙ НА 
УСТАНОВЕН ДАУН СИНДРОМ У ПЛОДА

Силвия Янкуловска1,  Габриела Стоянова2

Въведение
Клиничната етична консултация възниква в началото на 80-те годинив САЩ.Целта на 

етичната консултация е да подобри качеството на грижите за пациентите чрез идентифициране, 
анализиране и предлагане на решение на етичните проблеми от клиничната практика. 
Клиничната етичната консултация може да бъде предлагана от клинични консултанти или да 
бъде функция на етична комисия. Консултантът може да бъде в роля на съветник или медиатор 
(7). Консултацията може да се осъществи по низходящ "top-down" модел, при който се 
действа съгласно наложени норми или възходящ "bottom-up" модел, който е ориентиран към 
индивидуалното решение (8).

У нас клиничната етичната консултация все още не е въведена в клиничната практика, но 
студентите по медицина преминават обучение по методология на етичния анализ с визия за 
бъдещата им способност да решават етични дилеми в практиката си, както и да влизат в ролята 
на етични консултанти.

Целта на настоящaтaпубликация е да представи възможната структура на клинична етична 
консултация при случай на установен Даун синдром у плода. 

Към хипотетичен учебен казус е приложен оригинален 4-стъпков метод за анализ, разра-
ботен и утвърден в обучението по биоетика на студенти от различните медицински специал-
ности на МУ-Плевен.

Казусът
Н.О. е 37-годишна първескиня, бременна в 4ти месец. Н.О. и съпругът й са отлагали 

раждането на деца за по-късен период, желаейки първо да постигнат професионална 
реализация. Имайки предвид наличието на вродени аномалии в семействата на двойката 
и възрастта на родителите, семейният лекар е препоръчал извършване на амниоцентеза с 
цел откриване на евентуални аномалии. Амниоцентезата дава положителни резултати - 
оказва се, че плодът има Даун синдром. Н.О. и съпругът й са изправени пред дилемата дали 
да предприемат аборт.

Методът за анализ, разработен и утвърден в обучението по биоетика на 
студенти от МУ-Плевен 

1.  Дефиниране на моралния проблем(и). 
2.  Изясняване на информацията в казуса - медицинска информация; ценности на 
пациента; организационно измерение (налично законодателство и етични документи по 
проблема). 
3. Етична дискусия основана на принципализма (или друга етична теория). 
4. Предлагане на етично решение, логически съгласувано с етичната дискусия и 
практически осъществимо.

1 доц. , Сектор "Медицинска етика", Факултет "Обществено здраве", Медицински университет-Плевен
2 МУ-Плевен
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Дефиниране на моралния проблем
Непосредственият проблем пред лекаря в случая е какъв съвет да даде по отношение 

на предприемането на аборт. Може да се предложи и по-обща формулировка на етичната 
дилема: Редно ли е съпрузите да предприемат аборт, при установен положителен резултат за 
Даун синдром?

Изясняване на информацията в казуса
Медицински данни
37-годишната пациентка Н.О. е в четвърти лунарен месец от бременността. Пациентката 

предприема амниоцентеза предвид факта, че в семейството на двойката е имало вродени ано-
малии. Резултатът от изследването е положителен за Даун синдром.

Допълнителна медицинска информация
Амниоцентезата е процедура, при която се взема малко количество околоплодна 
течност. Тази течност е съставена основно от урината на бебето и секрети от 
устата и белите дробове, но в нея се намират и клетки на плода, излющени от кожата, 
както и от неговия бял дроб.Именно клетките се изследват за генетични аномалии 
на плода. Процедурата обикновенно се прави между 16 и 19 гестационна седмица (г.с.). 
Това е най-често срещаната генетична аномалия, която се дължи на една допълнителна 
хромозома в 21-ата хромозомна двойка. Заболяването като цяло не се унаследява, с из-
ключение на една от формите, където риска за раждане на дете с Даун синдром е 25%. 
С увеличаване на възрастта на майката, расте вероятността новороденото да има 
синдром на Даун. На практика обаче 80% от бебетата със синдром на Даун са родени 
от жени под 35 годишна възраст, тъй като по-младите бременни рядко се изследват. 
Новородените със Синдром на Даун могат да имат здравословни проблеми - вродена 
сърдечна недостатъчност (50%), нарушения на храносмилателната система (12%); 
левкемия (<1%), загуба на слуха (75%), заболявания на очите (60%), на щитовидната 
жлеза (15%) и др. (6). Някои от заболяванията на сърцето изискват операция, докато 
за други трябва само внимателно наблюдение. Степента на умствените увреждания 
варира, от леки (IQ: 50-70) до умерени (IQ: 35-50). С подходяща медицинска помощ 
и обгрижване хората със Синдром на Даун могат да бъдат напълно интегрирани (5). 

Организационно измерение
Прекъсването на бременността по медицински показания в България се регламентира в 

Наредба №2 за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременността от 01.02.1990г., 
изменена и допълнена в ДВ брой 89/31.10.2000г. Според чл.12 ал.1, абортът по медицински 
показания се извършва по искане на бременната жена при наличие на заболяване, несъмнено 
доказано и документирано, при което по нататъшното протичане на бременността или раж-
дането може да застраши живота или здравето на жената или жизнеността на поколението, при 
срок на бременност не по-голяма от 20 гестационна седмица. Съгласно ал.2 на същия член, 
абортът при срок по-голям от посочения в ал.1 се разрешава само при наличие на неотложни 
причини за спасяване на жената или при доказани груби анатомични увреди, или тежки гене-
тични увреждания на плода. В казуса Н.О. и съпругът й могат да прекъснат бременността, тъй 
като синдромът на Даун е тежко генетично увреждане на плода. Решение се взема от комисия 
с председател началника на акушеро-гинекологичното отделение на лечебното заведение и 
членове акушер-гинеколог и специалист по заболяването, даващо основание за извършване на 
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аборт. Абортът се извършва в лечебното заведение, към което е създадена комисията, издала 
разрешението (4).

Съгласно Декларацията на Световната медицинска асоциация (СМА) за правата на па-
циента от Лисабон (1981), съществено ревизирана и разширена през 1995г. и 2005г., всеки 
лекар трябва да предоставя необходимото количество точна и приемлива за пациента инфор-
мация за неговото зравно състояние, за начините за лечение,  включително алтернативите, за да 
може той сам да реши дали да предприеме или откаже предлаганото му лечение(9).

 По отношение на генетичното консултиране в Изявлението на СМА за генетиката и 
медицината се казва, че:
•	 " ... т.10 Генетично тестуване за предразположение към заболяване следва да се извършва само 

със съгласие на възрастните и ако има достъпно лечение за състоянието и резултатите от 
теста биха улеснили по-ранното включване на това лечение.

•	 т.14 На индивидите с висок риск за зачеване на дете със специфично заболяване трябва да 
се предлага генетично консултиране преди зачеването или по време на бременността.

•	 т.16 При всички случаи, когато се предлага генетично консултиране, то трябва да бъде 
неутрално и да защитава правото на индивида да откаже тестуване.

•	 т.17 В случаите на консултиране преди или по време на бременността, на бъдещите родители 
трябва да бъде предоставена информация, която да служи за основа на информирано решение 
относно раждането на детето, но информацията не трябва да бъде повлияна от личните 
виждания на лекаря по този проблем..."(10)
През 2005 г. се прие закон за социална интеграция на хората с увреждания (2), чрез който 

интегрираното обучение се утвърждава в системата на образованието.

 Етична дискусия
В казуса няма данни, че пациентката Н.О. е некомпетентна,  следователно принципът на 

уважение на автономността ни кара да приемем пациентката като личност способна да взима 
решение сама. За целта е необходимо адекватно информиране на пациентката и съпруга й. Те 
могат да предприемат прекъсване на бременността, но ще е необходимо решение от лекарска 
комисия. Но предприемайки тази процедура, няма ли да нарушим автономността на плода? 
Основавайки се на концепционалната теория за моралния статус на човешкия ембрион(1) 
можем да изтъкнем, че човешкият ембрион е личност от момента на зачеването. От биологична 
гледна точка в оплодената яйцеклетка се съдържа цялата генетична информация на зрелия ин-
дивид. Съгласно религиозната аргументация Бог определя дали яйцеклетката да бъде оплодена 
или не и ако това се случи, Бог е пожелал да създаде ново и уникално човешко същество, което 
като всички останали има уникална връзка с Него. Така погледнатоживотът на всяко човешко 
същество е уникален сам по себе си и намесата във взаимоотношенията между Бог и човек е 
морално недопустимо. Следователно имат ли право родителите да отнемат живота на детето 
си? Това не е ли вид евтаназия, при която пациентът, в случая ембриона, не може да изкаже 
своето мнение? Допускането на евтаназия/аборт фактически не снема ли от родителите от-
говорността за живота на болното дете? Това не е ли признак на слабост, егоизъм или дори 
престъпление?

Интерпретирането на принципа на благодеяние още повече затруднява решаването 
на проблема. Какво е добро и за кого е добро? Добро за родителите или за бъдещото дете? 
Медицински добро в случая няма, тъй като абортът не е лечение на установеното генетично 
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заболяване. Освен това абортът сам по себе си може да доведе до рискове за здравето на паци-
ентката и бъдещ стерилитет (3). Няма данни за изповядвана религия на пациентите, но прин-
ципно религиите са против изкуствения аборт (1). Религиозно добро също няма, тъй като 
абортът би бил вмешателство в творението на Бог. Може би именно детето със синдром на 
Даун е дадено на родителите от Всевишния за тяхно житейско изпитание и те нямат право 
да се отказват от него, само защото им е трудно. От гледна точка на социалното добро ситуа-
цията отново не може да бъде тълкувана еднозначно. Пациентката и нейния съпруг ще бъдат 
поставени на изпитание, ако запазят бебето, тъй като ще загубят досегашния си стил на живот 
и ще се посветят на отглеждането на детето с увреждане. Това ще е свързано със страдание, 
при всеки нововъзникнал проблем, но и моменти на радост при постигнат напредък. Трудно е 
и да се отговори на въпроса дали детето ще бъде щастливо болно или не, дали ще има социални 
контакти с други деца. Кое е по-добър вариант – да съществуваш дори и със заболяване или 
изобщо да не се родиш? Не трябва ли да се даде шанс на това дете да живее и да бъде човек? 
Както останалите идеи за добро, така и интерпретацията на обществено добро не е еднозначна. 
От една страна обществото може да цели увеличение на раждаемостта и тогава абортът би бил 
неприемлив. Неприемлива е и дискриминация на деца с увреждания в духа на интеграцията им 
в съвременните демократични общества. От друга страна отглеждането на дете със синдром на 
Даун коства усилия и ресурси и на държавата освен на самото семейство.

Принцип на ненанасяне на вреда.В случая изглежда, чевредата не може да бъде избегната. 
Абортът е вреда -вреда за родителите, че ще се лишат от своето дете; вреда за плода, че ще го 
лишат от правото на живот. От друга страна, ако запазят плода, родителите могат да изпитват 
чувство на винаи безсилие. Привързването към детето с времето може да засили тяхното стра-
дание, т.е. ще бъде нанесена и емоционална вреда.Детето от своя страна може да изпадне в со-
циална изолация, защото е "различно".

Принципът на справедливосттаможе би единствен носи аргумент, който дава катего-
рична позиция. Детето не трябва да бъде дискриминирано от родителите, обществото и ле-
карите поради факта, че е различно. Абортът не е решение на проблемите свързани с деца, 
които имат генетични увреждания. Болно или не, на детето трябва да се даде шанс да живее, да 
порасне, да се бори, да бъде човек.

Етично решение
Анализирайки представената ситуация, до последно аргументите "за" и "против" аборта са 

недостатъчни за вземане на категорично решение. При последния аргумент обаче, когато се 
разглежда справедливостта, везните се накланят в полза на плода и неговото право на живот. Би 
трябвало родителите да уважат това право. Факт е обаче, че абортът по медицински индикации 
е разрешен и решението на родителите да го извършат не може да бъде оспорено, осъдено или 
наказуемо. 

Ситуацията в казуса представя един от най-отговорните избори пред бъдещите родители. 
Лекарят също е изправен пред предизвикателства относно своята роля при предоставянето 
на генетична консултация. Клинична етична консултация може да бъде предоставена от 
външен експерт в случая, но предвид на сложността на дилемата и твърде личния характер на 
предстоящото решение, по-удачно би било предлагането на генетична и етична консултация 
от едно и също лице. За целта генетичният консултант трябва да има изградени умения за 
предоставяне на етична консултация. Алтернативно, клиничният етичен консултант може да 
влезе в роля по-скоро на медиатор, отколкото на съветник, между генетика и родителите. В 
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крайна сметка водещо е автономното решение на родителите и основна задача на етичния 
консултант е "засилване" на тяхната автономност.

Ситуацията с вземане на решение при плод с установен Даун синдром е само един пример 
за сложните етични дилеми, пред които е изправен съвременния медицински професионалист. 
Етичната консултация разполага с все още недостатъчно разгърнати възможности за улес-
няване на вземане на етични решения и в дългосрочен план изграждане на по-етична клинична 
практика.
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СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ХРАНЕНЕТО НА ЖЕНИ В ДЕТЕРОДНА 
ВЪЗРАСТ У НАС 

 Петър Марков1 

Проблем: Свръхприемът и дефицитът на жизненоважни нутриенти в храненето на младите 
жени (хранителните дисбаланси) във фертилна възраст засилват риска от развитие на редица 
здравни проблеми  в настоящ и следващи етапи от живота – метаболитен синдром, желязо-дефи-
цитни състояния, хронични неинфекциозни заболявания, проблеми в имунната резистентност, 
репродуктивните функции и др. Качеството на храната във фертилен период е мощен модулатор 
на обменните процеси и функцията на репродуктивните органи. Социално-икономическите ус-
ловия на живот силно влияят върху модела на хранене на населението в България и са свързани 
както с позитивни, така и с някои неблагоприятни тенденции в консумацията на храни, (3,8,9). 
Научните факти налагат редуциране на неблагоприятните тенденции в храненето на младите 
жени чрез адаптивни стратегии на общественото здравеопазване (1). 

Цел на настоящата разработка е да се проучи хранителният прием, консумацията на храни 
и антропометричният хранителен статус при млади жени в детеродна възраст (19-30 години) в 
период на икономически затруднения и да се оцени степента на здравен риск от установените 
хранителни дисбаланси.

Използвани са анкетен метод за проучване на храненето, а също - социологически, 
документален, статистически методи, а като индикатор за оценка -индекс на телесната маса 
(ИТМkg/m2). 

Резултатите показват, че среднодневният хранителен прием на енергия и хранителни ве-
щества при жените във фертилна възраст у нас се характеризира с дисбалансираност, (9), 
(фиг.1.)

Фиг. 1. 

•	  Среднодневният прием на хранителна енергия е под препоръките (9);
•	 Налице е  риск от неадекватно нисък  хранителен прием на пълноценен белтък при около 

една четвърт от изследваните млади жени; 
1 Асистент, Медицински факултет, Медицински университет, София
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•	 Среднодневният прием на мазнини надвишава препоръките и доставя 37 % от общата 
енергийност на дневната храна – при препоръка до 30 Е% (2,9); 

•	 Въглехидратният енергиен хранителен внос е под препоръчителните нива - 44,7 Е % (при 
препоръка – над 55 Е%). Нисък в сравнение с препоръчваните стойности е приемът на 
хранителни влакнини –14g/дневно за двете подгрупи изследвани жени (студентки и 
работнички) – при рекомендация над 20g/дневно; 

•	 Над половината от изследваните млади жени са с неадекватно нисък прием на калций (под 
критичната точка за здравен риск – "cut off "  67%);

•	 Над 30% от жените в детеродна възраст са в позиция на неадекватно нисък прием на 
хранително желязо и витамин С;
Установените характеристики, а именно - незадоволителен среднодневен  енергиен прием 

с храната, висок прием на мазнини, дефицити на витамини от група В, витамин С,  желязо, 
калций, недостатъчно среднодневно количество хранителни влакнини е свързано с висок 
здравен риск от възникване на проблеми в метаболизма и във функциите на редица системи 
в организма на младите жени: сърдечно-съдова, нервна, имунна, кръвотворна, репродуктивна, 
костна, зъбна.

Резултатите за консумацията на храни/групи храни сочат, че основен източник на 
комплексни въглехидрати в диетата на младите жени е хлябът - 122g/средно за ден. Консумацията 
на месо и месни продукти е в границите на препоръките – 99,3g/дневно. Среднодневният 
прием на зеленчуци е 194g, а на плодове -14g – под препоръките за минимален прием от 200g 
зеленчуци и 200g плодове, (фиг.2).

Фиг. 2. Среднодневна консумация на храни/групи храни при млади жени у нас  

Оценката на статуса обосновава практически препоръки за оптимизиране на хранителните 
дисбаланси - главен етиологичен фактор за повечето здравни проблеми при жените във фер-
тилна възраст, (5,7,8).

Данните за консумация на технологично обработени храни при младите жени в България 
са тревожни. Налице са потенциални неблагоприятни здравни ефекти от свръхконсумация 
и свръхкомбинация на различни технологични добавки. Безспорен научен факт е, че използ-
ваните при производството на  хранителни продукти технологични подобрители са с регла-
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ментирана от нормативни документи безопасност, но е налице повишен здравен риск при 
свръхкомбиниран прием. За младите жени и за всички потребители е важно да съобразяват 
експертната препоръка: Да четат етикетите и да правят своя информиран избор на храни – 
залог за добро здраве.

Резултатите от установения в проучването антропометричен хранителен статус (оценен 
на база ИТМ) сочи, че младите жени са рискова популационна група по отношение на 
недохранване. 17,3% от всички изследвани жени  са с поднормено тегло, а 22,8% - със свръхтегло 
и затлъстяване. Жените, живеещи в селски региони са с по-висока честота на свръхтегло/зат-
лъстяване (32.4%) от връстничките им в градовете (19,6%). Медико-биологичната оценка е, 
че както отклоненията към поднормено тегло, така и тези към свръхтегло/затлъстяване крият 
значителен здравен и репродуктивен риск, (табл.1).

Табл. 1.  Хранителен статус на жени на възраст 19-30 години, оценен на база индекс на 
телесна маса (ИТМ, кг/м² ), разпределени по местоживеене

Възраст
(години)

Брой
(n)

Поднор- 
мено тегло

(ИТМ < 18,5)

Граници на 
нормално 

тегло
(ИТМ 18,5 ÷ 

24,99)

Свръхтегло
степен 1

(ИТМ 25,00 ÷
29,99)

Свръхтегло
степен 2, 3

(ИТМ ≥ 30,0)

n % n % n % n %
Общо

19 – 30 127 22 17,3 76 59,8 23 18,1 6 4,7
Градско население

19 – 30 93 18 19,4 57 61,3 14 15,1 4 4,3
Селско население

19 – 30 34 4 11,8 19 55,9 9 26,5 2 5,9

Все по-голям проблем в тази рискова популационна група е нарастващата честота на раз-
пространение на поднормено тегло при при младите жени на 19-30 години в България  през 
1997-98 г. е била 14-15%, а през 2004 г. достига 17.3%, като по неофициални данни около 20% от 
младите жени у нас страдат от някакъв вид хранителни разстройства - анорексия, булимия, пре-
горексия, орторексия нервоза. Семейството и социална среда са със споделена отговорност за 
изграждане на здравословно хранително поведение, а обществените институции и държавата 
– за предоставяне на възможности за здравословен избор на храни и напитки. 

Изводи
1. Хранителният и енергиен прием при младите жени у нас се характеризира с 

дисбалансираност – тенденция към хипоенергиен и дефицитен по отношение на 
висококачествен животински белтък, комплексни въглехидрати, витамини, минерали, 
фибри и свръхмастен;

2.  Консумацията на храни/групи храни е в съответствие с установения дисбалансиран внос 
на енергия и нутриенти: Консумацията на плодове и зеленчуци, мляко/млечни продукти не 
покрива препоръките; Добавените мазнини надвишават препоръките;

3. Антропометричния хранителен статус показва:
◊ 59,8% от участващите в проучването жени във фертилна  възраст са с нормално 

тегло;
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◊ 17,3% е честотата на разпространение на поднормено тегло;
◊ 22,8% е относителният дял на жените със свръхтегло и затлъстяване.

4.  Оценката на риска от несъответствията в хранителния прием и консумация на храни се 
изразява във висок риск от възникване на здравни проблеми, свързани с биологичната роля 
на дефицитните и излишъчни нутриенти като нарушения в: имунната резистентност, 
железен и фолатен статус, във функциите на репродуктивните органи, на централната 
нервна система, костна плътност, липидна обмяна, антропометрични параметри, износване 
на здрав и жизнеспособен плод. 

Заключение
Резултатите от проведеното епидемиологично проучване дадоха възможност да се очертае 

моделът на хранене и хранителният статус на една важна рискова подгрупа от населението 
на България – млади жени във фертилна възраст 19-30 години, да се направи оценка на 
здравния риск от дисбалансиран хранителен прием и да се осигури надеждна база данни 
за разработване на регионални и национални стратегии и политики за оптимизирането им. 

Литература:
1. Воденичаров Ц, Попова С. Социална медицина, С, 2009, 237
2. Дулева В, Байкова Д, Йорданов Бл, Петрова Ст, Ангелова К, Ватралва К, Овчарова Д, Димитров П, Божилова Д 

– Национален мониторинг на храненето в България – прием на общи мазнини, мастни киселини и холестерол, В: 
Науката за хранене пред нови възможности и предивикателства – /ред. Б. Попов/, С, АСИ Принт, 2008,с. 113 – 117 

3. Марков П, Воденичаров Е, Дунева З, Байкова Д, Дулева В. -  Практически указания за оптимизиране храненето на 
жени във фертилна възраст – "Науката за хранене в опазване на човешкото здраве", ред. Б. Попов, С., 2004, 218 – 221, 
И.К. "Бленда", С.

4. Марков Д, Марков П, Байкова Д. Разпределение честотата на несъответствие с препоръките за телесна маса при жени 
на 18-30 год. у нас. В сб. Доклади от ХХVII научно-технологична сесия, Контакт 2010,С, ТЕМТО,2010, 139-142

5. Марков Д, Марков П, Байкова Д. Актуални проблеми на консумацията на жени в детеродна възраст у нас.В сб. 
Доклади от ХХVII научно-технологична сесия, Контакт 2010,С, ТЕМТО,2010,134-138

6. Марков П, Марков Д, Байкова Д, Петрова И. Здравен риск от рестриктивни модели на хранене при жени в 
предфертилна и фертилна възраст. В сб. Доклади   от ХХVIII научно-технологична сесия, Контакт 2010,С, 
ТЕМТО,2010,202-206

7. Методично указание за приложение на Физиологичните норми за хранене на населението в България, МЗ, 1998 
8. Национален план за действие "Храни и хранене" 2005 – 2010, РБ, МЗ, (приет  от МС 18.08.2005), изд. Деметра, ISBN 

978-954-9526-394, 2006, 96
9. Петрова С, Ангелова К, Байкова Д, Дулева В, Йорданов Б, Ватралова К, Овчарова Д, 2006 - Препоръки за здравословно 

хранене за населението в зряла възраст /18 – 65 години/, МЗ, НЦООЗ – С подкрепата на Регионалното Бюро за 
Европа на СЗО, EU

10. Физиологични норми за хранене на населението в България, ДВ бр.63,2005
11. Platform on Diet, Physical Activity and Health – International Obesity Task Force EU Platform Briefing Paper , EASO, 

2005, Brussels, 2005



- 520 -

ПРОМОЦИЯ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В РАННА 
ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 

Радка  Горанова1

Професионалната етика в медицината се основава на професионални кодекси, носещи об-
разците на поведение и добродетелите, които лекари и здравни специалисти трябва да при-
лагат в практиката (1). Етичните правила за добра сестринска практика в България са регла-
ментирани от Етичен кодекс на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински 
специалисти по здравни грижи в Р. България. В чл. 2 на Раздел І.Общи положения е посочено, че 
професията на професионалистите по здравни грижи се основава на качества като професи-
онална компетентност, квалификация и отговорност (3). Компетентността е определена 
като комбинация от умения, знания, способности и нагласи, желание и умение за учене (2). 
В основата на професионализма и професионалните ценности в здравеопазването са такива 
качества и поведение, които поставят интересите на пациента над тези на медицинския специ-
алист. Според R. Epstein и E. Hundert професионализмът включва обичайната и благоразумна 
употреба на общуването, знанията, техническите умения, клиничното разбиране, емоциите, 
ценностите, както и отражението на ежедневната практика в полза на индивида и обществото 
(6). Непрекъснатото обучение е предпоставка за оказване на висококачествени грижи.

Промоцията на здравето е заложена като една от фундаменталните отговорности на 
професионалистите по здравни грижи в етичния кодекс на съсловието(3). Задълженията на 
здравните специалисти по отношение на промоцията на естественото хранене  са посочени в 
Наредба № 1 от 8 февруари 2011г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, 
акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извъ-
ршват по назначение или самостоятелно(4). Високият професионализъм налага услугите пре-
доставяни на майките през континуума на бременността и майчинството да бъдат последова-
телни, удовлетворяващи и базирани на доказателствата. Медикализацията на раждането и май-
чинството като цяло задължава здравните специалисти да притежават и умения за промоция и 
подкрепа на кърменето. Познаването и прилагането на най-добрите съвременни практики във 
връзка с методите на хранене на децата са признак за компетентност и  критерий за укрепване 
на доверието в медицинската професия. 

През последното десетилетие многобройни проучвания доказват, че промоцията на 
кърменето е в състояние да подобри здравния статус както на децата в кърмаческа възраст, така и 
на майките. При децата кърменето понижава риска от редица заболявания, сред които: атопичен 
дрматит, астма, инфекции на долните дихателни пътища и на гастро-интестиналния тракт, възпа-
ление на средното ухо, некротизиращ ентероколит, високо кръвно налягане и повишени нива на 
серумния холестерол в зряла въраст, диабет тип 1и тип 2 и левкемия(8,9). Необходимо е да се 
обърне внимяние, че част от изборените заболявания (напр. астма, диабет, повишено артериално 
налягане) са социално значими за нашето общество. Ползите за кърмещата жена се изразяват в 
отлагане на следваща бременност, по-бързо възстановяване на теглото от периода преди бремен-
ността, понижен риск от следродилна депресия, понижен риск от пременопаузен рак на гърдата 
и рак на яйчника, понижен риск от фрактура на бедрената кост (8,9). Ползите от естественото 
хранене за семейството и общността включват по-рядко отсъствие от работното място, поради 
намалена заболеваемост в семейстовто, намаляване на разходите за храна и здравни грижи, 
ползи за околната среда, поради намалена употреба на горива, лекарства, пластмаси и отпадъци, 
свързани с изкуствното хранене (9). В съответстие с тези доказателства Световната здравна ор-

1 ас. д-р , Факултет  по Обществено здраве, МУ-София
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ганизация (СЗО) и УНИЦЕФ изработват Глобална стратегия за хранене на кърмачето и малкото 
дете, в която утвърждават 3 главни препоръки по отношение на естественото хранене: 1/ ранно 
начало на кърменето (през първия час след раждането); 2/ изключително кърмене2  през първите 
шест месеца от живота на бебето и 3/ продължаващо кърмене до 2 години и след това в съответ-
ствие с желанието на майката и детето (5,10).
Цел

 Целта на изследването е да се оцени професионализмът на здравните специалисти във 
връзка с промоцията на естественото хранене като се проучат знанията и нагласата им към най-
добрите световни практики по отношение на кърменето.
Методи

Използвана е анонимна социологическа анкета, изработена за пилотно проучване на тема 
Промоция на естественото хранене на децата в ранна детска възраст на същия автор. Участие 
взимат 72 души, ангажирани в сферата на здравните грижи, сред които практикуващи аку-
шерки и медицински сестри, завършващи акушерки и медицински сестри по време на предди-
пломния им стаж и студенти по здравни грижи в бакалавърските програми. Получените данни 
са обработени статистически с програмата SPSS. Проучването е проведено между м.октомври 
2012 и м.май 2013г. 
Резултати

Повечето от участниците, взели участие в проучването,  са във възрастовата група между 
36-40години. 57% са със специалност медицинска сестра, 30.5%- акушерка и 12.5% са студенти 
бакалаври. 69.4% имат деца и 88.0% от анкетираните с деца имат личен опит с кърменето.

На въпроса "От къде черпите информация във връзка с кърменето?" 51.4% отговарят - от  
личен опит, 50% - от университета, 45.8% - от близки и роднини и 30.5% - от професионален 
опит. 

Въпросите във връзка с глобалните препоръки за естествено хранене са от затворен тип, 
под формата на твърдения с три възможни отговора - вярно/невярно/не мога да отговоря. 

56.9% от всички анкетирани посочват за вярно твърдението "Кърменето може да бъде ини-
циирано през първия час след раждането". Всички дипломиращи се медицински сестри по-
сочват, че не могат да отговорят. От различните изследвани групи, най-голям дял от дипломи-
ращите се акушерки (62.5%) са дали верен отговор (фиг.1) Ранното иницииране на кърменето 
в рамките на първия час след раждането се асоциира с по-продължително кърмене (9).

Фиг. 1 Кърменето може да бъде инициирано през първия час след раждането

2 Изключително кърмене - прием  единствено и само на майчино мляко от раждането през първите 6 месеца (26 
седмици) от живота на детето, без прием на други храни и напитки, включително вода, като при необходимост  може да 
се приемат витамини, минерали  и медикаменти
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55.6%  посочват за вярно твърдението "Препоръчва се изключително кърмене докато детето 
навърши 6 месеца". Прави впечатлетние, че най-голям дял от дипломиращите се акушерки по-
сочват твърдението за вярно (75%).(фиг. 2) Доказани са ползите за здрвето на кърмачето от из-
ключителното кърмене в продължение на шест месеца в сравнение с изключителното кърмене 
в продължение на четири или по- малко месеца (7).

Фиг. 2 Препоръчва се изключително кърмене докато детето навърши 6 месец

87.5% от анкетираните посочват за вярно твърдението "Майката може да кърми детето си 
до 2 години и след това". Въпреки това сред тях има анкетирани, които казват, че практиката не 
е правилна и не биха я препоръчвали. (фиг.3)

Фиг. 3 Майката може да кърми детето си до 2 години и след това

С твърдението "Като здравен специалист имам задължението да извършвам промоция на 
кърменето" 45.8% от анкетираните са съвсем съгласни, 36.1% - са съгласни, а 15.3% посочват, че 
са неутрални и само 2,8% - че са несъгласни.
Фиг. 4  Като здравен специалист имам задължението да извършвам промоция на 

кърменето
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Заключение
Резултатите от проучването показват, че основен източник на знания във връзка с есте-

ственото хранене е личният опит. Завършващите акушерки са по-запознати с актуалните тен-
денции в храненето на бебетата и малките деца в сравнение с практикуващите акушерски със 
стаж повече от 10 години и са с по-добра нагласа към кърменето. Въпреки че 81.9% от анкети-
раните са съгласни, че промоцията на естественото хранене  е тяхно задължение, се наблюдават 
съществени пропуски в знанията им за най-добрите световни практики, базирани на доказа-
телствата. 

Високият професионализъм в медицината изисква непрекъснато усъвършенстване на зна-
нията и повишаване на компетенциите в съответствие с развитието на теорията и практиката. 
Продължаващото обучение във връзка с промоцията на естественото хранене не трябва да 
бъде пренебрегвано, а участието на здравните специалисти в квалификационни курсове по 
темата би повишило техния професионализъм.
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БАЛАНСИРАНОТО ХРАНЕНЕ И ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ – 
ПРЕВАНТИВНИ ФАКТОРИ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ БОЛЕСТИ

Петър Марков1, Димитър Марков2,  Донка Байкова3  

Проблем
Нездравословният модел на хранене и тютюнопушенето, заедно с ниската физическа активност, 

се считат за основни рискови фактори за пандемията на 21 век от хронични неинфекциозни забо-
лявания – коронарна болест на сърцето, хипертония, мозъчен инсулт, ракови заболявания, затлъ-
стяване, остеопороза, диабет тип 2. През последното десетилетие около 65% от всички смъртни 
случаи в България се дължат на заболявания на сърдечно-съдовата система - исхемична болест на 
сърцето (ИБС), сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт (4).  Докато в западноевропейските и среди-
земноморските страни смъртността от болести на кръвоносната система е стабилизирана и продъ-
лжава да намалява, то в България тя продължава да поддържа високи стойности.

Цел на разработката е да се направи преглед на  медико-биологичните ефекти на два ос-
новни фактора за превенция на хроничните неинфекциозни заболявания – хранене и физиче-
ската активност, за да се осигури надеждна база данни за разработване на национални стра-
тегии и политики за превенция.

Използвани са документални, анкетни, социологически методи.
Данните сочат, че здравните рискове, свързани с дисбалансиран модел на хранене са 

свързани с редица физиологични ефекти на храната, а именно:
Храната влияе върху химическия състав на тъканите и върху обмяната на веществата. При 

увеличение с 1% на енергията, приета за сметка на наситените мастни киселини (НМК) от 
животински мазнини, серумният холестерол в липопротеините с ниска плътност (ЛНП) се 
увеличава с 1.3 – 1.8 mg/dl. Дълговерижните ейкозапентаенова и докозахексаенова мастни ки-
селини (n-3-ПНМК) на рибните мазнини имат значителен понижаващ ефект върху кръвните 
нива на общия холестерол (ОХ) и триглицеридите. Транс-мастните киселини от твърдите мар-
гарини повишават холестерола в ЛНП и триглицеридите в кръвта, (5). 

От обратимите рискови фактори на първо място по значимост за развитие на сърдечно-
съдови заболявания  (ССЗ) е затлъстяването (на първо място - висцерален тип). Налице е права 
корелация между затлъстяването, хипертонията и мозъчния инсулт (особено при млади лица и  
когато повишеното тегло е с над 30% от нормата). Нисък здравен риск е налице при: обиколка 
на талия при мъжете под 94 см и при жените –под 80 см. При обиколка над 102 см при мъжете, 
съответно – над 88 см при жените има значително повишен здравен риск, (5,11). Проблемът 
с наднорменото тегло и затлъстяването е от най-големите социално-медицински проблеми на 
нашето съвремие, като прерастна от козметичен в социално-значим проблем. Доказано е, че 
честотата на затлъстяването се обуславя от някои фактори като: хранително поведение, стил 
на живот, двигателна активност, урбанизация, географски особенности, възраст, пол, фамилна 
обремененост, стрес, тегло при раждане и др. 

Повишеното съдържание на холестерол в ЛНП увеличава риска от натрупването му в 
кръвоносните съдове. Обратно - високите нива на холестерола в ЛВП намаляват риска от депо-
зиране на холестерол в атеросклеротични плаки. Съотношението ЛНП/ЛВП е от най-голямо 
значение за риска от исхемична болест на сърцето /ИБС/, (5,8,9). Важно значение има окисля-
1 д-р, асистент в Медицински факултет, МУ-София
2 д-р, дм, асистент във Факултет по обществено здраве, МУ-София
3 професор, ръководител катедра "Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве, МУ-София
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емостта на на холестерола в ЛНП. Окислените  ЛНП се депозират от макрофагите в атерома-
тозните плаки, което води до прогресия на атероматозната лезия. Значение имат размерите на 
ЛНП: Малките ЛНП са по-податливи на окисление и са с по-висок риск за ИБС (5,6,8).

Признат е ефектът на диетичните влакнини (фибри) в пълнозърнестите храни за нама-
ляване на сърдечносъдовия риск. Растителните стероли, антиоксидантите (полифенолите в ци-
трусовите плодове и в някои зеленчуци; изофлавоните в соята; антоцианидините  в червените 
боровинки, гроздето и аронията; флавоноидите в зеления и черния чай) понижават риска от 
ССЗ. Зеленчуците и плодовете са признати като натурални функционални храни.

Протективното действие на пробиотиците по отношение на ССЗ е предмет на много про-
учвания (5,7). Млечно-кисели продукти, съдържащи бифидо-бактерии, лакто-бацили и млеч-
нокисели коки имат хипохолестеролемичен ефект. Счита се, че благоприятният им здравен 
ефект може да се дължи на увеличена продукция на късоверижни мастни киселини (пропи-
онова, маслена, млечна), които намаляват плазмените нива на холестерола чрез потискане на  
ендогенната синтеза  на холестерол в черния дроб и отвеждането му от плазмата  в черния дроб. 

Високият прием на натрий и ниският прием на калий са хранителни рискови фактори за 
развитие на хипертония. Затова се намалява съдържанието на натрий в хляба, хлебните из-
делия, сирената, месните продукти и др. 

С глобализацията на света и преминаването на България  към отворена пазарна икономика,   
у нас се появиха нови храни и кулинарни изделия – традиционни за други народи. Навлязоха 
вериги за  т.нар. "бързо” хранене – предлагащи вкусни, но висококалорийни изделия с ниско 
съдържание на биологично-активни вещества /заради оскъдно присъствие в тях на свежи 
зеленчуци и плодове/, пици, спагети, "снаксове”, "чипсове”, технолигично обработени живо-
тински продукти и др. (5). 

Негативните характеристики на храненето на българското население и в частност на най-
рисковите групи – свръхмастен и хиповъглехидратен хранителен прием, дефицитен на ви-
тамини В1, В2, фолиева киселина, калций, желязо, цинк увеличават сърдечносъдовия риск(4). 
Тези нутритивни  дисбаланси са пряко отражение на  висока консумация на животински 
мазнини, ниска употреба  на плодове и зеленчуци през голяма част от годината, дефицитно 
присъствие на риба в менюто на българите, недостатъчен прием на пълнозърнести продукти,  
свръхприем на мазни меса, колбаси, тестени изделия,   готварска сол и алкохол (при значителна 
част от мъжете в зряла възраст) (1-4). Хранителните дисбаланси рефлектират върху антропо-
метричния хранителен статус на населението у нас.

При националното проучване на храненето на населението в България, 2004 г. се установи, 
че със свръхтегло са 41% от мъжете и 34% от жените  на възраст от 19 до 60 години, а със 
затлъстяване – 22% от мъжете и 16.6% от жените. При жените на 60-75 години свръхтеглото и 
затлъстяването са с още по-голяма честота, съответно 39% и 32% (4).

Ниската физическа активност на населението в зряла възраст у нас не само допринася за 
свръхтеглото и затлъстяването, но е и самостоятелен рисков фактор за сърдечно-съдовите 
заболявания (10).

На настоящия етап са изяснени множество медико-биологични ефекти на физиче-
ската активност/неактивност.

Експериментално доказани са следните благоприятни ефекти на физическата активност (8-10):
•	 Спомага за повишаване нивата  на холестерола в  липопротеините с висока плътност /ЛВП, 

HDL/ в кръвта: Аеробна физическа активност с енергоразход от 1200 ккал/седм за период 
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от няколко месеца повишава HDL-концентрациите, особено, когато се намали и ТМ (8,9);
•	 Ходенето  с бърз ход  се счита за здравословен вид физическа активност. Движенията 

на мускулите повишават метаболизирането на триглицеридите и включените в състава 
им мастни   киселини. Засилва се обмяната  както на  триглицеридите, които  се внасят с 
храната, така и на тези, които се продуцират в черния дроб , а чрез това  намалява риска от 
ССБ /сърдечно-съдови болести/ (8,9).

•	 Мускулната работа осъществява контрол върху нивата на кръвната захар в кръвта чрез 
регулиране на секрецията на инсулин (10); Физическата дейност подобрява глюкозния 
толеранс на организма, т.е.  - способността му да  изпълнява регулаторните си механизми 
(секреция на  инсулин) за контрол върху  концентрацията на глюкозата в кръвта в отговор 
на консумирани въглехидрати;  Физическата активност е самостоятелен превантивен 
фактор при захарна болест. За това допринася регулярното  и продължаващо дълъг период 
от време повишаване на мускулната маса на скелетните мускули и редуциране на мастната 
маса. Доказано е, че нисък глюкозен толеранс, екцесивна  мастна тъкан и неактивни мускули 
водят до повишен риск от развитие на не-инсулино-зависим диабет. При енергиен разход  
чрез физическа активност  от 500 ккал/седмично  появата на случаи  с не-инсулино-зависим 
диабет намалява с 6%.Този ефект е още по-добре изразен при индивидите със свръхтегло 
(8,9).

•	 Костно здраве: Физическата активност стимулира формирането на костна маса и  намалява 
загубата  й (6,11).  Това се отнася за натоварените  кости и е най-добре изразено при 
силовите спортове.Регулярна физическа активност в детството и юношеството  може 
да повиши пика на костната плътност съществено, което да бъде предпоставка за добро 
костно здраве в  зряла възраст, когато започват загубите на костно вещество. (Плуването 
като спорт прави изключение при тези ефекти и  не повлиява костната плътност, тъй като 
не е натоварена костната система). В пре-менопаузалния период физическата активност би 
повишила костната плътност  и би забавила  за продължителен период  от време загубата на 
костно вещество. 

•	 Регулиране на телесното тегло: Физическата активност увеличава енергоразхода.Умерена 
активност - ходене по 3 км три пъти седмично  за период над 3 - 6 месеца не е свързано 
с промяна на мастната маса.  Стимулираният апетит  при физическа активност намалява 
ефекта върху  мастните загуби и редукцията възлиза на  0.12 кг/седмично за мъже и малко 
по-малко при жени, като често се наблюдава даже повишаване на  телесното тегло (6,8,10).

•	 Хипертония: Физическата активност подпомага лечението на хипертонията.  Проучвания 
през последните години  установиха , че повишаването на физическата активност рефлектира 
върху понижаване стойностите на систоличното и диастоличното кръвно налягане с 
3 mm Hg при лица с  нормални стойности. При гранична хипертония  намаляването на 
стойностите на систоличното, респективно – диастоличното налягане е с 6, съответно – 
със 7  mm Hg,   а при лица с хипертония -  с 10, съответно - 8 mm Hg. Даже физическа 
активност с ниска интензивност /каквато е ходенето пеш/ може да повлияе благоприятно 
стойностите на кръвното налягане (7,8).

•	 Сърдечно съдови заболявания/ ССЗ/: Ниската двигателна активност повишава риска от 
инфаркт на миокарда със същата степен,  каквато се наблюдава при:  пушене на  повече от 
20 цигари дневно; високи стойности на кръвното налягане;  високи нива на холестерола в 
кръвта и др. Затова увеличаването на физическата активност намалява този риск с еднаква 
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степен като  елиминирането на горните фактори. Механизмите за повлияване са чрез: 
контрол на кръвното нялагане; на телесната маса; повишаване на  HDL-холестерола; 
подобряване на глюкозния толеранс;  намаляване риска от тромбоза, (8,9).  

•	 Функционалният двигателен капацитет на костно-ставния апарат и мускулната сила   при 
хора  в напреднала възраст е намален (11). Аеробната физическа активност  през младостта 
е важна за качеството на живот и добрите функционални капацитети в напреднала 
възраст. И при по-младите възрастови групи и при по-възрастните популационни групи 
най-подходяща физическа активност е редовното енергично ходене пеш. При стари хора 
мускулната сила е по-важна от издръжливостта. 

•	 Дозираната физическа активност при хора със съпътстващи заболявания -  сърдечно-съдови, 
белодробни болести, бронхиална астма, диабет тип ІІ,  остеопороза  намалява смъртността 
с 20%  и удължава живота с над 3 години (10,11).

•	 Аеробната физическа активност, т.е. - енергично ходeне, джогинг, плуване, танци и  
колоездене натоварва сърцето и белите дробове, защото мускулите и сърцето имат 
нужда от повече кислород. Ниска до умерена аеробна физическа активност /до 50% от 
максималния кислороден капацитет/ винаги води до подобряване на здравето и превенция 
на болести. Така се постига и енергоразхода, който е необходим да поддържа теглото - 
проблем за много хора (7,11). Високо-интензивна физическа активност обаче крие рискове 
и не се препоръчва. Т. нар.  "тренировки” не се препоръчват. Физическа активност с малка 
продължителност, но периодично повтаряща се,   е с най-изразени здравни ефекти - особено 
за превенция на сърдечно-съдови заболявания (10).

•	 Влияние на физическата активност върху подобряване на настроението: Понятието  
”чувствам се добре”  е пряко свързано с влияние на физическата активност върху 
настроението. В съвременни изследвания се доказват полезните ефекти на физическата 
активност върху чувството на безпокойство, страх и реакциите на стреса (6). Има изразен 
антидепресантен ефект както при здрави индивиди, така и при клинично диагностицирани. 

Здравни рискове, свързани с физическата активност
Отнасят предимно до: 

•	 травми на костите; 
•	 сърдечни кризи, свързани с натоварването на сърдечния мускул; 
•	 изтощаване на имунната система и понижаване резистентността  на организма към 

инфекциозни болести.
Ясно е, че колкото повече рискови фактори съществуват при един човек, толкова по-голям 

е рискът от възникване и развитие на ССЗ. По тази причина е важно да се елиминират тези 
фактори, които са обратими и да се положат усилия за минимизиране въздействието на трудно 
повлияващите се фактори. Препоръките на експертите са,   физическата активност да се дозира 
по времетраене и интензивност.

Изводи
1. Небалансираният характер на хранителния прием и неадекватният внос на витамини и 

минерали, установени в епидемиологичните проучвания на индивидуално ниво у нас, са 
свързани със съвременни негативни характеристики на хранителнта консумация.
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2. Вискоката честота на разпространение на свръхтегло и затлъстяване сред възрастното 
население в страната ни е рисков фактор за развитие и смъртност от хронични 
неинфекциозни заболявания;

3. Ниската физическа активност и заседналият начин на живот е самостоятелен рисков фактор 
за поява на проблеми в биохимичния здравен статус на съвременния човек;

Заключение
Превенцията на хроничните  неинфекциозни заболявания изисква разработване и при-

лагане на комплексни интервенционни програми на национално и регионални нива, насочени 
към оптимизиране храненето и повишаване нивото на физическа активност сред всички възра-
стови и професионални групи от населението в България. 
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НАРАСТВАЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА КИБЕРХОНДРИЯТА 
В КОНТЕКСТА НА ЕТИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С 

ОТНОшЕНИЯТА "ПАЦИЕНТ-ЛЕКАР-ФАРМАЦЕВТ"
Силвия Серафимова1

Многобройните дилеми,  провокирани от нарастващата зависимост от интернет техноло-
гиите в публичното пространство рефлектират и върху необходимостта от прецизирането на 
етическите  отговорности и задължения, които са обусловени от появата на един нов феномен 
от последното десетилетие, а именно – на т. нар. киберхондрия (cyberchondria). Дефинирана за 
първи път в научния дискурс през 2008 г. от специалистите на Майкрософт, Райън Уайт и Ерик 
Хорвиц, тя е характеризирана като неоснователно ескалиране на опасения относно сходна 
симптоматика, основаващи се на позоваването на интернет източници [1].

Целта на настоящата статия е да проблематизира доколко киберхондрията не трябва да бъде 
разглеждана единствено съобразно изискванията и принципите на т.нар. етика на интернет про-
учванията (internet research ethics), каквато е тенденцията в по-голямата част от съвременните 
изследвания, но и по отношение на медицинската етика в степента, в която нейният генезис е 
свързан с потребността от оптимизиране на контактите с пациентите. Затова формулираме хи-
потезата, че усъвършенстването на дизайна на медицинските сайтове с цел повишаване на ре-
левантността и комплексността на здравната информация относно симптомите е необходимо, 
но не и достатъчно основание за детерминирането на пропорционалната зависимост между 
намаляващия риск при самодиагноситицирането и задълбочаването на доверието между лекар, 
фармацевт и пациент. 

Емблематичен пример в това отношение е спорното утвърждаване на релацията "самоди-
агностициране-самолечение", тъй като дори при успешно самодиагностициране на базата на 
анализ на симптоми в медицински сайтове, липсата на адекватни здравни консултации може да 
доведе до необратими последствия при самолечението както в краткосрочна, така и в дългос-
рочна перспектива. От друга страна безпроблемното протичане на самолечението (процес, 
който по презумпция се възприема от пациентите като логическо следствие от успешното само-
диагностициране) представлява и едно от най-сериозните предизвикателства, чието осмисляне 
е невъзможно единствено чрез оптимизирането на медицинските сайтове. Повишаването на 
качеството на информацията не допринася съществено за изследването, респективно – за реду-
цирането, на негативните нагласи и склонността към ескалиращо напрежение при голяма част 
от онлайн потребителите, доколкото генезисът на киберхондрията има своите специфични 
психологически основания. Не по-малко противоречия предизвиква и екстраполирането на 
очакванията за бързо диагностициране и краткосрочно ефективно лечение, оказващи отрица-
телно  въздействие  при реалните контакти на киберхондриците с лекарите и фармацевтите.

На свой ред трябва да бъде проучено и доколко ключовият проблем при оптимизирането на 
дизайна на медицинските сайтове възниква и от свеждането на етическите изисквания до кри-
териите на изследователската етика (research ethics) като такава, т.е. до изискванията за конфи-
денциалност, които са само едни от многото съществени предпоставки за осмислянето на ком-
плексните отношения "пациент-лекар-фармацевт". Ето защо генезисът на киберхондрията ще 
бъде разгледан съобразно взаимообусловеността на три типа професионална етика, а именно 
– на етиката на интернет проучванията, на фармацевтичната, както и на медицинската етика.

1 Секция "Култура, ценности и морал", ИИОЗ, БАН
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Ключови аспекти  на понятието киберхондрия
Въпреки че понятието киберхондрия е въведено като научно понятие едва през 2008 г. в 

Америка, неговата употреба в периодичния печат датира още от 2001 г.. В статията на Й. Стоун 
и М. Шарпе Интернет ресурси в областта на психиатрията и невропсихиатрията (Internet 
Resources for Psychiatry and Neuropsychiatry), публикувана през 2003 г. в Списание за неврология, 
неврохирургия и психиатрия (Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry) се споменава, 
че през 2001 г. във вестник Индипендънт (Independent) е поместена статията на П. Валели със 
заглавие Ти киберхондрик ли си? (Are You a Cyberchondriac?). Във въпросната статия киберхон-
дрията е дефинирана като "прекомерно търсене" на здравни сайтове, което води до ескалиране 
на тревожността за здравословното състояние [2] на потребителите.

Първите систематични изследвания в тази сфера (както вече беше споменато) са проведени 
от двама компютърни консултанти на Майкрософт, Райън Уайт и Ерик Хорвиц, които пред-
ставят няколко мащабни проучвания, осъществени със съдействието на доброволци в периода 
2008-2010 г.. В първото по рода си изследване от 2008 г. те определят киберхондрията като 
"необсновано ескалиране на притесненията относно сходна симптоматика, основаваща се на 
преглед на онлайн източници"  [3], формулирайки хипотезата, че търсенето на медицинска ин-
формация по интернет може не само да окаже въздействие върху нивото на тревожност на по-
требителите, но и върху техните решения кога да потърсят консултация със специалист за диа-
гностициране или за провеждане на определена терапия. Нещо повече, то рефлектира върху 
цялостното им отношение към собственото им здраве и това на техните близки. 

В по-късни изследвания от 2009 г. и 2010 г. Уайт и Хорвиц се фокусират върху задълбоча-
ването на качествените методи на анализ (qualitative data analysis), систематизирайки  данните, 
предоставени от 515 доброволци. Проучването се конкретизира  съобразно естеството на 
процеса на самодиагностициране, както и в зависимост от факторите, определящи неговите 
специфики. На микрометодологическо ниво това оказва влияние върху прецизирането на 
следните въпроси: Какви са характеристиките на медицинската диагноза, поставена въз основа 
на онлайн проучвания? Диагностицирането зависи ли от възрастта или пола на потребителя? 
Какви ключови зависимости могат да бъдат откроени между различните видове характери-
стики? [4]. Изследването е анонимно, състои се  от 70 затворени и отворени въпроса, включи-
телно и от въпроси за медицинското досие на пациента и предходни консултации [5].

Поради тематичната близост на проблематиката,  т.е. доколкото киберхондрията пред-
ставлява тип хипохондрия, Уайт и Хорвиц открояват ключовата роля на наблюденията на Г. 
Амундсон и неговите колеги, според които независимо дали даден пациент страда или не от 
различни форми на хипохондрия, специалистите трябва да положат всички необходими усилия, 
за да минимализират чувството му за тревожност. Същевременно по-голямата част от изслед-
ванията, посочени от Уайт и Хорвиц проясняват взаимовръзката между дизайна на даден сайт, 
надеждността на информацията и естеството на контактите "лекар-пациент". Двамата консул-
танти отбелязват и проучванията на Л. Бейкър и сътрудниците му, акцентиращи върху липсата 
на зависимост между самодиагностицирането чрез интернет източници и последвалата кон-
султация със специалист, както и наблюденията на Е. Сайлънси и колегите му, аргументиращи 
тезата, че определени аспекти, които са свързани с дизайна на съответния сайт, индуцират не-
доверие, докато персонализацията на съдържанието обуславя повишаването на доверието у 
потребителите.

 Специално внимание е отделено и на зависимостта между търсенето на здравна инфор-
мация онлайн и последвалите практически решения (М. Ийстин и Н. Гуинслер), а също и на 
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възможността посещаването на определени сайтове да се превърне в индикатор за предвиж-
дането на степента и влиянието на въпросните сайтове върху потребителите (С. Бхавнани 
и др.) [6]. В този контекст е важно да се отбележи и наблюдението на Уайт и Хорвиц, че за 
разлика от онлайн консултирането, при лекарските консултации  се обръща внимание  не 
само на симптоматиката на пациентите, но и на техните индивидуални показатели, включващи 
възраст и пол [7].

 Те стигат до заключението, че съществува  необосновано ескалиране на риска, провокиран 
от позоваването на интернет сайтове при самодиагностициране, респективно – че по-ком-
плексната и релевантна информация онлайн също може в определени случаи да провокира 
ескалация на тревожност [8]. В изследването от 2009 г. Уайт и Хорвиц акцентират върху важ-
ността на съдържанието на сайта за успешната интеракция между лекар и пациент, докато в 
проучванията от 2010 г. една от ключовите цели е да се открои генезисът на противопоста-
вянето на факторите "сериозно заболяване-обяснение на заболяване в лека форма" (serious 
illness vs. benign explanation) [9].
"За" и "против" "доктора в мишката" [10]. Нови предизвикателства пред  етиката на 
интернет проучванията

Анализирането и преосмислянето на ролята на интернет като средство за медицинска диа-
гностика е ориентирано към прогностика на етическите противоречия чрез оптимизиране на 
онлайн потреблението. Това означава прецизиране на често срещаните симптоми по начин, 
по който да бъде избегната неоснователната ескалация на напрежението относно здравос-
ловни проблеми. И в двете изследвания от 2008 г. и 2009 г. Уайт и Хорвиц проучват необхо-
димостта от популяризация и увеличаване на доверието към специализирани здравни сайтове 
като WebMD, Mayo Clinic, MSN Health and Fitness  [11], които предоставят релевантна ин-
формация за неспециалисти по начин,  даващ възможостта за идентифициране на симптоми, 
свързани както със сериозни хронични заболявания, така и с необосновани опасения [12]. 

 Сайтове от типа на Mayo Clinic допринасят и за насочването на пациенти към подходящи 
специалисти за конкретизиране на диагнози, възможности за терапия, съответно - лекари и 
фармацевти да бъдат допълнително консултирани на базата на проведени изследвания или 
предхождащи епикризи. Някои от най-често предлаганите услуги на общопрактикуващите 
лекари са телефонни консултации със специалисти от Mayo Clinic, препращане към надежден 
интернет портал, където пациентите  да получат резултатите от своите изследвания, инфор-
мация  за евентуален болничен трансфер, както и възможността неспециалисти да проучат бо-
лестите, които ги интересуват чрез проследяване на симпотмите, респективно - на вариантите 
за подходящо лечение, на достъпен език.

Уайт и Хорвиц отбелязват, че въпреки наличието на специализирани здравни сайтове, по-
требителите масово се ориентират към проучване на симптоматика, използвайки търсачки от 
типа на Google и Yahoo! [13]. Тенденция, която е характерна и за България, защото сайтове 
като Doctoronline.bg и Framar.bg [14] не са особено популярни. Несъмнено една от ключовите 
етически дилеми, свързани с подобни консултации е доколко медицинското лице трябва да 
поеме отговорността да диагностицира и  препраща към съответен специалист на базата на 
субективното диагностициране на пациент, който в повечето случаи няма необходимото  об-
разование и компетенция, за да представи  обективно симптомите на евентуалното заболяване. 
Особено тревожен е и нарастващият брой пациенти с предразположения към хипохондрия, 
които описват допълнителни симптоми или  преувеличават ролята на съществуващи такива, с 
намерението да открият потвърждения на заболяването, което смятат, че са развили. 
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На свой ред изследванията показват, че повечето от симптомите,	с малки изключения, могат 
да бъдат предизвикани от животозастрашаващи болести. По думите на Джилита Хортон "Вие 
може да прекарате повече от три часа в разглеждане на медицински сайтове, но няма да на-
мерите животозастрашаваща болест, която да се характеризира с болки в ухото, дори мозъ-
чният тумор не предполага такива оплаквания. Но ако  продължавате да прекарвате по три часа 
на ден в търсене на подобна информация, Вие със сигурност имате киберхондрия" [15].

Не на последно място виртуалният тип консултиране крие опасността както от неоснова-
телно ескалиране на тревожността относно здравето на потребителя при евентуално непра-
вилно диагностициране, така и от неоснователното пренебрегване на  важни индикатори за на-
рушаване на здравословното състояние, които могат да доведат до  усложнения в дългосрочен 
план. 

Емблематичен пример в това отношение е нарастващото доверие на потребителите в соб-
ствената компетенция, което корелира с изначалното предоверяване на информацията в ин-
тернет. Ако изследване от 2012 г. показва, че само 4% от анкетираните се самодиагностицират 
като киберхондрици, на фона на 63% от респондентите, твърдящи, че никога не са се само-
диагностицирали погрешно на базата на интернет източници [16], то проучването от 2013 
г. отново провокира въпроси относно релевантността на подобен тип самооценки. Според 
доклада "Онлайн Здраве 2013" (Health Online 2013) 77% от търсещите здравна информация 
използват търсачки, а едва 13% започват проучването си от конкретен медицински сайт [17]. 
На пръв поглед статистика, показваща че в 41% от случаите има потвърдена диагноза от меди-
цинско лице, би могла да бъде интерпретирана като безусловен аргумент в подкрепа на онлайн 
самодиагностицирането, ако същата тази статистика не отчиташе и следните резултати – в 18% 
от случаите лекарите не се съгласяват с диганозата на пациента, а в 35% от случаите изобщо не 
е потърсено професионално мнение [18]. 

Ето защо стигаме до извода, че при подобни проучвания правопропорционалната коре-
лация между доверието в онлайн информацията и успешното диагностициране е не просто 
резултат от подобряване релевантността и комплексността на въпросната информация, а от 
предоверяването в компетентността на потребителя, която е отъждествена с пациентската 
компетенция. В този контекст липсата на драстични разминавания в самооценката и обе-
ктивното здравословно състояние могат да бъдат обяснени с факта, че в голяма част от слу-
чаите не се касае  за акутни състояния, а за заболявания в лека форма или симптоми на вече 
диагностицирани хронични заболявания, които не са предполагали своевременна консултация 
със специалист. Следователно не може да се определи със сигурност дали действително става 
въпрос за правилно поставена диагноза от страна на потребителя.

На свой ред положителният ефект от онлайн консултациите трябва да бъде търсен в пови-
шаване инициативността на пациента по отношение на комуникацията с общопрактикуващия 
лекар, доколкото провеждането на допълнителни консултации и намирането на алтернативно 
лечение цели откриването на най-добрия диференциран подход съобразно неговото кон-
кретно състояние и индивидуалния му профил. Статистиката от 2013 г. показва, че около 40% 
от респондентите в Америка  са се консултирали отново със своите лекари или са потърсили 
второ мнение, докато 34% са променили изцяло лечението си след проучването на информация 
по интернет [19].

Същевременно лекарите въприемат желанието на пациентите да потърсят самостоятелно 
медицинска информация  чрез проучване на онлайн източници като поставящо под въпрос 
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тяхната професионална компетенция. Според Уайт и Хорвиц  около 37% от респондентите 
споделят, че лекуващите лекари са били доволни от предварителната информация на паци-
ентите, получена по интернет, докато 51% посочват, че те не са изразили отношение. От друга 
страна  5% от анкетираните отговарят, че лекарите са проявили недоволство и раздразнение, 
а 7% споделят, че не могат да преценят тяхното мнение [20]. Анализирайки резултатите от 
проучването стигаме до извода, че процентът на недоволните лекари е много по-висок от 5%, 
защото ясно изразената липса на отношение или невъзможността въпросното отношение да 
бъде идентифицирано представлява имплицитна проява на неодобрение. Така липсата на оку-
ражаващо поведение от страна на медицинските лица потвърждава хипотезата, че почти две 
трети от тях имат негативни нагласи към онлайн консултирането.

Освен недоволството от индиректното дискредитиране на професионалната им пре-
ценка, една от основните причини за недоверието към здравните сайтове е свързана и с риска 
от нарастваща тревожност при пациентите. Изследване, проведено от Нилсън Консулт (AC 
Nielsen Consult) показва, че 89% от лекарите в Австралия твърдят, че пациентите пристигат 
при тях с информация, получена от интернет източници [21].  Майкъл Кид, председател 
на Националната консултативна група на общопрактикуващите лекари (National General 
Practitioners Computing Group) и професор в Кралския Австралийски колеж на общопракти-
куващите лекари (Royal Australian College of General Practitioners), споделя наблюдението си, 
че пациентите отиват на консултация с множество хипотези за възможни заболявания и "не-
здравословна доза паника" [22].  

Редуцирането на подобен вид опасения може да бъде постигнато чрез контрол на процеса 
на самодиагностициране от страна на общопрактикуващите лекари, които да препоръчват ре-
левантни здравни сайтове за допълнително информиране. Подобна тенденция се наблюдава 
в Америка по отношение на пациентите с хронични заболявания. По думите на д-р Кит Ли 
"Самодиагностицирането е неизбежно във времето, в което живеем", затова лекарите трябва 
"да подхождат като учители... да се вслушват в оплакванията на пациентите и да ги образоват 
относно техните симптоми."  [23]. Несъмненото методологическо предимство на този тип "об-
учение" е свързано с подобряване на комуникацията между лекар и пациент, защото, както от-
белязва и д-р Ли, въпросният процес изисква повече време от стандартната консултация, което 
на свой ред предполага "докторите да бъдат длъжни да отделят допълнително време" [24]. 

От друга страна подобна практика отново индуцира проблема за самоограничаването при 
самодиагностицирането, доколкото надценяването на  компетенцията на пациента (както от 
страна на лекаря, така и от страна на самия пациент) може да доведе до фатални последствия за 
неговото здраве; напр., когато акутно заболяване бъде подценено при самостоятелната оценка 
на симптомите, респективно – когато преценката на пациента повлияе при представянето на 
състоянието на общопрактикуващия лекар. Същевременно прибягването до онлайн консулта-
циите предполага освен доверие и добро познаване на болния като субект на лечението, тъй 
като при пациент, страдащ от киберхондрия или хипохондрия като цяло, здравната инфор-
мация онлайн може да доведе до ескалиране на нивото на тревожност. 

В този контекст методологическите недостатъци, свързани с остензирането на предизви-
кателствата пред етиката на интернет проучванията възникват от невъзможността да се ана-
лизира предразположеността на респондентите към ескалираща тревожност. Проблем, който 
е разрешим чрез позоваването на подходи от сферата на медицинската етика, психологията и 
психиатрията. Затруднението е отчетено и от Уайт и Хорвиц, които в изследването от 2009 
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г. отбелязват, че не разполагат с предварителна информация за поведението на анкетираните 
извън мрежата (напр. имат ли други епикризи, страдат ли от хипохондрия, какви са отноше-
нията им с лекуващия лекар) [25]. 

Допълнителна информация от подобен характер би допринесла за проясняването и реду-
цирането на състоянието на ескалираща тревожност, доколкото чрез задълбочаване на дове-
рието "лекар-пациент", което предполага разглеждането на последния като субект, а не като 
обект на лечение и превенция, би се избегнало свеждането на критериите на медицинската 
етика до тези на  изследователската етика. 

Предимството на този тип проучвания се състои в утвърждаването на критерия за кон-
фиденциалност (представляващ ключов принцип в сферата на изследователската етика) като 
една от многото предпоставки за комплексната реализация на отношенията между лекари и 
пациенти според критериите на медицинската етика. Ето защо стигаме до заключението, че оп-
тимизирането на дизайна на уеб сайтовете с цел редуциране на потенциалната киберхондрия  е 
необходимо, но не и достатъчно основание за реалното снемане на проблема, тъй като неговата 
генеалогия може да бъде откроена само чрез преосмисляне и актуализиране на комуникацията 
между лекар и пациент. Подобна "реформа" трябва да бъде постигната на базата на адаптиране 
на критериите на медицинската етика съобразно нарастващите предизвикателства на глобали-
зацията, без да се правят компромиси със самите етически принципи.

В противен случай медицинската етика отново би била сведена до спазване на основните 
принципи на изследователската етика, както това става при наблюденията на Уайт и Хорвиц. 
Те акцентират върху съобразяването с критериите за конфиденциалност [26], определяйки 
нивото на тревожност  чрез съпоставка с евентуални предишни състояния, отчетени при пред-
хождащи онлайн проучвания  [27]. Подход, който не се отличава с максимална ефективност,  
позовавайки се на принципите на непълната индукция, т.е. на индукцията, при която на базата 
на определен брой обозрими случаи се правят генерални заключения.

По отношение на дизайна на сайтовете, Уайт и Хорвиц стигат до извода, че потенциалната 
ескалация на напрежението у потребителите  се обуславя от мултиплицирането на еднотипната 
медицинска информация, идваща от няколко основни източника [28]. Респондентите посочват  
като ключови  фактори, оказващи влияние върху индуцирането на прояви на киберхондрия, три 
базисни показателя, които са свързани със съдържанието на самите сайтове. Споменаването на 
сериозни заболявания е отчетено от 64% от анкетираните, наличието на пораждаща притес-
нение лексика (напр. употребата на думата "фатален") е посочена от 41%, а липсата на услож-
нения е изведена като фактор от 36% от респондентите [29]. 

На свой ред необходимостта от разработването на релевантни по форма и съдържание 
здравни сайтове се явява приоритет в степента, в която наблюденията на двамата изследователи 
показват, че около половината от анкетираните (със слаби процентни различия, вариращи в за-
висимост от пола на доброволците) са преодолели здравословните си притеснения след про-
учване на симптомите по интернет. Около 90% от респондентите заявяват, че това се дължи на 
авторитета на източниците, а 48% твърдят, че увереността им се е увеличила след получаването 
на еднотипна информация в процеса на съпоставяне  [30]. 

Методологическите затруднения, индуцирани от доверието в надеждността на един или 
друг онлайн източник произтичат и от нагласите, свързани с произхода на сайтовете. Проучване 
показва, че на въпроса Колко е важно за Вас сайтовете, които посещавате да са разработени от 
компания или организация от Вашата страна?, около две трети от потребителите от САЩ, 
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Франция, Германия и Япония дават положителен отговор  [31]. За разлика от тях, в България 
се откроява тенденцията към по-голямо доверие към чуждестранни сайтове; тенденция, която 
корелира с предпочитанието (при финансова възможност) за закупуване на чуждестранни ле-
карства поради убедеността в по-доброто качество на продукта.

При последната статистика отново възниква и проблемът в каква степен сходният тип ин-
формация може да бъде показателен за достоверността на самата информация, отчитайки горе-
споменатото наблюдение, че като цяло медицинската информация онлайн се разпространява 
чрез позоваването на ограничен брой източници. Затруднение, което би могло да рефлектира 
върху подценяването на здравословни проблеми, чиято ескалация в дългосрочна перспектива 
би оказала негативно влияние върху физическото и психическото състояние на пациента. От 
друга страна потребителите са склонни да търсят информация от сайтове, които са с най-
висока оценка, съответно - сайтове, които се появяват като водещи резултати при избора на 
конкретни търсачки  [32].

По отношение на фармацевтичните услуги онлайн се добавя и спорната презумпция за 
идеален тип информирано съгласие от страна на пациента, при която се предполага, че той има 
достатъчно познания, за да прецени ползата от приемането на определен медикамент,  както и 
индивидуалната  поносимост към страничните му ефекти. 

Според статистиките в Австралия  повече от 52% от интернет потребителите купуват ви-
тамини онлайн, 34% - козметика, 33% - лекарства без рецепта (over-the counter-drugs) и 15% 
- лекарства с рецепта  [33]. Нещо повече,  изследванията показват, че макар и в различна степен 
между 64 и 98% от анкетираните киберхондрици в Америка, Франция, Германия и Япония са 
склонни да поръчат лекарство по интернет вместо да се консултират с личния лекар  [34]. 

Реализирането на подобен тип услуги води до деперсонализиране на отговорността на фар-
мацевта, което на свой ред обуславя повишаването на риска от комерсиализация на консул-
тантските услуги. В сравнение с медицинските, фармацевтичните услуги онлайн предполагат 
по-осезателно дистрибутиране на отговорността, както и по-ниска юридическа наказуемост 
при възникнали непредвидени странични ефекти именно поради презумпцията за идеален тип 
информирано съгласие от страна на потребителя, който се явява не само пациент, но и клиент. 
Случай,  илюстриращ едно от емблематичните затруднения в т.нар. от Майкъл Кид "ера на деле-
гираната отговорност при вземането на решения относно здравето" [35].

Позовавайки се на проучвания на когнитивни психолози, които изследват до каква степен 
отбелязването на сходства в събитията обуславя предиспозициите за изказването на едно или 
друго твърдение, Уайт и Хорвиц акцентират върху два типа  нагласи – склонността към провал 
при отчитането на средата или предишни възможности за дадени събития (base-rate neglect)  и 
влиянието на непосредственото въздействие на събития върху даден субект при оценяване на 
възможността за актуализацията на тези събития (availability bias) [36]. Първата склонност е 
характеризирана като една от ключовите предпоставки потенциалните киберхондрици да не 
взимат под внимание  малката предходна вероятност за редки болести (the low prior probabilities 
of rare diseases) [37], отбелязвайки, че дори лекарите не са имунизирани срещу лоша преценка 
при сходна симптоматика поради недоброто отчитане на ниския процент от случаи, при които 
наистина  става въпрос за редки заболявания.

 Анализирайки генезиса на т.нар. евристика на наличността (availability heuristic), Уайт и 
Хорвиц проблематизират как огромни масиви от информация, свързани с индексираното 
съдържание на сериозни заболявания обуславят високата честота на позоваванията на въ-
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просните заболявания  в мрежата. Така те се превръщат в приоритетни източници на инфор-
мация, макар че в редица случаи същата симптоматика може да бъде предизвикана от забо-
лявания в лека форма. Двамата изследователи отчитат и риска  процесът да доведе до профа-
низация на симптомите на редки, сериозни заболявания, приписвайки ги на безобидни със-
тояния. Емблематичен пример в това отношение е  фактът, че главоболието много по-често е 
предизвикано от липсата на кафе, отколкото от мозъчен тумор, но от това не следва, че то не 
може да бъде симптом и за други сериозни заболявания [38].

Същевременно Уайт и Хорвиц предлагат няколко възможности за оптимизирането на ди-
зайна на здравните сайтове, ориентирани към подобряването на т. нар. пробабилистична ди-
агностика (probabilistic diagnostic modality) [39]. Предложенията включват разработването 
на специални алгоритми, които да опосредстват реализирането на дългосрочни онлайн про-
учвания (включващи обяснения на достъпен език, с ограничена медицинска терминология и 
имащи за цел да дадат комплексна, представителна извадка на резултатите). На свой ред ме-
тодите за редуциране на киберхондрията предполагат изследване на начина и условията, при 
които потребителите проявяват гореспоменатите склонности, като избягването на несъответ-
ствието между съдържанието на сайтовете и сходствата при различните обяснения на дадена 
симптоматика се постига чрез извършването на релевантни медицински експертизи. 

В технологичен план Уайт и Хорвиц предлагат разработването на автоматично просле-
дяване на  сайтове, чрез което може да се изчисли възможността за проявяване на кибер-
хондрия, благодарение на  употребата на пробабилистични графични модели като Байезиевата 
мрежа (Bayesian inference network) и въвеждането на механични алгоритми с цел намаляване 
на броя на потенциалните киберхондрици. Това е предвидено да се осъществи  чрез  алтер-
нативни механизми в Web browser plug-ins или чрез селектиране на страниците с резултати, 
получени със съответните търсачки [40].

Заключение
Какви са перспективите пред лекарите, фармацевтите и пациентите, които трябва да се 

справят с нарастващите предизвикателства на комуникацията  в условията на глобализация ? 
Несъмено пациентите не могат да бъдат ограничени в търсенето на допълнителни източници за 
подобряване на информираността относно диагностицирането, лечението и профилактиката 
на отделните заболявания. От друга страна лекарите и фармацевтите не биха могли да повишат 
доверието в здравните институции без  да задълбочат доверието на самите пациенти  в  тяхната 
професионална компетентност и ангажираност, предполагаща съобразяването с критериите 
на медицинската етика. В този контекст е важно да се отбележи, че въпросните критерии се от-
насят не само до спазването на конфиденциалност, но и до създаването на оптимални условия 
за максимално обективно и комплексно формиране на т. нар. информирано съгласие. 

Едно от възможните решения за подобряване на отношенията "пациент-лекар-фармацевт" 
трябва да бъде търсено в посока насърчаване на информираността на медицинските лица от-
носно  консултирането с релевантни здравни сайтове за неспециалисти, които да бъдат пре-
поръчвани на пациентите при желание за самостоятелно проучване на заболяването. Сайтове, 
които на достъпен език да представят алтернативни гледни точки  не само относно кон-
кретното заболяване и риска за потенциални рецидиви, но и за възможностите за превенция 
[41]. Подобен подход  не би рефлектирал негативно нито върху доверието в професионалната 
преценка на лекаря или фармацевта, нито би довел до подценяването на необходимостта от 
евентуално допълнително консултиране със специалисти. 
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На макрометодологическо ниво това означава, че реабилитирането на доверието между па-
циент, лекар и фармацевт трябва да бъде постигнато чрез делегирането на отговорност на па-
циента за неговото състояние, което обаче не предполага лекарят и фармацевтът да поощряват 
безконтролното самодиагностициране и самолечение. Акумулирането на доверие изисква 
утвърждаването на процес на комуникация, който не може да бъде редуциран до определен 
брой задължителни медицински консултации. В противен случай пациентът би бил разглеждан 
като обект, а не като субект на лечението. Тенденция, която на свой ред поражда редица преди-
звикателства особено във времето на т. нар. "споделена отговорност при вземането на решения 
относно здравето" (shared responsibility in health decision-making) [42]. 

Не по-малко важно е да се отбележи, че самата онлайн комуникацията между лекар и па-
циент трябва да бъде ограничена, защото освен сериозните рискове, които  крие за здравето, 
тя обуславя и нарастването на тревожността  при определен тип пациенти. Изследванията по-
казват, че между 88 и 94% от киберхондриците в САЩ, Франция, Германия и Япония предпо-
читат конфиденциалното общуване с личния лекар по интернет [43]; процес, който вместо 
да минимализира опасенията, води до тяхното усложняване в дългосрочен план, доколкото 
достъпът до  онлайн информация предлага неограничени възможности за откриването и съпо-
ставката на все повече симптоми. 

Пропорционалната зависимост между задълбочаването на комуникацията "лекар-пациент" 
и  информираното съгласие  при пациентите чрез запознаването с релевантни здравни сайтове 
би допринесло не само за редуцирането на неоснователната ескалираща тревожност на кибер-
хондриците, но и на страдащите от хипохондрия като цяло. Нещо повече, адекватното пред-
ставяне на медицинска информация, съобразена с потребностите на целевата група би рефлек-
тирало върху повишаването на броя на случаите, в които пациентите биха се обърнали навреме 
към специалист. 

Ето защо е важно да се отбележи, че както пациентите, така и лекарите и фармацевтите са 
изложени на риска от предоверяване на нерелевантна информация онлайн. Статистиката по-
казва, че през 2011 г. около 46% от лекарите в Америка търсят информация в Google и Yahoo, 
за да прецизират своите диагнози, докато едва 68% се позовават на специализирани издания 
[44]. Съответно около 63% от респондентите споделят, че са променили първоначалната си 
диагноза [45], което отново илюстрира не просто необходимостта от повишаване нивото на 
надеждност на информацията в здравните сайтове, но и на потребността от проблематизиране 
на отговорността при взимането на решения въз основа на подобен род информация в пу-
бличния дискурс.

На свой ред лекарите и фармацевтите също биха могли да се възползват от предимствата на 
подходящи здравни сайтове, тъй като последните предоставят възможността за консултиране с 
други специалисти, абонирането за  онлайн издания, съдържащи най-нови публикации в съот-
ветната сфера, както и опции за проучването на най-добрите условия за хоспитализация в за-
висимост от конкретното заболяване. 

На институционално ниво би могло да се направи опит за създаване на български сайтове 
от типа на Mayo Clinic, предоставящи подробна медицинска информация едновременно за 
специалисти и неспециалисти, защото ползването на сайтове на английски или други западни 
езици предполага високо владеене на съответния език от страна на потребителя. Предпоставка, 
която би довела до индиректното дискриминаране на пациенти, които нямат добра езикова 
подготовка или не притежават необходимите компютърни умения. 
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Не на последно място могат да бъдат разработени програми за онлайн обучение, чрез които 
потребителите  да оптимизират  достъпа си до релевантни медицински сайтове, както и да се 
създадат онлайн бази данни с медицинска литература (съдържащи и популярни публикации) 
с цел обогатяване на информацията за редки заболявания, респективно – запознаване на по-
требителите с най-нови изследвания и възможности за алтернативна терапия при терминални 
заболявания.

В този контекст стигаме до извода, че усъвършенстването на дизайна на здравните сайтове 
по отношение на  надеждността на информацията и нейното представяне (в зависимост от това 
дали е предназначена за специалисти или неспециалисти) е необходимо, но не и достатъчно ос-
нование за прецизирането на критериите на медицинската етика в условията на глобализация, 
доколкото етиката на интернет проучванията предполага съобразяване предимно с прин-
ципите на конфиденциалност. Принципи, които са само едни от многото критерии за пови-
шаване на доверието между лекар, фармацевт и пациент.   
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ПРЕДИКТОРИ НА СИНДРОМА БЪРНАУТ
Емилиан Радев1

Факторите, които водят до синдрома на бърнаут, могат да бъдат категоризирани по няколко 
начина. В това изложение се опитваме да представим някои организационни фактори, вкл. и 
тези, свързани с изискванията и с ресурсите на работата. Въпреки че в повечето изследвания се 
твърди, че външните (ситуационни) фактори са водещи [5,30], представяме и разглежданите в 
научната литература индивидуални и демографски фактори.
Организационни фактори

Може би най-често цитираният антецедент е претоварването в работата (наричан още ролево 
претоварване). Класифициран и като количествен, и като качествен критерий, претоварването 
в работата се разглежда като резултат от изискването да се вършат прекалено много неща за 
ограничен период от време. В количествен аспект, претоварването се възприема когато трябва 
да се извърши твърде много работа за дадено време, а в качествен - когато изискванията на 
работата надвишават нивото на индивидуалните умения [35].

Маслах установява, че продължителната работа изисква прекомерно влагане на 
емоционални ресурси и енергия, и това води до емоционално изтощение [27] - първият от 
трите компонента на прегарянето. 

В по-късни проучвания се потвърждава, че претоварването с работа и времевият натиск 
са консистентно и значимо свързани с бърнаут [30]. Също така се установява връзка между 
количествените и качествените аспекти на работното претоварване, и разнообразието от фи-
зиологични, психологични и поведенчески симптоми на напрежение. Ако мениджмънтът на 
работата не е правилен, претоварването може да доведе до стрес, умора, злополуки, изтощение, 
депресия и други отрицателни последици [14]. Maслах описва ефектите от работното прето-
варване върху компонентите изтощение и цинизъм на емоционалното прегаряне. С други думи, 
при изтощение, причинено от работата, личността се дистанцира и проявява безразлично от-
ношение към колегите.

Ролевият конфликт и ролевата неяснота са други два, често цитирани предиктори на 
бърнаут. Ролевият конфликт се проявява, когато служителят възприема несъответствие между 
очакванията, които той формира за своята работа, а при ролевата неяснота той е несигурен 
за своите очаквания [32]. Конфликтът и неяснотата имат независими и преки причинно-
следствени връзки с бърнаут [2] и различни изследвания подкрепят тази информация при 
преподаватели [3] социални работници [26], компютърни служители [37] и други. Различните 
професии обаче, може да бъдат повлияни в различна степен от тези два фактора. Изследвания 
показват, че дори ролевата неяснота, сама по себе си, е значим предиктор на прегарянето 
[21]. Тъй като стресиращите изисквания на работното място обикновено не могат да бъдат 
избегнати, служителите прилагат различни копинг-ресурси (стратегии за справяне), за да 
намалят вероятността за бърнаут. 

Липсата на автономност в работата, описана като невъзможност за участие във вземането 
на решения, е доказан причинен фактор за деперсонализацията - втория от трите компонента 
на прегарянето. При липса на самостоятелност служителите чувстват, че околната среда е 
безлична, бюрократична, ригидна или свръхконтролираща и прибягват до деперсонализация 
във взаимоотношенията помежду си [8].
1 асистент, Катедра "Превантивана медицина", ФОЗ, МУ-София
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Според някои изследователи междуличностният конфликт при взаимодействия с колеги, е 
идентифициран като силен и най-важен източник на прегаряне в работата [15]. Междуличностните 
контакти често носят негативен заряд, произтичащ от противоречиви личностни ценности 
или спорове за това как трябва да се върши работата [25]. Тези автори установяват, че тези 
конфликти са свързани и с трите компонента на прегаряне -  повишено емоционално изтощение, 
деперсонализация и снижена професионална ефикасност. Други изследователи твърдят, че 
неуспешно разрешените конфликти може да имат дългосрочни негативни последици за здравето 
и благополучието на работещите, продуцирайки бърнаут [9]. Специфичен тип междуличностен 
конфликт са манипулативните действия, понякога маскирани под понятието организационна 
политика [13], които водят до отчужденост и бърнаут [39].  Въпреки че конфликтът е 
идентифициран като причинен фактор за прегарянето, междуличностните контакти имат и някои 
положителни измерения - приятелство, помощ и комфорт.

Литературни данни показват, че липсата на социална подкрепа е фактор, който допринася 
за бърнаут [10,30]. Социалната подкрепа влияе положително на чувството за благополучие 
по два начина. Първо, подкрепата е буфер между работния стрес и влиянието на стресови 
събития, като дава възможност да се преоцени потенциалната вреда на дадена ситуация или 
да се формира убеждение, че околните ще помогнат за справяне със ситуацията [7]. Второ, 
подкрепата се свързва с психичното и физическото здраве, независимо от присъствието на 
стресови фактори в работата [11].

Социалната подкрепа е ценен ресурс, чиято загуба може да доведе до хроничен стрес и 
бърнаут, появяващи се в усилията на индивида да замести липсата на подкрепа.  Интересен е 
фактът, че има разлика между липсата на социална подкрепа от колеги и липсата на подкрепа 
от ръководителите [17,30]. Например, липсата на подкрепа от ръководителите е свързана 
и с трите компонента на бърнаут. В този случай играят роля перцепциите за нарушен баланс 
в съотношението усилия/признание в работата, особено в изпълнителските позиции (т.нар. 
"сини якички") [38].

Авторите посочват, че вероятно взаимовръзките са циклични: работещите, които проявяват 
симптоми на деперсонализация, са с ниска ефективност в работата; това създава конфликти и 
повишава нивото на стреса, което на свой ред задълбочава симптомите на деперсонализация 
и прегаряне. 

Друг ресурс, който е доказан фактор за прегаряне в работата, е организационното доверие. 
В замяна на ангажимента им към организацията, служителите очакват да получат доверие 
и подкрепа за своята сигурност [22]. Ако организацията не потвърди този неофициален 
контракт, у служителя се формира дефицит на доверие, който е предпоставка за бърнаут. 
Психологичният конструкт доверие има значимо въздействие върху два от компонентите на 
прегаряне - деперсонализацията и емоционалното изтощение [20].
Индивидуални фактори 

Както вече бе споменато, движещите фактори на прегарянето са по-скоро ситуационни, 
отколкото индивидуални. 

Въпреки това, много изследователи предполагат, че бърнаут е продукт и на индивидуалните, 
и на средовите фактори [25]. Това допускане се потвърждава в проучвания, включили някои 
индивидуални фактори (напр. демографски показатели и личностни черти). 

Локусът на контрол (конструкт, разграничаващ хората които чувстват, че отговарят за 
хода на живота си от тези които вярват, че тяхната съдба се контролира от външни условия и 
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събития), е важен предиктор и на трите измерения на бърнаут [20]. Личност с външен локус 
на контрол, е по-вероятно да преживее чувство на безнадеждност, да не успее да преодолее 
несгодите си [28] и впоследствие да бъде по-уязвима на стрес [6].

По-горе бе дискутирана социалната подкрепа от страна на организацията, но подкрепата 
извън организацията (напр. от семейство, приятели или от религиозна принадлежност) е друг 
ресурс, който опосредства вредните последици от стреса в работата [1].

Освен това, някои работещи преживяват ролеви конфликт при съвместяване на 
изискванията на работата и на семейството [16] и този конфликт оказва силно и пряко влияние 
върху развитието на бърнаут [2].

Незадоволените индивидуални очаквания на личността за това, което може да постигне в 
работата или за това, което организацията предлага, също може да доведат до бърнаут [18].

Друг индивидуален фактор, който допринася за бърнаут, е несъответствието между 
индивидуалните умения и изискванията на работната среда. Личност с умения, съответстващи 
на изискванията на работата, може да избегне прегарянето, вмествайки се в рамките на 
организационните очаквания [24]. Интересен е фактът, че ако професионалната ефикасност 
като цяло е ниска, по-високото ниво на уменията не предпазва от деперсонализация или 
емоционално изтощение [20].

Индивидуален ресурс, известен като координация на експертността, може да намали 
стреса в работата. Този ресурс включва яснотата, която работещият има за насоките и начина 
на използване на своите експертни умения в работата [12].  При липса на координация, може 
да се преживява стрес, поради неразбирателство между членовете на екипа или напр. поради 
неопитност в работата с някои технологии. Този ресурс има принос за трите компонента на 
прегарянето [39].

Демографски фактори
Възрастта е демографски фактор, който е силен предиктор за емоционално изтощение [23] и 

вероятно се появява по-често в ранните етапи на кариерата [30].
Изследванията показват, че предразположените към бърнаут личности обикновено имат 

ниска самооценка [33] и ниски нива на личностна твърдост [36].
Новоназначените служители като цяло преживяват по-висок стрес, но тяхната възраст и 

самоконтрол са в негативна връзка с нивото на стреса [37].
Като цяло, факторът демографски характеристики няма забележим ефект върху появата на 

бърнаут. Начинът, по който един служител реагира на стрес също може да повлияе прегарянето.
Изследванията показват, че хората, предразположени към прегаряне са склонни да имат 

избягващ стил на справяне. Активните стратегии за справяне, като напр. пряко конфронтиране 
със стреса или говорене за него, обуславят по-ниски нива на прегаряне, отколкото неактивните 
(палиативни) стратегии за справяне, като избягване или игнориране на стреса [34].

В допълнение, са проучени връзки между стилове на справяне и социалното сравняване 
с нивата на прегаряне. Терминът социално сравняване описва съпоставянията, които в дадена 
ситуация личността прави между собствените компетентности и тези на другите индивиди в 
подобна ситуация. Изследователите откриват, че лицата, които се идентифицират на по-високо 
ниво от колегите (т.е. се представят по-компетентно от тях), имат по-ниски нива на прегаряне в 
сравнение с тези, които преценяват колегите като по-компетентни от самите тях [4].
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И накрая, интересна е идеята, лансирана от някои изследователи, че "по-добрите" 
служители в една организация са по-податливи на прегаряне, като се предполага, че само силно 
мотивираните (в работата) личности може да изгорят [31]. Това е така, защото ключовият 
компонент на прегарянето - изтощението - предполага предварително състояние на висока 
възбуда, което се среща най-често у работещи, силно въвлечени в работата си [19].

В заключение, предикторните влияния на различни демографски и личностни променливи 
не са толкова значими, колкото ситуационните фактори. Тази констатация води до идеята, че 
бърнаут е не индивидуален, а по-скоро социален феномен [30].
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ЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ НЕВРОДЕГЕНЕРАТИВНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Тодор Димитров1, Ванина Михайлова-Алакиди2

Независимо от степента на  етиологичните доказателства за появата и развитието на не-
вродегенеративните заболявания, съществува стремеж да се отговори на потребностите на 
болните  и да се подобри качеството им на живот. Този стремеж е оправдан от социално-психо-
логическа и социално-икономическа страна.

Икономическото въздействие в социален план се свързва с големите разходи за лечение и 
загуба на трудоспособност и особено ранното пенсиониране по болест. Освен това икономиче-
ските последствия върху самия пациент и неговото семейство са от съществено значение, както 
за неговото душевно здраве така и за социалното му функциониране. Ключово зачение от ком-
плексната терапия на тази патология заема невро рехабилитацията, която цели да се намали ког-
нитивният дефицит и влиянието му върху ежедневния живот.Друг важен момент е стимулиране 
на пациента за справяне с последиците от заболяването върху психичния профил – повлияване 
на нарушението в настроението, депресията и тревожността, намаляване на стреса и повишаване 
на целеустремеността за справяне с дефицитите.Поради това следва да се подчертае голямото 
значение на мултидисциплинарния екип, особено в случаите , когато са необходими грижи за об-
учението на пациента в използване на остатъчният капацитет. Този екип включва лекар, кинези-
терапевт, психолог, ерготерапевт, логопед и социален работник. Може да се обсъжда и въпроса за 
рехабилитацията в домашни условия или в специализирани центрове за рехабилитация. 

Кинезитерапията, като дял от рехабилитацията се включва възможно най-рано в терапев-
тичния процес изисква подходът да е строго индивидуален, съобразен с множеството фактори 
свързани със заболяването и личните особености на пациента. Обикновено рехабилитацията се 
осъществява в следните напровления:
•	 Подобряване на мускулната сила
•	 Подобряване координацията на движенията
•	 Намаляване на някои органни проблеми
•	 Преобучение на нормалните модели на движение
•	 Подобряване на настроението 
•	 При необходимост обучение на близките за обслужване

Рехабилитацията е продължителен процес, като в дългосрочен план тя поддържа по-
стигнатите подобрения и същевременно ефективна превенция срещу задълбочаване на сим-
птомите. Обездвижването и преумората водят до сериозни усложнения на състоянието на 
болния, поради което се изисква дозиране и целенасоченост на натоварванията.

Ерготерапията/ЕТ/ като дял от медицинската рехабилитация е значима и ефективна в 
процеса на лечението при невродегенеративните заболявания. Тя има своето място в специ-
фичните проблеми на болните, използвайки лечението чрез работа, ангажиране на мисловната 
дейност и вниманието. Целенасочените занимания  предпазват  пациента от физически и пси-
хосоциални нарушения и възстановяване на функциите му до по-нормални нива. Дейностите 
са насоени към хора с ограничени функционални възможности, с психосоциални нарушения, 
забавено развитие, напреднала възраст.

1 Асистент, Факултет по обществено здраве, Катедра по превантивна медицина, МУ – София
2 Доцент, Факултет по обществено здраве, МУ – Пловдив, 
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 Целите и задачите на ерготерапията са  фокусирани върху:
•	 Отвличане на вниманието – пренасочване на  мисълта от здравословния проблем   в друга 

посока към  занимания, дейности, забавления/ музика, танци, рисуване, овладяване на 
занаяти или спортуване/.Установено е, че правилно поставените от ерготерапевта задачи, 
могат да повлиаят върху сътоянието на пациента многостранно – успокояващо при невроза, 
тревожност, безпокойство, стимулиращо при подтиснатост, отчаяние, депресия и  отвличането 
на вниманието  при хора с трайни увреждания и хронични заболявания. Установено е, че 
развлекателната терапия по-трудно повлиява симптомите / болка, физически недъг/ и по-
лесно променя усещането за тях. Тревожността, уязвимостта, затвореността, подтиснатостта  
намаляват, пациента се чувства по-малко нещастен. Ако усещането за щастие е моментно 
състояние,  то самото щастие е в неговото търсене, в борбата за достигането му.

•	 Емоционално изразяване /креативна експресия/ - творческа пренагласа на личността 
/ теория на Зигмунд Фройд за самоанализата/. Чрез творчески изяви, ръководени от 
ерготерапевта пациентите изразяват свои мисли, становища, чувства, идеи. Така те 
повторно изживяват натрупаното в тях. Най-болезнени са премълчаните неща

•	 Изграждане  или възстановяване на умения е основна задача на ерготерапията. 
Изпълнението на дейности е свързано с владеенето на умения. Тук са мното важни 
дейностите от ежедневния живот /ДЕЖ/ADL/. Самообслужването е от изключително 
важно значение за независимостта на всеки човек. Изграждането на умения винаги започва 
първо с дейностите по самообслужването,следвани от дейностите по самоиздръжката 
на човека – производството  на материални ресурси, и естествено дейности запълващи 
свободното време с игри и занимания. При  изграждането на умения, терапевтът работи 
самостоятелно или групово при ментални увреждания.
Изграждането на умения  има за задача да възстанови ролята на индивида в обществото, се-

мейството, колектива. Всеки човек изпълнява множество роли в в живота си. При увреждането 
много често се загубват част от ролите, които при  ЕТ се очаква да се възстановят .

Детайлите в работата на ерготерапевта се определят от състоянието и възможностите на 
пациента, околната среда и личните му интереси. Ангажирането на пациента е важно и задъ-
лжително условие при провеждането на ерготерапията, за да се постигне оптимален резултат. 
Необходимо е да се прилагат онези движения, които най-точно отговарят на нуждите на па-
циентите за поддържане и подобряване здравето на пациента, предпазване от наранявания 
или инвалидност и помощ да развият и доразвият нужните умения и способности.Очаквания 
ефект е в следните насоки:
•	 възстановяване на  загубените или нарушените функции
•	 запазване функциите на здравите части на тялото, включително и психичните
•	 предотвратяване на последиците от инактивитетна хипотрофия
•	 поддържане на  заместителните функции и движения при трайни увреждания
•	 овладяване на професионални умения при трайни увреждания

Ерготерапията е форма  на групово лечение, което има преди всичко психотерапевтичен 
ефект. Груповото провеждане на терапията, индивидуалното участие на болния в процеса, вза-
имната зависимост на пациентите в този процес оказва изключително добър лечебен ефект.

В ерготерапията се прилагат многократно повтарящи се движения. Добре е да са от раз-
лични изходни положения, добре е да се използва и принципът на PNF " повторение без повто-
рение”. Ангажирането в целенасочена дейност е част от ежедневната рутина. Заниманията с це-
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ленасочена дейност изискват и се нуждаят от координация между физическата, емоционалната 
и когнитивна система. Пациент зает с целенасочена дейност насочва вниманието си по-скоро 
към самата задача отколкото към вътрешните процеси, необходими за нейното извършване. 
Дейностите могат да предизвикат моментални резултати или  могат да бъдат част от от сложни 
дългосрочни модели на поведение.

Основна цел на рехабилитацията е възстановяването на изгубените и създаването на нови 
умения и навици. Цели се пациентът да се ориентира към такъв вид трудова дейност, която 
в процеса на трудово-професионалната рехабилитация може да стане постоянно занимание 
и професия в последствие. Прилага се като занимателна трудова дейност  в специални рабо-
тилници. От значение е подготовката на терапевта, умението му да комбинира, подбира и 
прилага подходящи методи, отговарящи на възрастта на болния, вида и степента на увредата. 

Изследвания показват, че при активните упражнения умората настъпва след тридесетото 
повторение на движението. Същото движение, чрез подходяща методика може да се извърши 
стотици пъти без да се забележи физическа или психическа умора, поради това, че болният 
изработва нещо с интерес. Това елеминиране на вниманието от извършваното движение, чрез 
рехабилитацията превръща движението в автоматичен процес,  въздействащ сполучливо върху 
физиката и психиката с благопрятен ефект както в лечебния, така също и в цялостния рехаби-
литационен процес. 

В методичен аспект  ЕТ се отличава от другите рехабилитационни средства:
1. ЕТ ангажира цялостно личността на пациента, като му оказва всестранно въздействие, 

упражнявайки интегративната функция на ЦНС. Тя е активен метод на лечение, изискващ 
активното участие на болните. Изисква се цялостното внимание на пациента, да знае 
съзнателно какво прави и защо. Терапевтът  използва уменията и знанията си за постигане 
на активна позиция на болния

2. Заниманията по ЕТ поставят болния в близки до естествената среда условия, улесняващо 
неговата ресоциализация

3. ЕТ оказва общо и специфично влиание, което може да се дозира
4. Терапевтът се съобразява с функционалните възможности на болния и с характера на 

трудовите действия / кои мускули са най-натоварени, как да се улеснят движенията и да 
станат те целенасочени

5. пациентът предварително да е запознат с дейностите, за постигане на по-добър ефект
6. Целенасочените действия и дейности имат комплексен характер, допринасящи за 

възстановяване координацията на движенията и цялостната функция на ОДА
7. Извършената работа има силен емоционално стимулиращ ефект върху пациента. Намалява 

чувството му за тревожност и несигурност
8. Чрез ЕТ се решава приложната насоченост на рехабилитацията, възможността на болния да 

се самообслужва, да живее по-добре, да се асоциализира
"Трудова терапия" е термин използващ се често в рехабилитацията. Той се отнася до 

цялостният модел на битуване на индивида – ДЕЖ, работа, почивка, свободно време и ме-
ниджмънт на личното време. Представляват сбор от дейности изпълнявани в заобикалящата 
среда. За изпълнението на тези дейности е необходимо индивидът  да притежава разнообразие 
от съпътствуващи умения, допринасящи за цялостното им изпълнение.
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Сетивно-моторните функции се отнасят до една група компоненти на действието, която се 
осъществява от способността на ЦНС да организира и използва сетивни стимули за планирано 
взаймодействие с външните фактори.

Нервномускулните функции са отделен компонент на действието. Те се отнасят до способ-
ността тялото да се движи. Моторните функции се отнасят до способностите, необходими за 
физическото изпълнение на задачи.

Когнитивната функция представлява способността на мозъка да възприема, да решава про-
блеми и т.н. Компонентитите на психичеката дейност включват способността за реалистично 
възприемане на самия себе си и на околните. Така се изразяват чувствата си, и да разбират тези 
на другите. Включва способността  да се комуникира със другите и функционирането им в 
групови ситуации. 

Трудовите действия описват цялостната картина на способността на индивида да функци-
онира в околната си среда. Компонентите на действието описват съпътстващите умения. Ако 
те се комбинират правилно дават възможност за участие в множество ежедневни дейности.

Области на дейностите обхващащи   рехабилитацията са следните:
•	 Ежедневни дейности: приготвяне; устна хигиена; къпане; хигиена на тоалета; обличане; 

хранене и ядене; рутина за вземане на лекарства; социализация; социална комуникация; 
функционална комуникация; сексуално общуване

•	 Работни дейности: грежа за дома; грижа за дрехите; чистене; готвене и измиване на 
съдове; пазаруване; управление на парите; поддръжка на домакинство; близост с близките; 
грижа за другите

•	 Образователни дейности: четене на гниги; гледане на телевизия; работа с компютър; 
слушане на музика

•	 Професионални дейности: професионални проучвания; придобиване на работа; 
работно/професионално изпълнение; пенсионно планиране

•	 Дейности при игра/свободно време: откривателство при игра/свободно време; игра в 
свободното време
Рехабилитатора се опитва да определи областта на дейности, в които възникват проблеми.

Определят се функционалните дефицити от определената област и съответно специфичните 
причини за тях. Преди пациента да може да извършва  и да очаква да извършва тези дейности от 
ежедневието и други трудови дейности, се приучава да изработи или подобри съпътстващите, 
умения наричани компоненти на действието. Снема се рехабилитационен статус, обхващащ: 
недостиг в сетивните функции на пациента; губещи се движения, необходими за хранене, об-
личане; увреда на координация и др.
Сензомоторните компоненти включват:
•	 Сензорна	интеграция	–	сензорен	опит;	сензорно	развитие;	тактилност;	проприоцептивна;	

вестибуларна; зрителна; слухова; вкусова; обонятелна
•	 Перцептивни умения – стереогностични; кинестетични; телесна форма; различаване на 

ляво и дясно; пространства на формите; разположение в пространството; липса на визуални 
възпрятия; дискриминативна сетивна способност; дълбока сетивност; топографска 
ориентация

•	 Нервно-мускулни компоненти – рефлексни; обем на движение; мускулен тонус; сила; 
издръжливост; постурален контрол; мекотъканна чувствителност
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•	 Двигателни компоненти – двигателна поносимост; обща моторна координация; 
пресичане на средна линия; латерален; билатерална интеграция; опит; финна моторна 
координация; визуално двигателна приспособимост;

Орално – моторен контрол
•	 Познавателна интеграция – ниво на възбудимост; ориентация; разделителна способност; 

обхват на вниманието
•	 Памет – къса памет; дълготрайна памет; памет на далечно минали събития; памет на близко 

минали събития; съгласуване; категоризация; оформяне на концепция; интелектуална 
дейност; решаване на проблем; генерализация на обучението; интеграция на обучението; 
синтез на обучението

Психосоциални умения и компоненти
•	 Психологически: роли; ценности; интереси; начало на действие; собствени умения
•	 Социални: социално управление; общуване; себеизразяване
•	 Самоуправление: взаимстване на опит; управление на времето; самоконтрол

Целта и задачите на терапията се обсъждат с пациента активно до взаимно съгласие. Имат 
се предвид неговите нужди и желания при планиране на терапевтичната програма, за да се по-
стигне максимална положителен резултат.

Взаимовръзките между трудовите дейности, техните компоненти и околна среда са от 
съществено значение за терапията. Възрастта е пряко свързана с областта на активност и за-
етост / ежедневни дейности, работа, удоволствие/, със заобикалящата среда / културна, со-
циална, материална/ , с компонентите на трудовата дейност / сензомоторна, невромускулна, 
моторна, когнитивна, психисоциална/.

Комплекността на рехабилитацията и кинезитерапията в ефективното повлияване на сим-
птоматиката при невродегенеративните заболявания и специфичните нарушения при тях  обо-
сновавават необходимостта от използването на мултидисциплинарния екип. Неговата дейност се 
базира на висока компетентност в областта на поведенческите практики и индивидуален подход 
към потребностите на пациента.Това има значение и относно необходимостта в рехабилитаци-
онната практика да се провежда обучение на пациента и неговите близки.

Затова ориентирането към специализирани центрове за рехабилитация и обучение е не 
само терапевтичен, а и социален ангажимент на мултидициплинарния екип. Освен това не-
обходимостта от индивидуализирана програма за рехабилитация изисква допълнителна под-
готовка и работа.Ценровете , където се работи индивидуално и ефективно са малко, поради 
голямата продължителност на рехалибилитационните процедури.Създаването на такива цен-
трове, специализирани към невродегенеративната патология изисква те да бъдат в по-голяма 
близост до клиники с възможности за по-висока компетентност, кадрова и ресурсна осигу-
реност и разбира се с адекватно финансиране.
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МЕДИЦИНСКИЯТ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ – БАЗА ЗА ЕФЕКТИВЕН 
ОБЩЕСТВЕН ДОГОВОР МЕЖДУ МЕДИЦИНАТА И ОБЩЕСТВОТО

Кристина Попова1, Боряна Борисова1

Стремежът към качество и безопасност в здравеопазването е динамичен процес, при който 
хората възприемат този стремеж едновременно като морална отговорност и като сериозна 
приложна наука. Този стремеж към съвършенство стои в основата на професионализма. 

  През последните десетилетия възникна движение, което разглежда качеството и безопас-
ността в здравеопазването като обединени и непрекъснати усилия на всички – медицински 
професионалисти, пациенти и техните семейства, изследователи, здравни мениджъри и акаде-
мични преподаватели – за такива промени, които ще доведат до:
•	 по-добър	клиничен	мениджмънт	и	
•	 здравен	мениджмънт;
•	 по-добри	здравни	резултати;
•	 по-добри	познания	за	здравето.	

Историческите анализи са единодушни, че от Средните векове до средата на двадесети 
век медицинската професия се ползва с висок социален статус, престиж и значително възна-
граждение на медицинските дейности с допускането, че професионалистите ще бъдат алтруи-
стични и морални в ежедневната си медицинска практика. Това виждане формира основата на 
обществения договор между медицината и обществото, и наистина функционира относително 
добре в традиционните общества, за които е характерно, че и медицината и обществото са зна-
чително хомогенни и споделят предимно едни и същи ценности.

Колкото по-комплексна става медицинска практика, обществото все повече се обръща към 
концепцията за професионализма като средство за организиране на медицинската помощ. На 
медицинските професии, особено в Англо-Американския свят, се разрешава значителна авто-
номност.

Концепцията за професионализма в медицината става прицел на критични анализи през 
60-70 години на двадесети век. Вярата, че лекарите ще бъдат алтруистични, се сблъсква със 
скептицизъм сред изследователите на обществото / най-вече изразен в социологическата ли-
тература/, които представят данни за това, че лекарите поставят своето благополучие над това 
на своите пациенти и обществото. Интелектуалната основа на това критично отношение се 
оформя в социологическата литература, но за засилване на скептицизма роля има и факта, че 
медицината заема защитна позиция. 

Преди въвеждането на здравния мениджмънт обществените дискусии за медицинския 
професионализъм включват проблемите за техническата експертиза и саморегулацията в ме-
дицинската практика. Тези въпроси са изследвани и формулирани от Talcott Parsons през 1920-
1930 години. Parsons ги определя като основа на професионализма. С въвеждането на специ-
ализациите и издаването на сертификати в медицината, професията се справя с проблемите, 
свързани с  експертизата на носителите на медицинската професия и  те започват да отзвучават 
в дискусиите за медицинския професионализъм. От друга страна обаче остават въпросите за 
саморегулацията в медицинската практика. Отчита се, че професионалните организации не 
успяват да постигнат необходимия  дисциплиниращ ефект върху своите членове.
1 Факултет по обществено здраве, МУ - София
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Последните десетилетия се характеризират с нарастваща динамика и комплексност на об-
ществения живот, които поставят на изпитание едновременно традиционните ценности и об-
ществените структури. При всички професии, включително и медицинската професия, успо-
редно с увеличаване динамиката в обществения живот се наблюдава намаляване на влиянието 
на традиционните ценности. Освен това, поради нарастващо влияние на правителството и 
частния сектор върху системата на здравеопазване, медицината започва да губи едновременно 
и своята автономност и влиянието си в света. Тези промени водят до осъзнаването, че меди-
цината се нуждае от преосмисляне на своята роля така, че по-добре да служи на отделния човек 
и на обществото като цяло.   

Публикуваните в медицинската литература резултати от проучването на факторите, които 
отслабват медицинския професионализъм, разкриват, че проблемът включва по-скоро меди-
цинските норми и практики, отколкото формите за реимбурсиране при мениджмънта на меди-
цинската практика. Специализациите в медицината стимулират интереса на практикуващите 
медицина към новите технологии за сметка на отношенията лекар-пациент и комуникаци-
онните умения, и по този начин създават увеличаващи се различия между лекари и пациенти, а 
също и между медицината и обществото като цяло.

 Нарастващият социален интерес и съмнения, претенциите на обществеността за по-
строг контрол върху медицинските дейности, отслабват ролята на медицинския професиона-
лизъм. Претенциите на обществеността се материализират под формата на съдебни искания, 
увеличаващи се законодателни инициативи, разработване на харта за правата на пациентите и 
др., които създават нови етични и законодателни рамки и нови задължения за практикуващите 
лекари.

Освен това, съществен ефект върху всекидневната медицинска практика има разпределе-
нието на ресурсите в здравеопазването в ситуация на нарастващи финансови ограничения.

С намаляване влиянието на медицинската професия върху обществената политика обаче про-
блемите в медицинската практика започват да се свързват предимно с тези сили, които най-вече са 
отговорни за състоянието на здравеопазната система – правителството и/или частния сектор – и 
медицинският професионализм отново става достойна за уважение концепция. 

От късните 80 години на двадесети век  се наблюдава промяна в мнението на изследова-
телите от хуманитарните дисциплини. Повечето от тях  подкрепят необходимостта от осъвре-
меняване на концепцията за професионализма в медицината. В редица изследвания се изтъква, 
че част от проблемите на медицината произхождат от факта, че не се прави разлика между ме-
дицински и организационни грешки в здравеопазването и често медицината се обвинява за 
дефекти в самата система на здравеопазване. 

Успоредно с това се увеличава общественото недоволство от начина, по който здравните 
мениджъри управляват здравната система. Все повече стават привържениците на идеята да 
се редефинира договорът между медицината и обществото. Обществото иска ренесанс на ме-
дицинския професионализъм с неговите ключови ценности - алтруизъм и професионализъм, 
който се базира на съвременните научни постижения и се приема едновременно от медицин-
ската професия и обществото. Потребителите на здравни услуги днес имат потребности не 
само от здраве, но имат потребност и от качество на живота. Пациентите очакват професиона-
лизъм, ефективност и качество, успоредно с емпатия, сигурност и отдаденост в работата.
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На основата на системни анализи на медицинската литература за периода 2002 – 2011 
година и анализ на целия спектър отношения между мас-медиите и медицинския професиона-
лизъм изследователски екипи от Института по биомедицинска етика в Цюрих, Швейцария и 
от Центъра по етика и право при Медицинското училище в Хановер, Германия категоризират 
възможностите и предизвикателствата на медиите за съвременното здравеопазване. Авторите 
изтъкват, че е изключително важно да се ангажират мас-медиите за по-активно участие в споде-
лянето на информация, и по-конкретно: бързо разпространение на новини и опит; партниране 
при трудни казуси; подобряване достъпа на журналистите до конференции в областта на ме-
дицината; обмяна на информация с цел взаимно непрекъснато обучение; оценка на новини и 
опит от професионално-съсловните организации. Като професия, която има право на само-
регулация, медицинската професия би трябвало активно да подхожда към тези предизвика-
телства и да използва възможностите, които мас-медиите предоставят.

Практическите уроци от проведени изследвания са убедителни, че са необходими нови 
подходи за справяне с етичните проблеми в медицинската практика. Надделява мнението, че 
медицинските специалисти имат задължения, произтичащи от професионалния им статус и те 
трябва активно да се посветят на принципите на професионализма:
•	 първостепенност на благополучието на пациента 
•	 автономност на пациента 
•	 социална справедливост. 

Принципите на професионализма: алтруизъм, отговорност, честност при  предоставяне на 
здравни услуги, прозрачност, хуманизъм и компетентност са в основата на медицинската про-
фесия.

Това изисква не само лична ангажираност с благополучието на пациентите, а също и ко-
лективни усилия за развитие на системата на здравеопазване за благополучие на обществото. 
И днес са валидни думите на Sir William Osler, че "Медицинската практика е изкуство, а не - 
занаят, тя е призвание, а не – бизнес; призвание, при което сърцето се проявява наравно с ума". 
Медицината е морално усилие, което изисква интегритет, компетентност и високи етични 
стандарти. 

Етичните кодекси подкрепят усилията на медицинските специалисти да дадат сигурност, 
че здравната система и те самите работят в съответствие с етичните стандарти и остават отго-
ворни едновременно към благополучието на пациентите и основните принципи на социалната 
справедливост. Кодексите са предназначени за приложение в различни култури и политически 
системи. 

Професионализмът олицетворява отношенията между медицината и обществото, тъй като 
той формира основата  на доверието между пациента и лекаря. Той прави реални определени 
отношения, поведение и характеристики, които са желателни за медицинската професия. 

   Общественият договор между медицината и обществото се основава на реципрочност, 
отразена в таблицата:
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Очаквания на обществото  
към медицината

Очаквания на медицината към  
обществото

Лечебни услуги Доверие
Гарантирана компетентност Автономност
Алтруистично обслужване                    Саморегулиране
Моралност и интегритет                         Здравна система:
Отговорност - ценностно управлявана
Прозрачност - адекватно финансирана
Източник на обективно мнение          Участие в обществената политика
Промоция на доброто на обществото   Споделена отговорност за здравето /на 

пациенти и общество/
Монопол
Статус и възнаграждения:
  - не-финансови /респект, статус/
  - финансови

Неоспоримо е, че комплексността на модерното общество изисква нарастващ интерес по 
проблема как медицината се практикува.

Ролята на лекаря е тази на лечител, едновременно с това и поддържане на професионализъм в 
медицинската практика, който е универсален по обхват и цел.

Диаграмата представя необходимия критически баланс:

Изследователите са единодушни, че интересите на пациентите надделяват над всички, 
включително финансовите, интереси на лекаря /разбира се, и на другите медицински профе-
сионалисти/. Нещо повече. Медицинският професионализъм изисква и ангажираност с уяз-
вимото население, и с редица обществени дейности.

Сравнителните анализи на медицинския професионализъм разкриват отчетливо, че 
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всички дефиниции на лекарския професионализъм включват три елемента:
1. всеки лекар е експерт, притежаващ съвременни знания и умения, и това познание и обучение 

се използва в служба на другите;
2. очакване, че лекарите ще поддържат най-високи стандарти на етично и професионално 

поведение във всички действия и дейности;  
3. медицинската практика включва споразумение между пациента и лекаря – социален /

морален/ договор, определено като отношения, основани на доверие. Този договор с 
обществото позволява всеки да регулира себе си личностно и професионално.
Широко прилагани в медицинската практика са професионалните принципи, представени 

в професионалната харта "Медицински професионализъм в новия век". Хартата е публи-
кувана от Европейската федерация по вътрешна медицина съвместно с Американския борд 
по вътрешна медицина. Това са: 1/ професионална компетентност; 2/ честност с пациентите; 
3/ конфиденциалност на информацията за пациентите; 4/ поддържане на подходящи отно-
шения с пациентите; 5/ повишаване качеството на медицинското обслужване; 6/ подобряване 
достъпа до здравни грижи; 7/ справедливо разпределение на оскъдните ресурси; 8/ научни 
знания; 9/ поддържане на доверието чрез управление на конфликти на интереси; 10/ профе-
сионални отговорности.  

Асоциацията на училищата по обществено здраве в Европейския регион (ASPHER), в ре-
зултат на различни активности през последните две десетилетия, също систематизира и пре-
цизно  представя знанията и уменията, необходими за различните групи медицински профе-
сионалисти с оглед да реализират своите специфични задачи и необходимия интердисципли-
нарен подход за ефективен здравен мениджмънт и здравна политика.

Основните компетенции в областта на здравния мениджмънт и здравната политика 
съответстват на професионалните принципи: автономност, отговорност, зачитане достойн-
ството на всеки ползвател на здравни услуги, защита от дискриминация, зачитане на чо-
вешките права. Специално  внимание се отделя на: 
1. етичните измерения при разработване на здравни стратегии, включително етичните 

предизвикателства на всеки етап от разработване на стратегиите; 
2. професионализма, свързан с изявата на професионална отговорност и контрол в 

институционалния контекст; 
3. етичните правила при научни изследвания на общественото здраве и особено зачитане на 

етичните принципи при статистическата обработка на първичната информация и нейната 
конфиденциалност.
Представят се доказателства за голямото значение на практическите компетенции в 

здравния мениджмънт и здравната политика, които дават възможност да се идентифицират 
етичните аспекти на конкретните интервенции, стратегии и политики в областта на обще-
ственото здраве, такива като: етичен подход при защита от дискриминация на прицелни групи 
от населението и при мениджмънта на човешките ресурси; приложение на етичния анализ и 
оценка на научно-изследователски проекти от етични комисии и др.

Изследователите разработват различни стратегии за промоция на медицинския професи-
онализъм, които изискват сериозна промяна на съществуващите процедури, като например: 
институциите, които издават сертификати по-скоро да изискват, а не да препоръчват стан-
дарти на поведение; създаване на алианси между професионалните асоциации и пациентските 
организации; акцент върху формирането на професионални умения и тяхната оценка; меди-
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цинската професия сама да разрешава съществуващи конфликти на интереси и злоупотреба 
от компании, от администратори, журналисти и др.; професионално-съсловните организации, 
медицинските училища и университетски болници трябва се възприемат политики, които ми-
нимизират влиянието на фармацевтичните фирми и техните представители.   
Заключение

 Принципите и отговорностите на медицинския професионализъм трябва да бъдат 
ясно разбрани - както в професията, така и в обществото.

   Необходимо е да се осигури ново пространство за етичен и политически дискурс. Такъв, 
който изисква не само поддържане на клинична компетентност, но също и тясно сътрудни-
чество с другите професионалисти в областта на биоетиката и здравната политика за нама-
ляване на медицинските грешки, намаляване на свръхизползването на здравни ресурси и опти-
мизиране на здравните резултати. 

Освен това е необходимо да се направят усилия за движение отвъд добрите медицински 
познания към конструктивни действия за идентифициране на широко възприетите ценности 
и здравни приоритети.  

   Медицинското образование е благодатна почва за формиране на медицински професио-
налисти с необходимите отговорности за тясно сътрудничестно между отделните специал-
ности за справяне с новите предизвикателства. 

  Ефективното сътрудничество между медицинските училища и здравния сектор, другите 
национално отговорни институции и частния сектор, си остава най-важният механизъм за по-
добряване на съответствието между медицинско образование и реалности на здравеопазната 
система. 

  Особено надеждно е сътрудничеството на академичните преподаватели със здравните по-
литици и мениджъри за преосмисляне на ценностите и изграждане на обща база за консенсус, 
както и за  намиране на необходимия баланс между социални и пазарни иницитиви, които ще 
доведат до по-добри клинични резултати и повишена ефективност на здравните дейности за бла-
гополучие на обществото.
Литература:
1.  Воденичаров, Ц.,  С. Попова.  Медицинска етика. С., 2010.
2.  Воденичаров, Ц., С.Попова, Гр.Мутафова, Е.Шипковенска.  Социална медицина. С., 2013.
3.  Core Competencies for Public Health Professionals, ASPHER, Bruxelles, Belgium, 2011, 35 pp.
4.  European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services, Copenhagen, WHO for Europe, 2012 /

EUR/RC62/12.
5  Governance for Health Equity in the WHO European Region. WHO, Copenhagen, 2013, 80 pp.
6.  Medical Professionalism in the New Millennium: A Physician Charter. Annals of Internal Medicine, Feb.5, 2002, Vol.136, 

Issue 3, pp.243-246.
7.  Hafferty, F.,D. Levinson. Moving Beyond Nostalgia and Motives: Towards a Complexity Science View of Medical 

Professionalism. Perspectives in Biology and Medicine, Vol.51, Vo. 4, pp. 599-615.
8.  Pellegrino ED, Relman AS.  Professional Medical Associations: Ethical and Practical Guidelines. JAMA 1999; 282: 984-986.
9.  Report of the IBC on Social Responsibility and Health, UNESCO, 2010, 70 pp.
10.  Rothman, D.  Medical Professionalism: Focusing on the Real Issues. The New England Journal of Medicine, 200, 342: 1284-

1286. 
11.  Sullivan WM.   What is Left of Professionalism After Managed Care? Hastings Center Report, 1999, 29:7-23. 



- 556 -

КЪМ НОВА ГЛОБАЛНА БИОЕТИКА

TOWARDS A NEW GlOBAl BIOETHICS AND BIOlEXOlOGy

Amnon Carmi1

I would like to share with you a few thoughts towards the new global biolaw and bioethics. Let 
me start with the concept of biolaw.

At least three idioms and concepts preceded the novel idea of bio-law or bio-lexology. Apparently, 
„forensic medicine“, a product of the 19th century, was not then part of the juristic establishment. 
Forensic medicine constituted an important medical discipline by which qualified experts offered 
professional assistance to their legal colleagues for the solution of medical or scientific dilemmas 
involving judicial proceedings.

In the first part of the 20th century the legal literature started to use the idiom of „medical law“.  
At the outset, medical law was engaged primarily in the issues of malpractice and medical negligence. 
In the course of time the scope was enlarged. Additional matters like abortion, euthanasia and trans-
plantation of organs have gradually entered the realm of medical law.

More recently, medico-legal experts started to use „health law“ in place of „medical law“. Health 
law is the concern of a varied group of professions, is practiced by a wide range of professionals, and 
extends beyond the established medical and nursing practices and communities. Furthermore, it 
has been accepted that health law should take under its wings and deal with not only patients and 
diseases but with healthy people and public health as well.
The need for change

The doctrine of medical law or health law should  be reconsidered,  explored, elaborated, shaped 
and formed. The fulfillment of this function is not expected merely as a contribution to our suc-
cessors, but is necessary for properly conducting our present life. Due regulation of daily life and true 
advancement depend on the knowledge of the ultimate goals and understanding their meaning.The 
new field of medical law will necessarily embrace various areas of human life. Society is confronted 
with complicated dilemmas, the answer to which are not to be found in the science of medicine. 
Moral and philosophy will have to be considered as well as sociological, psychological and other 
scientific views.  Qualified persons who will be expected to form new conceptions or to apply them 
should be trained and prepared to do so. Here lies the duty of leaders of the present medico-legal 
world: to build the structure and to establish the procedures that will constitute the medical law of 
tomorrow, an era which should be, and will be, entirely different, new and exciting.

Unlike many other legal fields, certain normative regularizations were not created by the public 
at large or in response to the needs or demands of the community.

A relatively small group of scientists functioned as a catalytic agent which forced human society 
to cope with the products of scientific research and to formulate normative responses adapted to the 
novel environment. 
•	 Thus, the first heart transplants performed by Christian Barnard and associates forced the legal 

establishment to deal with the concept of brain death.
Consequently, whereas in former times abiding norms were initiated and formulated by social 

movements, economic interests, religious influence, cultural factors or ideological concepts, the 
1 Profesor,  Head UNESCO, Chair in Biotics
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novel concept is being activated in response to additional interests and different kinds of constraints. 
The understanding and acknowledgement of this distinction is important for several reasons.
•	 Firstly, the social response to scientific discovery is created in an inevitably artificial manner. The 

social response might be incomplete due to the fact that it is initiated by an external factor and 
not by a natural internal one.

•	 Secondly, scientific discoveries and technological inventions affect society in an unexpected and 
surprising manner. This may occur because the ordinary scientist wishes to conceal the process of 
scientific discovery, so that it will not be stolen or used by somebody else without his permission. 
Every scientific discovery requires an appropriate normative response. A discovery which is 
revealed by surprise brings about an immediate reaction which might be less considerate than a 
later well considered response, thereby causing an interim confusing situation.

•	 Thirdly, the topics of scientific research, their selection as well as the level and orientation of their 
study are determined by the scientists themselves and/or by their institutions. Governmental 
and public organizations bear the financial burden of most scientific research, but do not share 
the decision-making process and the authority with regard to the selection and demarcation of 
objectives and issues.
The awareness of the above mentioned distinction is important because the interests that mo-

tivate scientific research are not necessarily identical to social interests, even though, when the time 
comes, the results of scientific research will force society to adapt its conduct to the relevant conse-
quences.

The proposed new term, “Biolexology” may probably replace the idiom and the status of “health 
law” in the fourth stage of the above development. Biolexology is expected to deal with legal impli-
cations concerning the health and life of human beings and human institutions, including rights, 
duties, and authorities.

Biolexology, like every other legal field, derives from its own sources and is based on them. 
Its earliest layers were founded on contract law and torts law, which had been created and de-
veloped through habit and custom during many generations. However, It constitutes a system-
atized knowledge base that includes the scientific principles of the relevant legal field. Biolexology 
deals with a comprehensive   aggregation of sources, turning them into one piece of law. It may 
comprise different trends, tendencies or views, which may be similar or contrasting each other, 
but all sharing the same ingredients of structure, scientific language, development and system.

The legal field of „biolexology“, like any other new scientific field, needs sufficient time for estab-
lishment and activation. The one hundred years that have passed since the appearance of „medical law“ is 
a relatively short period. One may refer to the legislative „history“ or to the judicial „history“ or even to the 
history of certain sub-sections of health law. But it is still too early to talk about the history of biolexology.

The actual mission of the present legal community will apparently be to create and develop the 
story of biolexology, but to confer its evaluation to the historians of the generations to come.
Bioethics

Bioethics is not only academic discipline ; it is also an area of public debate and policy-making.  
The major challenge is to translate the consensus on bioethical principles into concrete and effective 
practices.

Bioethics is a relatively new word. It was coined in 1927 by Fritz Janr and was used in 1970 by 
the biochemist, Van Bensselaer Potter, in an endeavor to draw attention to the fact that the rapid 
advances in science had proceeded without the attention being paid to values.
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Potter conceived this discipline as a bridge between facts and values. During the second half 
of the twentieth century, he said that biological sciences had been increasing their knowledge and 
technical power continuously, but reflection about the values at stake has not progressed in the same 
proportion.

The goal of ethics is not to compete with law, but to promote wise decisions among people and 
professional excellence. Bioethics does not look for what is legally right but for what is humanly best. 
The goal of bioethics is to promote the best possible action.

For the first fifty years of bioethics we discussed the construction and development of the 
concept of Bioethics. The original thought slowly gained its directions and followers, and constitutes 
a comprehensive   perception concerning lot of issues that are critical for our human society. 

We are facing now a new task that seems to be even more important, complex and difficult of 
delivering the message to the people, of planting the ethical values into the sole of the people and 
into their daily life and behavior. 

Our task may be realized in two ways, by two different tools: An educational tool and a legal tool.
The educational tool will consist of new methods that will enable us an access to the minds of the 

various „consumers“: the students, the care takers, the patients and the public at large. 
The theory and language of bioethics should be translated and adopted by the legislator and the 

judiciary, and constitute the legal tool.
A classic example can be found in the Universal Declaration of Bioethics and Human rights of 

UNESCO, and its application by the UNESCO Chair in Bioethics. The UNESCO Declaration in-
cludes 15 ethical principles that have been approved and accepted by all the countries worldwide. 
Our UNESO Chair in Bioethics was authorized to deliver the message of the Declaration to  the 
students all over the world. The first step has been made. We have published ten guidance books for 
teachers and have established not less than 32 Units in 32 academic institutes in five continents. Each 
Unit is committed to advance the ethics education in its university and around it country.

The present bioethicists are expected to undertake the mission, to start the second step and to 
establish additional units in their institutes. They have the knowledge and the close contact to the 
field of bioethics, they understand its relevance and importance, they got the tools and the wisdom, 
they should have the courage to motivate the process.

The Bulgarian Unit, under the leadership of Prof. Sashka Popova, is a model Unit, an example to 
the other Units, a paragon of the International Network of the UNESCO Chair in Bioethics.

It gives me great pleasure to welcome you on behalf of UNESCO. 
We are pleased and honored to express our thanks and appreciation to the Medical University – 

Sofia, to the Rector, Prof. Vanio Mitev, and to Prof. Sashka Popova, Head of the Bulgarian Unit of the 
UNESCO Chair in Bioethics, and Head of the Education Department of the International Network 
of the Chair.
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ЕТИЧЕСКИ СТАНДАРТИ И МОРАЛНИ ОПОРИ В ЛЕКАРСКАТА 
ПРОФЕСИЯ

Емилия В Маринова1

Ще покажем, че социалните институции и етическият дебат имат важно значение за ус-
пешното реализиране на националните здравни политики.

Две са основните смислови линии, които изложението следва. Първата от тях проследява 
нарастващото значение на индивидуалния морал на българския лекар в условията на услож-
няваща се по отношение на социалния риск и етическите избори професионална среда. 
Втората смислова линия разглежда социалната и културна среда като отговорни за реализи-
рането на действащи национални здравни политики.

По отношение на индивидуалния морал  се прави извода, че извеждането на общи етични 
опори, които ориентират лекаря и здравния работник в условията на повишен морален риск, 
е належащо. 

По отношение на социалната и културната среда се настоява за необходимостта соци-
алните и културни институции да не елиминират своите социални отговорности чрез преде-
финирането им и трансформацията им в медицински, а да подкрепят националните здравни 
политики, използвайки присъщите им социални, културни, възпитателни и др. средства

В своята "Постмодерна етика" Зигмунд Бауман отбелязва една специфика на обществения 
дебат за политиката. "Онова, което се обсъжда най-горещо, пише той, е моралът на политиците, 
а не моралът на политиката. Обсъжда се как хората, които се намират в центъра на общест-
веното полезрение действат, а не какво те правят, техния личен морал, а не етиката, която те 
прокарват или не успяват да прокарат – личното корумпиране, а не социално-разрушителните 
ефекти на политическата власт – моралният интегритет на политиците, а не нравствеността 
на света, който те прокарват или осъществяват – който  изглежда изчерпва или почти изчерва 
нравствеността – политическият-дневен-ред. Няма нищо лошо, че се проявява публичен ин-
терес към моралната чистота на тези, които заемат публични длъжности; хората, в които е 
инвестирано обществено доверие трябва да заслужават това доверие и да доказват своята на-
деждност. Лошото е, че когато цялото внимание е фокусирано върху моралния интегритет на 
политиците, моралната деградация на света, който те управляват, може необезпокоявано да 
продължи."[Бауман, З., 2001, 337.]

Ако погледнем към българския обществен дебат от тази перспектива, няма как да не кон-
статираме, че на родна почва опасенията на съвременния немски философ не само се потвъ-
рждават, но попадат право в целта, като осветяват типичен дефект на говоренето както за 
българската политика, така и за българското здравеопазване. Личността и нейният морал – ко-
румпираност, вулгарен език, качества – добродетели и пороци, се поставят на дисекционната 
маса на обществения интерес – коментират се, интерпретират се, тълкуват се, обясняват се, 
охулват се и се замиват... Моралното влияние на политиката на българските политици, както 
и етическите приоритети на здравната ни политика остават в сянка – извън дебата, извън дис-
кусиите, извън медийния шум, извън коментарите, извън разговора, извън обществения ин-
терес. В центъра на всяко ново възбуждане на темата обикновено е нечий портрет, най-смелите 
опити за обобщения не стигат по-далеч от етическите кодекси и техните граници на валидност. 
Разговорът се капсулира на личностно и поведенско ниво и много рядко провокира размисъл 
за здравни политики.
1 доцент в секция "Култура, ценности и морал", ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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От една страна това положение на нещата отразява напълно адекватно ситуацията в българ-
ското здравеопазване – българският лекар, който обитава една високо рискова професионална 
среда, е оставен да се справя с етическите дилеми, противоречия и избори на всекидневната си 
професионална практика, уповавайки се ако не единствено, то предимно на своята вътрешна 
етическа интуиция и на своя личен морал. В своите решения той често не може да разчита 
на обществено разбиране. Във всекидневното съзнание медицината се свързва по-скоро със 
социален престиж и власт, отколкото с тежките избори и етическите дилеми, които  лекарят 
е принуден да преодолява в професионалното си ежедневие. Също така при своите много-
бройни избори той не може да "посегне" към етичен приоритет, около който в обществото има 
съгласие. В националното ни пространство отсъстват такива социално утвърдени етически 
опори, ценностни приоритети и етически цели, които да ориентират субекта във високо ри-
сковата професионална среда и в процеса на вземане на етически решения.

Не отричам, че българското здравеопазване им своя – добра или лоша, здравна политика, 
от която то се ръководи. Но здравната политика у нас се реализира в една противоречива и 
несъвместима с нея социална и културна среда. Тази среда като правило не подкрепя, а кон-
трастира с изведените здравни приоритети, като в много от случаите действа в противопо-
ложна насока. Здравето на подрастващите и профилактиката са два такива важни приоритета, 
които понякога звучат абсурдно в средата на агресивни реклами, които не само внушават до-
стойнствата на нездравословни продукти, но и натрапват поведенски стериотипи и практики, 
които са свързани с тях. Най-лошото е, че посланията са насочени точно към онази публика, за 
която има смисъл както профилактиката, така и грижата за здравето на българската нация утре. 
При тези внушения се правят много силни асоциации с приятелството, мъжкото достойнство, 
красотата, мъжествеността или женствеността, националната идентичност, българщината, и 
др. ценности, които са значими личностни ориентири на подрастващите. Към тях се добавят 
безразборната медикализация, контролът на поведението и др., както и (далеч не на последно 
място) неблагоприятният културен фон и бит на българина.

От една страна тук разговорът е за отсъсъствието на единение и консолидация на обще-
ството ни около общи приоритети в националната ни здравна политика. Такова съгласие може 
да се постигне в резултат на широк обществен дебат, който не само да информира, обяснява 
и анализира социалните, етически и здравни рискове, но и да стимулира институциите да 
действат в избраната насока, да мотивира гражданите да се придържат към приоритетната 
здравна стратегия. Националните конференции по етика успешно се вписват в този контекст, 
като провокират разговор за етическите рискове на нашето общество, привличайки като свои 
съмишленици съответните професионални общности, държавни институции и неправител-
ствени организации. Но те далеч не са достатъчни. Широкият обществен дебат по здравните 
приоритети и етическите рискове, свързани с тях, е цел, която не може да се постигне само с 
научно-приложни средства, а задължава ангажирането на комплексен инструментариум.

От друга страна националното съгласие около основни здравни приоритети е социално 
значима цел, която може да се постигне единствено като ясно формулирана и последователно 
провеждана национална стратегия, която е отговорност не само на здравните работници, 
но и на обществото като цяло; не само на здравеопазната система, но и на икономическите, 
културните, образователните и всички останали институции. Реализирането на национални 
здравни приоритети изисква задвижване на политически, икономически, социални, културни и 
др. лостове, предполага дългосрочни програми и изискващ постоянство възпитателен процес. 
Едва при консолидация на обществото около общи приоритети на здравната ни политика фак-
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торите, които влияят върху здравното поведение на българина и на неговия избор ще действат 
еднопосочно.

Националният нихилист би казал, че отсъствието на синхрон в обществения живот при 
реализирането на здравни политики е национален патент. Тази преценка, обаче, е неоправдано 
оптимистична, защото в нея се съдържа интенцията, че в глобален план реалностите са раз-
лични, че световните тенденции контрастират на националните и глобалното влияние може 
успешно да противодейства на националното статукво, като неутрализира негативите му. В 
действителност, обаче, глобалните тенденции, макар и неидентични на националните, действат 
в същата посока. 

Така например в съвременния свят протичат процеси, които могат да бъдат характери-
зирани с преливането на социална власт към медицината. Тази тенденция има два аспекта, в за-
висимост от гледната точка. От позицията на медицината се регистрира инвазия на медицината 
в социалните територии – медицината усвоява и реализира функциите на социален контрол.  
Това е аспектът, който е във фокуса на вниманието на съвременните анализатори и се  пробле-
матизира чрез понятието "медикализация". 

Превръщането на медицината в институт за социален контрол има важни социални и мо-
рални последствия. Социологията на медицината [Шаш,Т., Зола,И., Конрад,П., Шнайдер,Д.] 
свидетелства за преливане на отговорности от всички основни сфери на обществения живот 
към медицината, като на последната се делигират прекомерни правомощия, за сметка на абди-
кацията от социални отговорности в обществото. Тези процеси стават възможни благодарение 
на предефинирането на ред социални проблеми (трудни и хиперактивни деца, девиантното по-
ведение, зависимости, детската агресия и др.) като медицински. На медиците се гледа като на 
социални лечители или "експерти по осигуряване на социалния ред" [Михель, 2011, 257.], а 
социалните дейности отсръпват място на лечението. Така обществото влага сили, средства и 
ресурси не за социална превенция и социална профилактика, не за борба с бедността и не-
грамотността, не за развитие на културата и приобщаването на подрастващите към нея, а за 
контрол (с медицински средства) на социално неприемливите изяви. 

Според Фуко се прокарват допълнителни оси на противопоставяне и социално разделение, 
като демаркационната линия минава през понятията болест–здраве, нормалност–ненор-
малност, душевно здраве. Посочва се, че отделни лица и групи от хора стават законен обект на 
медицинско внимание, за разлика от останалите, които са грижа на религиозните, правните и 
образователните институти [Михель, 2011, 258.]

Вторият глобален аспект на преливане на власт към медицината остава в сянка и се вижда 
от позициите на тези, другите обществени институции, които се лишават от присъщи за тях 
социални функции и отговорности, като ги прехвърлят на медицината. Църквата, училището, 
културата и др. напускат социални територии, като по този начин загърбват значими за обще-
ството и същностни за тяхното съществуване функции. Вместо обществото да подкрепи със 
средствата на политиката, икономиката, културата, образованието и др. здравните проекти, то 
прехвърля свои отговорности на медицината. В резултат обществото не е единно и загрижено 
за социални зони с повишен социален и морален риск, а е разединено в своите отговорности и 
безотговорно в своите социални ангажименти. 

Ако споделените опасения са основателни, то прогнозите за българската социална среда 
са крайно песимистични. Нивото на социалност на държавата ни и сега е твърде ниско, поради 
което трудно можем да си представим къде повече тя може да отстъпва от социалните си задъл-
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жения. Цели социални групи са оставени да се справят със своите проблеми, като трудно могат 
са намерят каквато и да е подкрепа в обществото. Майки на деца със специфични образователни 
проблеми са заложници на своята съдба; обществото се опитва да не забелязва снижаващата се 
възраст на зависимостите, единствено правните институции се интересуват от детската и мла-
дежка девиантност. Терминално болните са грижа на своите близки, а хората със значими здравни 
проблеми се оказват социално неравностойни. Българската църква не припознава социалните 
отговорности – за нея реалният страдащ не съществува. Отец Иван от Нови Хан е чудо и едва ли 
някоя българска монахиня ще погледне света край себе си с очите на Майка Тереза. 

В същото време живеем в общество, което Зигмунд Бауман дефинира чрез неопределе-
ността, амбивалентността и риска.  Антъни Гиденс говори за "култура на риска", а Улрих Бек 
напомня за отговорността пред идните поколения. Когато обществото се дистанцира от при-
същите му социални отговорности, това няма как да не предизвика покачване на нивото на 
социален риск, а неопределеността и рискът са две характеристики, които напрягат  етическата 
ситуация и утежняват моралния избор. 

В социологията на медицината се показва, че тенденциите в съвременната медицина също 
се оказват източник на социален и морален риск. Достатъчно е да бъдат посочени два примера 
– превръщането на здравето в икономически фактор, което обвързва медицината с бизнеса и 
развитието на биомедицинските технологии. [Бек, У. 2000]

Устремена към печалбата, здравната индустрия се разраства, като се появяват нови нейни 
клонове, свързани със здравословното хранене във всички възрасти (вкл. здравословно хранене 
на бебето и малкото дете), със съвременните естетически представи за тялото, със спорта, с 
новите медицинските технологии, медицинско застраховане и др.  Силно развитие получават и 
клоновете, свързани с контрола на етапите на жизнения цикъл. Фармацевтичната индустрия за-
силва своя диктат върху избора на лечение и избора на здравно поведение. Естествено е меди-
цинският мениджмънт да е важна съставна част от функционирането на медицината, но какво 
става когато медицината започне да се мисли преди всичко като бизнес?

Етически рисковата среда става още по-утежнена с напредъка в медицинската наука и био-
технологичния напредък, от които нашата страна няма как да остане настрана и които навлизат 
в родната медицинска практика, въпреки и със затруднения и на крачки след световната наука. 
Етическият риск в здравната сфера нараства, общoприети етически ориентири – липсват. 
Засилват се неравенствата в обществото на основата на различния достъп до скъпите биоме-
дицински технологии по икономически, социални и др, различни от здравните, основания. 
Оформят се нови социални групи от хора, чиито живот, здраве, прокреативна реализация, ес-
тетическа визия и др. са в зависимост от технологичния напредък. С нарастването на биоети-
ческия риск и при отсъствието на общоприети етически ориентири се създават предпоставки 
за засилване на медицинския контрол върху поведението за сметка на индивидуалните права и 
свободи. У нас социалният риск се изправя "очи–в–очи" с индивидуалната съвест на професио-
налиста, който е субект и на моралния избор. Така онези, които притежават правоспособността 
да използват новите технологии се оказват овластени да вземат професионални решения, но и 
да правят морален избор, като сами определят правилата и критериите. Субектът не е пред-
пазен от закона по отношение на рисковите избори и там, където законът трябва изришно да 
забранява или да предписва поведение, професионалистът е принуден да прави морален избор, 
основавайки се на своите компетенции и личен морал.
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Забавянето и незрелостта на законовата база, свързана с приложението на новите био-меди-
цински технологии се отразява върху степента на защитеност на българския пациент. Неговите 
права и свободи се оказват правно негарантирани. Те нерегламентирано са зависими от инди-
видуалния морал, от индивидуалния морален избор, от индивидуалното морално решение или 
както посочва Ю.Хабермас, от "индивидуалната съвест" на професионалиста.

В своята "Постмодерната етика" Зигмунд Бауман говори за "самотата на моралния субект". 
"Няма погледи през рамо, за да видим, какво правят другите хора "като мен". Няма вслушване 
в това, което другите казват, че правят или трябва да правят – и след това следване на техния 
пример, оправдавайки се, че не правят нищо друго, нищо, което другите не биха направили, 
радвайки се на чиста съвест в края на деня."[Бауман, З., 2001, 78.]

В същото време "самотата на моралния субект" е условна, тя битува в социалността, тя е нейна 
рожба. Бауман посочва несъвпадението на "моята отговорност, която чувствам" с "нашия общ 
дълг, който познавам", за постоянната апория на дълг и отговорност. "Двойствеността, пише 
авторът, непрекъснато се поражда и подсилва от взимно противопоставящите се тенденции 
на социализацията и социалостта, от нормите, които охраняват социалното пространство и от 
моралните импулси, които пораждат моралното пространство". [Бауман, 2001, 250.]

Професионалният избор се реализира в социални рамки и въпросът е за участието на ети-
ческите ориентири в рамкирането на българската социална среда, в дефинирането на "нашия 
общ дълг, който познавам". 

Моралът е това, което остава след като етиката Gleichschaltung, си свърши 
работата"[Бауман,З., 2001, 79.] (к.м. – Е.М.) – пише философът. Но дали етиката си "върши 
работата" в нашето общество? Какво е нейното място в рамкирането на социалното прос-
транство и на здравната професионална среда? Има ли място етиката при релизирането на на-
ционалните здравни политики?
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ЕТИЧНИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Радка Кънева1

През февруари тази година се навършиха 60 години от публикацията на Уотсън и Крик в 
списание Nature, в която те описват структурата на ДНК (1). Тяхното революционно откритие 
постави науката генетика на една нова основа и даде огромен тласък на развитието й. Особено 
впечатляващи са постиженията в тази област през последните 20-30 години. През 1990 г. бе 
поставено началото на един от най-мащабните научни проекти в историята на човечеството – 
проектът Човешки геном (Human Genome Project). Първата чернова на "книгата на живота", 
съдържаща 90% от генетичната информация, бе готова десет години по-късно, а събитието бе 
почетено дори от политиците - всички помним този исторически момент, 26 юни 2000, когато 
в съвместно обръщение към света, президентът на САЩ, Бил Клинтън, и министър председа-
телят на Великобритания, Тони Блеър, обявиха края на усилията за секвениране на човешкия 
геном (2). Окончателният завършек на проекта бе поставен през 2003 г., когато бе постигнато 
99% покритие на секвенцията на човешката ДНК (3). Малко по-късно, през 2006 бе публи-
кувана и картата на "последната хромозома", хромозома 1 (4). Паралелно с изчитането на чо-
вешкия геном и създаването на детайлни карти на хромозомите, учени от различни държави 
започнаха работа по изясняване на индивидуалните разлики на генетично ниво в рамките на 
няколко големи проекта – HapMap през 2003 и 1000 генома през 2008 (5, 6).

Напредъкът на науката съвсем естествено доведе до бързото навлизане на генетичните из-
следвания в рутинната клинична практика и събуди интереса както на работещите в здравната 
система, така и на обществото като цяло. Напълно разбираемо, това доведе след себе си редица 
въпроси от етично и правно естество. Следвайки логиката на едно рутинно генетично из-
следване, този доклад представя накратко четири от по-значимите въпроси, пред които са из-
правени обществото, специалистите и пациентите. 
Чии са нашите гени и кой има право да ги изследва?

Макар да изглежда елементарен, този въпрос занимава учени, лекари и юристи вече ня-
колко десетилетия. Най-добре проблемът със собствеността върху ДНК секвенции може да 
бъде илюстриран със случая с гените, мутации, в които се откриват при относително голям 
процент от жените с наследствен рак на гърдата (7-9). Ракът на гърдата е най-често срещаното 
онкологично заболяване. В световен мащаб, болестта засяга 13,5% от жените. Само в България 
всяка година се регистрират 3 500 нови болни, а 1 100 пациентки умират (10). При около 25% 
от случаите се наблюдава фамилна обремененост.

Имайки предвид тази статистика, интересът към изясняване на генетичните фактори, 
свързани с предразположението към болестта, е разбираем. Години усилена работа позволиха 
на учените да докажат ролята на няколко гена в етиологията на карцинома на млечната жлеза. 
Най-често засегнати са два – BRCA1 и BRCA2. Мутации в тях се откриват при 15-20% от фа-
милните случаи и 1-7% от спорадичните.

Идентификацията на BRCA1 отнема много години, а в работата се включват както ко-
лаборатори и конкуренти, така и множество екипи от Великобритания, Канада, Япония и 
САЩ. През 1990 г. учени от Калифорнийския университет в Бъркли, САЩ, ръководени от 
Мари-Клер Книг, докладва успешното картиране на ген, отговорен за фамилен рак на гърдата, 
на дългото рамо на хромозома 17 (11). Генът, наречен BRCA1, е идентифициран четири години 
по-късно от изследователи в Университета в Юта, САЩ, ръководени от Марк Сколник (12). 
1 доцент, МУ-София, Център по молекулна медицина при Медицински факултет, Катедра по медицинска химия и био-

химия
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Работата им е финансирана с публични средства от американски и канадски фондове, както 
и със средства от фармацевтични компании. Още преди да бъдат публикувани резултатите, 
фирмата на Сколник, Мириад Дженетикс (Myriad Genetics), получава патенти за секвенцията 
на гена, няколко мутации и метода за определяне на носителски статус при роднини на бо-
лните. Това им осигурява пълни права за провеждане на генетични изследвания при пациентки 
с рак на гърдата и техни родственици за 20 години напред.

BRCA2 е открит през 1995 г. от екип от учени от 6 държави, ръководен от изследователи 
в Съри, Великобритания и финансиран от Cancer Research Campaign (13). Един ден преди 
списание Nature да публикува статията за тяхното откритие, Мириад Дженетикс обявява 
публично, че е идентифицирала и секвенирала гена. Във Великобритания, Cancer Research 
Campaign успява да патентова BRCA2. Мириад Дженетикс получава права върху него в САЩ. 
Официалните резултати от работата на Сколник и сътрудниците му са публикувани година по-
късно в Nature Genetics (14).

През следващите години Мириад Дженетикс получава пълни права да провежда изслед-
ването за носителство на мутации в гените BRCA1 и BRCA2 в САЩ, успява да патентова 
теста си и в други държави, сключва договори с местни лаборатории и здравно-осигурително 
фондове (7). Компанията на практика печели от ДНК диагностиката на всяка една жена в 
САЩ, Австралия, Канада, Япония и някои страни членки на Европейския съюз. Всичко това 
събужда недоволството на учени, лекари и дори политически фигури, които обвиняват Мириад 
Дженетикс за високата цена на един тест - сумата, която трябва на една жена, за да се изследва 
за мутации в BRCA1 и BRCA2 в САЩ надхвърля 3000 долара. 

След години дискусии, патентни войни и съдебни спорове в редица държави по света, на 13 
юни 2013 година, Върховният съд на САЩ отсъжда, че ДНК е природен продукт, а идентифи-
цирането и изолирането на части от него не може да бъдат обект на патент (8, 9). Делото е за-
ведено от американската Асоциация за молекулна патология срещу Мириад Дженетикс. В хода 
на процеса, един от откривателите на ДНК, Джеймс Уотсън, казва следното "Инструкциите на 
Живота не трябва да попадат под контрола на монополи, създадени по прищявка на Конгреса 
или съдилищата". Представяйки решението на съда, Съдя Кларънс Томас подчертава, че "за-
коните на природата, естествените феномени и абстрактните идеи не подлежат на патен-
товане". В същото време, според съда, молекулите кДНК, които са създадени чрез копиране 
на информационна РНК в лаборатория, са синтетичен продукт и може да бъдат патентовани. 
Така Мириад Дженетикс загуби правата си върху самите гени, но запази патента си върху спец-
ифичния метод за откриване на мутации в тях, който включва създаване на кДНК. 
Можем, но трябва ли?

Предвид съвременното ниво на развитие на техниките за изследване на човешкия геном, 
в болшинството случаи, наличието на информация за ролята на конкретни гени за появата 
на заболяване е определящия фактор при вземането на решение за провеждане на генетични 
анализи. В някои случаи водеща роля имат етичните норми. Показателен в това отношение е 
примерът с хореята на Хънтингтон. Става въпрос за тежко невродегенеративно заболяване, 
което се проявява около 40 г. възраст, засяга 7-10 на 100 000 човека, най-често хора от евро-
пейски произход и се характеризира с прогресивна загуба на моторни, психически и когни-
тивни функции. Болестта не се лекува и води до тежка инвалидизация, и смърт в рамките на 
10-20 години след поставяне на диагнозата. От генетична гледна точка, изследването е отно-
сително лесно – става въпрос за автозомно доминантно заболяване, резултат от експанзия на 
тринуклеотиден повтор в гена HTT. Трудностите при провеждането на генетични изследвания 
за хореята на Хънтингтон са свързани основно с това до колко етично е изследването на млади 
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роднини на болния, при които няма изява на симптоми. Доказването на носителство при такъв 
индивид може да повлияе на:
•	 емоционалното състояние и психическото здраве на изследвания, неговите родители, 

партньор и деца, братя и сестри;
•	 плановете ú/му за създаване на семейство;
•	 трудови взаимоотношения и здравни застраховки.

Дори и при заявен отказ от изследване от страна на даден член от семейството, трябва да 
се има предвид, че той/тя може да получи информация за носителския си статус индиректно, 
разговаряйки със свои роднини, които са се подложили на ДНК анализ. Така родственици на 
пациент с Хънтигтон биха разбрали, че са застрашени от болестта, ако провеждането на гене-
тични изследвания при техните деца е доказало, че те са наследили мутацията.

Всичко това налага използването на по-специален подход от страна на специалистите при 
генетично консултиране на семейства, засегнати от заболявания с късна изява, каквато е хо-
реята на Хънтигтон.
Трябва ли да информираме пациента за всичко, което сме намерили?

Развитието на генетиката през последните години е свързано до голяма степен с развитието 
на новите технологии. Изследванията на целия геном с помощта на методи като сравнителната 
геномна хибридизация (aCGH) вече навлиза в рутинната диагностика. Най-впечатляващ е на-
предъкът в областта на техниките за секвениране. Скоростта и чувствителността на апаратите 
за секвениране от т. нар. следващо поколение (NextGen sequencing) стават все по-големи, което 
гарантира сравнително евтин и надежден начин за "изчитане" на целия екзом (съвкупност от 
кодиращите секвенции в генома), на големи участъци от отделни хромозоми и дори на индиви-
дуални геноми. Дори най-повърхностното сравнение на някои от съвременните платформи за 
секвениране, каквито са Ion Torrent, Illumina, SOLiD и Pacific Bio, с "традиционния" метод на 
Сангер е достатъчно, за да ни убеди в напредъка на технологиите – ако само до преди 10 години 
повечето лаборатории трябваше да инвестират средно по 2 400 USD за секвениране на 1 млн. 
базови двойки, днес можем да се сдобием с тази нуклеотидна последователност за около 1 USD.

Навлизането на тези високо чувствителни техники за анализ на ДНК в клиничната 
практика може да доведе до т. нар. "инцидентни находки" – варианти, които не са свързани с 
конкретния клиничен проблем, но които може да имат ефект върху здравето на пациента като 
цяло. Решението дали пациентът да бъде информиран за тях зависи от много фактори (15):
•	 доказан ли е патогенният ефект на този генетичен вариант;
•	 какво е отношението на пациента и членовете на семейство ú/му към провеждане на 

допълнителни изследвания за изясняване на характера на мутацията;
•	 има ли вариантът клинична изява към момента на изследване или симптомите ще се появят 

по-късно;
•	 каква полза би имал пациента от информацията - възможна ли е профилактика / лечимо ли 

е заболяването;
•	 находката е открита в хода на стандартно генетично изследване или от 

научноизследователски проект;
•	 ...

За преодоляване на тези проблеми е нужно: 1) да се приемат ясни и точни правила, които 
да уреждат обхвата на изследването и обема на предоставената информация в рамките на кли-
никата или изследователската лаборатория, която извършва анализа, 2) тези правила да бъдат 
разяснени на пациентите или участниците в изследването, които да потвърдят писмено съгла-
сието си с тях.
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Как да обясним на пациентите значението на находките?
С напредъка на генетиката може да очакваме, че ще бъдат постигнати значителни успехи в 

изследването на многофакторните заболявания като диабет и рак, болестите на Алцхаймер и 
Паркинсон, шизофренията и др. Става въпрос за болести, при които патологичните изменения 
са резултат от кумулативния ефект на множество фактори - генетични и фактори на средата. 
При тях, приносът на различните генетични варианти към тежестта на клиничната изява ще 
бъде различен и ще се повлиява от условията на живот на дадения индивид -  хранене, двига-
телна активност, работна среда, тютюнопушене и др.

При моногенните заболявания, наличието на генетична мутация задължително води след 
себе си до появата на патологични изменения в определен период от живота. Това значително 
облекчава провеждането на генетичния анализ и разясняването на значимостта на резултата 
на пациента. Когато става въпрос за многофакторни заболявания, изчисленията на вероят-
ността от появата на патологични изменение ще стават с помощта на специфични за болестта 
математически модели и ще се базират на информация за носителство на генетични варианти 
в няколко гена, факторите на средата и възможните взаимодействия между тях. В резултат на 
това, определянето на индивидуалния риск от появата на болестта и превода на резултата от 
генетичните изследвания за този вид заболявания на езика на пациента ще изисква съвместната 
работа на лекари, учени, генетични консултанти и психолози.

Обсъдените до тук въпроси са само малка част от всички правно-етични проблеми, с 
които могат да се сблъскат пациентите, учените, генетичните консултанти, лекуващите лекари, 
здравните власти, а и обществото като цяло, в резултат на все по-масовото прилагане на гене-
тични изследвания в клиничната и изследователска практика. Осъзнавайки голямата значимост 
на проблема, както и нуждата от създаване на обща нормативна база, която да гарантира 
етичното използване на генетичните анализи в Европейския съюз, Европейската комисия на-
товари екип от специалисти със задачата да направят списък с препоръки, който да постави 
основата на работата по бъдещото законодателство. 
25 Препоръки за етичните, юридическите и социалните последици от генетичните 
изследвания (16)

Основни положения
1. Нужда от универсални стандартизирани дефиниции;
2. Генетични тестове за герминативни и соматични мутации;
3. "Изключителност" на генетичните данни;
4. Обществена информация и образование;
5. Обществен диалог;

Внедряване на генетичните тестове в здравната система
6. Генетичните изследвания за медицински цели и техния контекст;
7. Качествен контрол;
8. Популационни скринингови програми;
9. Генетично консултиране;
10. Защита на данните: конфиденциалност, защита на личната информация и автономност;
11. Защита от дискриминация;
12. Етническа принадлежност и генетика;
13. Полова принадлежност и генетика;
14. Социални, културни и икономически последици;
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15. Професионално развитие;
16. Партньорства и колаборации;
17. Нормативна рамка и критерии за разработка и приложение на тестове;
18. Редки болести;
19. Фармакогенетика;

Генетичните изследвания като изследователски подход
20. Съществуващи и нови биобанки;
21. Събиране на човешки биологичен материал и придружаващата го информация, и тяхното 

използване;
22. Трансграничен обмен на проби;
23. Информирано съгласие;
24. Проби от починали хора;
25. Условия за получаване на съгласие за генетични изследвания на деца и други уязвими 

индивиди.
Този списък има за цел да зададе рамка за бъдещи дискусии от страна на заинтересованите 

страни, които в бъдеще да доведат до създаване на европейска нормативна база, гарантираща 
етичното използване на методите за генетичен анализ. Двадесет и петте препоръки засягат 
всички значими въпроси, с намирането на отговор на които би следвало да се заемат и българ-
ските специалисти, здравни власти и общественост.
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МЕДИАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Мариела Деливерска1

Медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове
В случаи на възникване на конфликти на всякакво ниво в обществото медиацията се явява 

адекватен алтернативен способ за решаване на спорове. Медиацията представлява структу-
рирана процедура, при която две или повече спорещи страни се опитват сами, на доброволни 
начала, да постигнат споразумение за разрешаване на спора между тях с помощта на медиатор. 
Тази процедура може да бъде започната по инициатива на страните, предложена или разпо-
редена от съд, или предвидена от националното законодателство на определена държава.

Когато медиацията е назначена в рамките на конкретно производство, предложението за 
разрешаване на спора чрез медиация може да бъде направено от съд или от друг компетентен 
орган, пред който спорът е отнесен за решаване. Когато производството по медиация се реа-
лизира извън рамките на конкретно производство, тогава процедурата започва по инициатива 
на страните по спора, като всяка от тях може самостоятелно да направи предложение за раз-
решаване на спора чрез този алтернативен способ.

Възможно е съгласието на страни по бъдещ спор за използване на медиацията като способ 
за решаване на конфликт да бъде уговорено като клауза в договор. Това е така, тъй като меди-
ацията може да предостави икономично и бързо извънсъдебно разрешаване на спор посред-
ством процедури, пригодени за нуждите на страните.

Медиацията притежава редица предимства пред традиционния съдебен способ за ре-
шаване на спорове. Когато е успешна, медиацията води до по-добри резултати в отношенията 
между страните в конфликта. Постига се намаляване на враждебността в отношенията между 
страните, която е една от основните характеристики в производствата, приключващи с поста-
новяване на съдебния акт, където винаги едната страна е губеща, а другата печеливша. Освен 
това, в съдебното производство окончателният акт се постановява от трето лице – различно 
от страните в спора и по този начин те нямат възможност да влияят върху съдържанието на 
окончателния акт.

Процедурата по медиация изисква по-малко разходи и отнема по-малко време в сравнение 
със съдебното производство. По същество това е една неформална процедура и страните в нея 
участват като равнопоставени субекти. Посредством провеждането на преговори се постига 
изгодно и за двете страни споразумение. Дори и в случаите когато не се постигне споразумение 
между страните, самото участие в процедурата по медиация вече има благотворно въздействие 
върху тях. То се отразява положително включително в случаи, когато спорът бъде внесен в съда.

Характеристики на производството по медиация
Основните отличителни белези на производството по медиация включват: доброволност, 

равнопоставеност, неутралност, безпристрастност и поверителност.
Доброволността означава, че страните свободно изразяват своята воля за участие в произ-

водството по медиация.
Равнопоставеността предоставя равни възможности на страните да участват в медиацията 

през всички етапи от нейното развитие.

1 доктор по международно право и международни отношения, Министерство на правосъдието
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Неутралността задължава медиатора да не проявява пристрастност и да не налага свое ре-
шение по спора.

Безпристрастността означава, че в процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по 
взаимно съгласие на страните.

Поверителността засяга разискванията във връзка със спора. Участниците са длъжни да 
пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на 
процедурата. Изключенията от принципа на поверителност са изчерпателно регламентирани 
и те включват следните случаи:
•	 Когато това е необходимо за нуждите на наказателния процес или по съображения, 

свързани със защитата на обществения ред.
•	 Когато трябва да се осигури закрила на интересите на деца или да се предотврати 

посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице.
•	 Когато разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на 

медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.
Правно положение на медиатора

Медиаторът е трето лице, което е помолено да осъществи медиация по ефективен, безпри-
страстен и компетентен начин. Той подпомага страните в процеса на водене на преговори и 
постигане на споразумение. Медиаторът не може да дава правни съвети, като по време на про-
цедурата е длъжен да се съобразява с мнението на всяка от страните по спора.

Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени от 
страните. Страните по спора участват в процедурата лично или чрез представител, а в случаите, 
в които се представляват, е необходимо упълномощаването да се извърши в писмена форма. В 
процедурата по медиация могат да участват и адвокати, както и други специалисти.

Във връзка с изискването за поверителност медиаторът не може да бъде разпитван като сви-
детел за обстоятелства, които са му доверени от участниците, и имат значение за решаването 
на спора – предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е 
доверил.

Преди провеждане на процедурата медиаторът информира страните за същността на ме-
диацията и за нейните последици и изисква тяхното писмено или устно съгласие за участие. 
Медиаторът е длъжен да осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, 
добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора. Медиаторът 
следва да приеме да води процедура по медиация само ако може да гарантира своята незави-
симост, безпристрастност и неутралност.

Медиаторът следва да се оттегли от процедурата при възникване на обстоятелства, които 
биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност. След при-
ключване на процедурата по медиация или след оттегляне на конкретен медиатор от нея, той не 
може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само 
до една от страните по спора, без нейното съгласие.

Приложение на медиацията в сферата на здравеопазването
Медиацията се използва като способ за решаване на спорове между доставчици на меди-

цински услуги и пациенти или техни роднини. По-рядко се използва при решаване на трудово-
правни спорове, възникнали между работодатели и персонал, упражняващ дейност в сферата на 
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здравеопазването. Медиацията може да се прилага при решаване на спорове между служители 
в здравни заведения, както и при спорове между доставчици на медицински услуги и различни 
организации, като застрахователни компании, доставчици на медицински консумативи и из-
делия и др.

В зависимост от законодателството на всяка държава медиация в областта на здравеопаз-
ването може да бъде предвидена:
•	 В общите разпоредби, регламентиращи алтернативните способи за решаване на спорове.
•	 В конкретни норми от здравното законодателство.
•	 В специален нормативен акт регламентиращ въпросите на медиацията.

Дейността по медиация може да се предлага от доставчици на медицински или здравни 
услуги; от организации или асоциации, осъществяващи дейност в сферата на здравеопаз-
ването; или от юридически лица, осъществяващи дейност извън сферата на здравеопаз-
ването. Когато медиацията се предоставя от доставчици на медицински или здравни услуги, 
медиаторите може да са служители в съответните лечебни заведения (вътрешни медиатори), 
или те могат да осъществяват дейност при уведомяване от страна на лечебното заведение 
(външни медиатори).

Основания за спиране и прекратяване на процедурата по медиация
Процедурата по медиация спира по искане на една от страните. Тя следва да спре, 

когато медиаторът се оттегли при възникване на обстоятелства, които биха породили 
съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност. Последното осно-
вание за спиране на процедурата е при смърт на медиатора. Когато страните постигнат 
споразумение, или когато една от страните в производството (физическо лице) се откаже 
да участва в него, тогава процедурата се прекратява. Когато една от страните в произ-
водството е юридическо лице и неговото съществуване в правния мир бъде прекратено, 
тогава се прекратява и самото производство по медиация. Ако в рамките на 6 месеца след 
началото на процедурата страните не са в състояние да постигнат съгласие, това също е 
основание за прекратяване на медиацията.

Акт, с който приключва процедурата по медиация
Наименованието на акта, с който приключва процедурата по медиация, е без значение. Този 

акт може да се нарича споразумение, договор за медиация, формуляр за постигнато съгласие 
или по друг начин. От съществено значение е съдържанието и формата на акта. Конкретното 
съдържание на акта, както и неговата форма, се определят от страните по спора. Формата 
може да бъде както устна, така и писмена или писмена с нотариална заверка на подписите на 
страните по спора.

Писменото споразумение трябва да съдържа мястото и датата, на която е било постигнато, 
както и имената на страните и техните адреси. В споразумението изчерпателно следва да е по-
сочено за какво се съгласяват страните, както и името на медиатора. С оглед спазване на 6-ме-
сечния срок, в рамките на който страните следва да постигнат съгласие по спора, за да не бъде 
прекратена процедурата по медиация, в споразумението трябва да се посочи началният момент 
на процедурата, т.е. денят, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването й, а 
когато липсва изрично съгласие – денят на първата среща на всички участници с медиатора. От 
съществено значение е в писменото споразумение и двете страни по спора да положат своите 
подписи.
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Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица, 
които не са участвали в процедурата. То задължава страните само за това, за което са се до-
говорили, а в споразумението страните могат да предвидят и отговорност за неизпълнение на 
предвидените в конкретното споразумение задължения.

Нищожност на споразумението
Споразумението в процедура по медиация винаги ще бъде нищожно, когато противоречи на 

закона, или когато накърнява добрите нрави. В случаите, при които се цели чрез постигнатото 
споразумение да се заобиколи законът, тогава то също няма да породи правни последици и ще 
бъде обявено за нищожно.

Медиацията не следва да се разглежда като по-неефективна алтернатива на съдебното про-
изводство поради обстоятелството, че спазването на постигнатите в резултат на медиация спо-
разумения ще зависи от добрата воля на страните, тъй като държавата гарантира на страните по 
постигнато в резултат на медиация писмено споразумение, че на съдържанието му може да се 
придаде изпълнителна сила. Държавата може да откаже да придаде изпълнителна сила на спо-
разумение, единствено когато съдържанието противоречи на нейното законодателство, или 
когато националното законодателство не предвижда изпълнителна сила на съдържанието на 
конкретното споразумение. Такъв би бил случаят, когато посоченото в споразумението задъ-
лжение е неизпълнимо по своето естество.

Причината за неизползването на алтернативни способи за решаване на спорове, възникнали 
при/или по повод на осъществяване на медицинска дейност и оказване на медицинска помощ, 
е недостатъчното популяризиране на здравната медиация така, както това се прави при спорове 
по гражданскоправни или по търговскоправни въпроси.

В сферата на здравеопазването е необходимо да бъде улеснен достъпът до алтернативно 
решаване на спорове и да се насърчи уреждането на спорове посредством използването на ме-
диация, както и да се осигури балансирано съотношение между медиацията и съдебното про-
изводство.

Литература:
1. Директива 2008/52/ЕО НА Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на 

медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси – обн., Официален вестник на Европейския съюз, L 
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ЕТИКАТА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕшЕНИЯ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ПО БИО- 
И МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

Станка Христова1

Етиката на вземане на решения има дълга предистория, но собствената й история като обо-
собена изследователска област и научна дисциплина датира от края на миналия век. Появата й 
е резултат от започналия през този период процес на преминаване от приложна към практи-
ческа етика, от "да прилагаш етиката" към "да бъдеш етичен" [ Вж. Hauser-Kastenberg, G. W., E. 
Kastenberg, D. Norris, p. 377 - 387 ]. Основната й цел е да се постигне обединяване на етическата 
с моралната компетентност, на процесите на морално мислене и разсъждение с процеса на раз-
решаване на морални проблеми. А една от приоритетните й задачи е да се създадат умения за 
вземане на отговорни индивидуални и екипни етични решения при процедура на откритост и 
публичност.

От началото на новото хилядолетие етиката на вземане на решения се развива все по-ин-
тинзивно и все повече разширява своя обхват. Многобройните публикации върху вземането на 
етични решения показват, че тя далеч не е приоритет само на био- и медицинската етика, а се 
превръща в необходим компонент на всяка професионална и организационна етика, доколкото 
във всяка област на живота всекидневно се вземат решения, изискващи етическа обосновка. 
Това постепенно налага необходимостта от инкорпорирането й в учебните програми по про-
фесионална, организационна, мениджърска, бизнес и биоетика.  У нас тази нова учебна 
дисциплина, засега включена само в един курс по биоетика, е на етап апробиране, поради което 
все още няма преки доказателства за нейната практическа полезност. В този контекст възникват 
въпросите защо етиката на вземане на решение трябва да бъде задължителна част от учебните 
програми по био- и медицинска етика и какво трябва да бъде нейното съдържание. 

Първо. Доколкото етиката на вземане на решения е дефинирана като практическа етика, не-
обходимостта от включването й в учебните програми по био- и медицинска етика е обоснована 
от гледна точка на медицинската практика. Тя, както е известно, е източник на ежедневни про-
блеми, дилеми и конфликти, които изискват бързо, професионално и етически компетентно 
вземане както на индивидуални, така и на екипни решения. При това решенията в областта на 
медицината директно засягат здравето, живота и благополучието на всички граждани. Затова 
се налага тези решения да бъдат аргументирани не само в рамките на вземащия решения екип, 
но и пред тези, от името и в името на които се вземат, пред техните близки, пред колегията, пред 
ръководството на съответното медицинско заведение и пред обществеността.

Второ. С развитието на биотехнологиите и фармакологичната индустрия в медицинската 
практика се появяват нови техники и процедури, които нямат аналог в миналото и следова-
телно няма изработени привични или обичайни начини на решаване на поражданите от тях 
етични проблеми. 

Трето. У нас непрекъснато се приемат директно или се адаптират европейски стандарти за 
регулация на медицинските дейности и отношенията лекар-пациент. Част от тях поставят на 
изпитание утвърдените прийоми на вземане на решения. Замяната на патерналисткия с парт-
ньорския модел на връзката лекар-пациент например изправя медицинските работници пред 
проблема за съчетаване на тяхната морална отговорност с автономията на пациента и за гра-
ниците на пациентската автономия.
1 доцент в секция "Култура, ценности и морал", ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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Четвърто. Европейските етични директиви делегират големи пълномощия на етическите 
комисии както по отношение оценката на вече взети решения, така и за вземане на проспек-
тивни решения, както за етическа експертиза, така и за етическо консултиране. 

Пето. При вземането на решения в обичайни ситуации често са достатъчни опитът, меди-
цинските познания и моралът на здравия разум. Сложните ситуации обаче изискват съчетаване 
на частно-научни  и етически знания, на професионален опит и умения за етическо мислене. 
Биоетиката, медицинската етика и етиката на вземане на решения осигуряват теоретичната 
база и формират умения за вземане на адекватни етични решения.

Какъв трябва да бъде необходимият минимум от етични знания, предлагани в 
етиката на вземане на решения като учебна дисциплина?

Очевидно тя "стъпва" върху знанията, придобити в обучението по биоетика, медицинска 
етика и биомедицинска етика. Затова тяхното изучаване е задължителна препоставка за изуча-
ването на етика на вземане на решения в медицинските училища. Акцентът при нея пада върху 
няколко проблема.
•	 Първо. Модели на вземане на етични решения. 

В литературата са описани множество модели на вземане на етични решения – принци-
пистки, ситуационен, казуистичен, процедурен, транскултурен, феминистки и много др. Всеки 
от тях има своето приложение в областта на медицинската практика във всичките й измерения 
и на всички йерархични равнища в зависимост от спецификата на решавания проблем, от рав-
нището на което се решава, от вземащите решение субекти, от субектите, за които се отнася 
или които ще бъдат засегнати от него и т.н. Изборът на модел или съчетаването на елементи от 
различни модели е възможен само при доброто им познаване и умението да се прилагат.
•	  Второ. Пригодност на всеки от съществуващите модели на вземане на етични решения в 

медицинската практика. 
Най-широко прилаган не само у нас, но и в световната практика е принциписткият модел. 

Той се възприема като основен етичен стандарт, тъй като е в съгласие с Хипократова клетва, 
изпробван е при решаването на възникващите в медицинската практика проблеми, пък и е 
изрично зададен като стандарт във всички европейски биоетически директиви, свързани с 
правата на пациента. Най-често прилаганите за разрешаване на морални дилеми в медицин-
ската практика принципи са - автономията, прави добро, не вреди, милосърдието, справедли-
востта, правото на информация. Това означава, че  възникващите проблеми произтичат или от 
нарушаването на тези принципи, или от опасения за неспазването им, или че следването им 
може да доведе до адекватно решение.

Много често този модел е съчетаван с казуистичния и ситуационния модели, но това става до 
голяма степен непреднамерено в зависимост от конкретната ситуация и конкретния проблем.

Приложението на казуистичния модел в повечето случаи се основава не на познаването 
му, а на индивидуалния минал опит на вземащите решения в определени конкретни ситуации. 
Често се използва и чужд минал опит, доколкото той съществува и е познат в гилдията. Не е 
наличен, поне в нашата медицинска практика, корпус от парадигмални или от вече решени по 
един или друг начин казуси, който да се използва при разрешаването на проблема. Такъв колек-
тивен опит съществува, но той не е регистриран документално в аналите на медицинските за-
ведения. Единственият регистриран минал опит е този на медицинските комисии. Въпросът е, 
че медицинските комисии не решават актуални казуси, а оценяват казуси с вече взети решения. 
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Те могат да коригират вече взети решения, но не и да повлияят върху актуалното им вземане. 
От друга страна, представителите на медицинските комисии у нас възразяват срещу достъпа до 
тези казуси от съображения за конфиденциалност и анонимност. Така страда обучението във 
вземане на решения, което по принуда трябва да се основава върху взети от чужд, често пъти 
далечен на нашите проблеми опит. Световната практика показва възможност за спазване на из-
искванията за поверителност и анонимност чрез преработка на казуса – промяна на имената и 
инициалите на лицето (лицата),  на лечебното заведение, на местоположението и т.н.

Прилагането на принциписткия модел обикновено е съчетано с контекстуалното раз-
глеждане на проблемите, но контекстът и обстоятелствата се проучват и анализират не за ре-
шаване на проблема в съгласие със ситуационния модел, а за обосновка на избора на принцип, 
приложим при решаване на казуса.
•	 Трето. Съчетаване на моделите. 

Всички модели на вземане на решения имат своите предимства и недостатъци. Въпросите, 
които стоят пред вземащите решения са два – кой от съществуващите модели да използват и 
как оптимално да ги съчетават. Съчетаването на моделите е необходимост, продиктувана от 
сложността на решаваните дилеми и от спецификата на всеки от моделите. Очевидно е, че 
процедурният модел е базов, той очертава стъпките, които трябва да бъдат направени, за да 
се постигне адекватност на решението. В същото време всеки от моделите в една или друга 
степен бива прилаган при решаването на конкретните случаи. Всяко решение е контекстуално, 
свързано е с минал опит, интуиция, здрав разум, съобразено е с основните биоетични принципи, 
т.е. всяко решение практически се взема на основата на елементи от всички модели – проце-
дурен, ситуационен, казуистичен, принципистки, а в зависимост от аргументацията, която се 
използва, вземането на всяко конкретно решение може да бъде обосновано чрез например фе-
министки, социокултурни и други аргументи. Тази особеност на вземането на етични решения 
в лекарската практика налага изучаването на всички модели, за да могат вземащите решения да 
ги съчетават оптимално.
•	 Четвърто. Основни етични проблеми и дилеми при вземането на решения в различните 

области на медицинската практика.
Не е тайна за практикуващите медицина, че всяка конкретна специалност - педиатрия, пси-

хиатрия, онкология, хирургия, кардиология, асистирана репродукция; вид заболявания - рак, 
диабет, сърдечна недостатъчност, умствена изостаналост; характер на заболяванията – хро-
нични, терминални; равнище на дейност - лекари, медицински сестри, мениджъри, обслужващ 
персонал; възраст на пациентите – деца, хора от третата възраст; пол на пациентите – жени и 
мъже - имат своите специфични етични проблеми. Етиката на вземане на решение експлицира 
тези специфични проблеми и предлага варианти за тяхното обсъждане и решаване.
•	 Пето. Грешки и предразсъдъци при вземането на етични решения.

Вземането на адекватни етични решения изисква да се избягват грешките и предразсъ-
дъците в процеса на морално мислене и разсъждение. Става дума за нарушаване логиката и 
консистентността на разсъжденията, както и за предубеждения и предразсъдъци. Не е слу-
чайно, че някои модели съдържат изрично изискване вземащите решения предварително да 
декларират своите предубеждения. В миналото, а и днес все още съществуват някои устойчиви 
предразсъдъци, които водят до неадекватни решения. В литературата са описани повече от 
десет предразсъдъка по отношение на болката у децата, довели до неправилното й облекчаване. 
Информацията за възможните предразсъдъци във всяка област на медицинската практика, 
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както и за предубежденията, характерни за различните представители на медицинското съ-
словие, значително би улеснила вземането на етични решения. От друга страна, точно за из-
бягване на предразсъдъците е необходимо частнонаучно знание. Без него липсва база за избор 
и съотнасяне на етичните стандарти към реалността и съответно решенията стават практи-
чески нерелевантни.

Разбира се, тематиката търпи развитие в процеса и в резултат от изследванията по всички 
тези проблеми.  

Теоретичната подготовка естествено се нуждае от придобиването на практически умения, 
които могат да бъдат създадени както в процеса на упражняване на професията, така и в хода 
на обучението чрез решаване на казуси. 

Трябва да се прави разлика между т.нар. case study и казустичния модел на вземане на ре-
шения. Case study е метод за обучение за решаване на проблеми. Казуистичният модел е метод 
за решаване на проблеми. Чрез case study може да бъде показано как се решава конкретен 
проблем от гледна точка на различни модели на вземане на решение, как се комбинират еле-
менти от различни модели, как се използват специфичната за всеки от тях аргументацията и 
подход при вземането на решение и т.н. 

Обучението по етика на вземане на решение разчита както на "регионални" казуси, така 
и на всички подходящи реални казуси, които съществуват в световната практика. Реалните 
казуси възникват в практиката – те са контекстуализирани в определени ситуации и се отнасят 
до хора и институции. Обсъждането им е насочено към вземане на конкретно решение за кон-
кретните обстоятелства и конкретните хора и въплътяване на решението в конкретни действия 
и постъпки. Иначе казано, цел на описването, осмислянето и анализа на практическите казуси е 
разрешаването на реален и значим проблем.

При липсата на реални казуси, могат да се използват и хипотетични. Хипотетичните казуси 
са мисловни конструкции, които се използват там и тогава, когато реални липсват, но за целите 
на обучението е необходим експлицитен наглед на вероятните или възможните проблеми, 
които биха възникнали в една или друга ситуация. Като мисловен експеримент, хипотетичните 
казуси може да бъдат «натоварени» със смисъл и значение, специално насочени към задачите 
и съдържанието на обучението.

Чрез решаването на казуси се създават умения за:
а)  вземане на индивидуални и групови решения във всякакви ситуации и особено при липса 

на време
б)  анализиране, обсъждане и разрешаване на конфликтите, проблемите и дилемите, които 

възникват в професионалната и всяка друга област на живота
в)  общуване, диалог и компромис – особено при вземането на екипни решения
г)  как да се премине от общите принципи към конкретния случай
д)  как да се премине от конкретния случай към общите принципи
е)  какви стъпки да се направят, за да се достигне до решението
ж) как етичните комисии да вземат решения -  доколкото в тях решенията са групови,  е 

необходимо да се подбере добър екип и да бъде обучен във вземането на решения
з)  как да се ползва световният опит за вземане на решения в етичните комисии - в световната 

практика има достатъчно примери за работата на етичните комисии както в областта на 
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медицината и в медицинските учреждения, така и на национално, регионално и световно 
равнище.
Опитът на вземане на решение показва, че когато става дума за по-несъществени про-

блеми или по-лесни за разрешаване проблеми, решенията могат да се вземат индивидуално или 
екипно, с участието на максимум четири човека. Когато става дума за трудни и сложни за раз-
решаване проблеми предпочитаният числен състав на комисиите или консултантите е осем. 
Известен факт е, че групи по-големи от пет души се сработват по-бавно и по-трудно в срав-
нение с малките групи. Това означава, че обучението във вземане на решение следва да се про-
вежда както чрез индивидуално, така и чрез групово решаване на казуси. При това следва да се 
провежда тренинг по всички правила и процедури, вече изпрабвани и утвърдени в практиката, 
за да се създадат умения за екипно решаване на проблемите.

Обучението обикновено се извършва в специализирани учебни курсове за различните спе-
циалности и за различните части на медицинския персонал в зависимост от професионалното 
им разделение, ангажименти и отговорности – лекари, медицински, сестри, администратори, ме-
ниджъри и т.н., за да се акцентира върху специфичните за тяхната дейност казуси и начините за 
решаването им. На практика обаче често се налага решенията да се вземат от екипи, съставени от 
представители на всички тези "етажи" на медицинския състав. Това означава, че още в процеса на 
обучение трябва да се провеждат съвместни тренинги. 

Особен акцент при обучението по етика на вземане на решение и особено при използ-
ването на метода на казуса следва да се постави върху възможните рискове, свързани както с 
последиците за здравето и живота на пациента, така и с отговорността на вземащите решения. 
Степента на риск определя степента на отговорност за взетото решение. Този факт обуславя 
необходимостта от познаване на етичните кодекси на съответните медицински заведения, про-
фесионални общности и специалности, както и на законовите норми. Той предполага също 
сътрудничество и диалог между вземащите решения, адресатите и клиентите на решенията.

Литература: 
1.  Hauser-Kastenberg, G. W., E. Kastenberg, D. Norris, "Towards Emergent Ethical Action and the Culture of Engineering". In: 

Science and Engineering Ethics, Volume 9, Issue 3, 2003, p. 377-387
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АНАЛИЗЪТ НА ЕТИЧНИ ДИЛЕМИ КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО 
БИОЕТИКА

Силвия Александрова-Янкуловска1

Въведение. Самостоятелното преподаване по медицинска етика се въвежда в учебните 
планове на висшите медицински училища у нас през 1991 г. и се официализира през 1995 г. с 
въвеждането на Единните държавни изисквания за специалностите "медицина", "стоматология" 
и "фармация". В първите години преподаването е с предимно теоретична насоченост. Анализът 
на казуси е в конспективен вид, без задълбочена етична дискусия и с главно илюстративна на-
соченост.

В същото време развитието на медицината, нарастването на очакванията на обществото, 
активната роля на пациентите в процеса на вземане на решения постави биоетиката пред 
нови предизвикателства. За да откликне на повишените изисквания и същевременно да бъде 
в състояние да предостави работещи в клиничната практика методи за достигане до етични 
решения, биоетиката трябваше да разработи и нови учебни подходи. С различен успех и по-
пулярност място намериха критичния анализ на етични документи, ролевите игри, дискусията 
на филми, дискусионните панели (2).   

Анализът на учебни казуси и действителни случаи от клиничната практика успешно се 
наложи в обучението по етика и в етичната литература се появиха описания на различни 
подходи за анализ (табл. 1).

Табл. 1 – Сравнително представяне на различни методи за анализ на етични дилеми

Източници: Kushner K. T., D. C. Thomasma (1), Pegoraro R. (3), Reiter-Theil S. (4) Schotsmans P. (5), Ten Have H. (6)

1 доцент, Сектор "Медицинска етика", Факултет "Обществено здраве", Медицински университет-Плевен
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Както се вижда от сравнителното представяне на няколко метода за етичен анализ, те не 
се различават съществено по съдържание, а по-скоро по структура. Всички подходи обръщат 
внимание на клиничните данни, ценностите на въвлечените лица, алтернативите на поведение, 
но ги ранжират различно спрямо момента на дискусия. Повечето подходи оставят формули-
ровката на моралния проблем на последващо описанието на фактите място. Някои подходи 
не се ограничават в предложение за решение на етичната дилема, но и отиват една стъпка по-
нататък извличайки директиви за аналогични казуси. 

Целта на настоящата публикация е да представи метод на задълбочен етичен анализ, въведен 
в обучението по етика на студенти от специалност "медицина“ в Медицински Университет-
Плевен и да анализира успеваемостта на студентите в приложението му.

Методи. Приложен е анкетен метод и анализ на документи (изпитни протоколи и писмен 
анализ на казус). Обхванати са общо 89 студенти. От цялата група студенти 80 са студенти 
специалност "медицина“, българоезично обучение, учебна 2012/2013 г. Останалите 9 студенти 
са студенти в първата по рода си у нас магистърска програма по "Интегративна биоетика“ към 
Философски факултет на Софийски университет "Климент Охридски“. За обработка на резул-
татите е използван Microsoft Office Excel.

Резултати и дискусия. Използваният в преподаването в МУ-Плевен метод за анализ на 
етични дилеми е оригинално разработен на базата на подходи на водещи европейски етични 
школи и съобразен с образователните цели на обучението във втори курс на специалност "ме-
дицина“. Анализът е структуриран в 4 взаимно свързани фази:
1.  Дефиниране на моралния проблем(и). Първа фаза на анализа, в която ясно трябва да се 

формулира проблема, по който ще се разсъждава. 
•	 Самата формулировка трябва да е ясна и конкретна и като обем рядко превишава едно-две 

изречения. 
•	 Предпочитаният стил може да бъде прост въпрос или конфликт на принципи, ако такъв се 

вижда още при първо запознаване с казуса. 
•	 В редки случаи, когато ни е невъзможно веднага да определим моралния проблем, е 

допустимо да се ограничим с очертаване на категорията на проблема (например, проблем с 
информираното съгласие, проблем в областта на контрацепцията и др.). След разгръщане 
на анализа и изясняване на ситуацията е добре да се върнем към моралния проблем и да 
направим по-точна формулировка. 

•	 В тази фаза не се прави преразказ на информацията в казуса. 
•	 В казуси, в които има повече въвлечени лица (например пациент, лекар, медицинска сестра, 

близки на пациента) може да се очакват повече от един морални проблеми. В такива случаи 
можем да си позволим ранжиране на моралните проблеми, като първо разгледаме проблема, 
включващ директно пациента, а на второ място оставим проблемите в екипа. 

•	 Формулирането на моралния проблем трябва да е неутрално, т.е. да не се усеща "присъда" 
за правилно и погрешно още от самото начало. Пристрастните формулировки затварят по-
нататъшната етична дискусия. 

•	 Формулировката трябва да отразява непосредствения проблем, който стои пред 
медицинското лице в казуса.

•	 При значителни затруднения с дефинирането на моралния проблем може да си зададем 
въпроса: "Какво усещам, че не е наред в този казус?", "В кой момент на казуса нещо вътрешно 
ме дразни?". 
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2.  Изясняване на информацията в казуса:
2.1. Изясняване на медицинската информация. Особено важна фаза, в която вече е 

допустим преразказ на данните от казуса. Представят се всички медицински данни, с които 
разполагаме – възраст на пациента, заболяване, терапия и др. Обикновено учебните казуси 
са оскъдни като информация, затова в тази фаза може да се търси допълнителна такава. 
Важно е, обаче, да не се залита в клинични детайли, които не допринасят за решаване на 
моралния проблем.

2.2.  Ценности на пациента – директно дадени в казуса (като например религиозни 
ценности) или подразбиращи се от поведението на пациента. Трябва да внимаваме да не се 
увлечем в прекалено свободна интерпретация на ситуацията.

2.3.  Организационно измерение. Разнообразна по съдържание фаза на анализа, в 
която включваме информация по наличното законодателство или етични документи 
по проблема. Тук се изясняват също правата и отговорностите на въвлечените лица, 
организацията на работата в болницата/отделението/извънболничната помощ и т.н.

3.  Етична дискусия. Това е основната фаза на анализа, в която се прилагат различни етични 
теории. Обикновено се започва с принципализма, като доминираща теория в съвременната 
етика (2). Важен момент в дискусията е разграничаването на отделните принципи и 
непосредственото им обвързване с предложения за решение на моралния проблем.

3.1. Уважение на автономността.
•	 Автономен ли е пациента в случая? Ако нямаме изрични данни, сочещи към некомпетентност 

на пациента, го приемаме за компетентен. 
•	 Ако пациента е некомпетентен, трябва да изясним кой ще взема решения за него. 
•	 Какво означава да уважим автономността на пациента в случая? Какво конкретно действие 

предлагаме?
3.2. Благодеяние. Какви идеи за "добро" виждаме в случая? 
•	 Какво би било "медицински доброто" за пациента? 
•	 Ако има въвлечени религиозни ценности в казуса, какво би било "религиозно доброто"? 
•	 Какво би било "социално добро" (доброто за социалното съществуване на пациента)? 
•	 Какво би било "обществено добро" (доброто за обществото като цяло)? 
•	 Какво е добро за семейството като цяло? и т.н.
3.3. Ненанасяне на вреда. Обикновено го тълкуваме обвързано с благодеянието. 
3.4. Справедливост. 
•	 Има ли в казуса характеристики на пациента, по които той/тя би могъл да бъде 

дискриминиран? Какво решение на моралния проблем ще е свързано с недискриминация 
на пациента? 

•	 Какво разпределение на ресурсите в казуса би било справедливо?
3.5. Преглед на предложените варианти на решение при приложението на всеки от принципите 

(не е задължително всички принципи да са застъпени във всеки казус) и обобщаване на 
очерталите се конфликти между принципите.

3.6. Приложение на друга етична теория по предпочитание.
4. Етично решение, което трябва да е:
•	 логически следващо от етичната дискусия;
•	 ясно и конкретно, а не уклончиво;
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•	 под формата на препоръка или съвет;
•	 практически осъществимо.

Методът е прилаган вече 5 години в обучението на студенти специалност "медицина“ 
българоезично и англоезично обучение и позволява детайлен етичен анализ, какъвто би бил 
необходим в практиката на бъдещите лекари. През учебната 2012/2013 година методът беше 
въведен и в преподаването по биоетика на студенти в магистърска програма "Интегративна 
биоетика“ към Философки факултет на СУ "Климент Охридски“. В табл. 2 са представени 
резултатите от успеваемостта на студентите-медици българоезично обучение и студентите в 
магистратура "Интегративна биоетика“ за учебната 2012/2013 г. Вижда се, че като цяло сту-
дентите постигат добър и много добър успех при приложението на метода за анализ. Общият 
среден успех при студентите магистратура "Интегративна биоетика“ е малко по-висок от този 
на студентите медици. Тази група студенти имат различна бакалавърска подготовка: фило-
софия, молекулярна биология, химия, логопедия, филология, богословие.  Тези студенти имаха 
повече време за подготовка на казусите си и достъп до допълнителни източници на инфор- 
мация за изясняване на медицинската страна на казусите.

Табл. 2 – Успеваемост на студентите при приложението на метода за анализ

* резултатите са изчислени на база 75 студенти взели успешно изпита по биоетика

Сред студентите по медицина беше разпространена и анонимна анкетна карта за проучване 
на мнението им за различни аспекти на обучението по биоетика. Резултатите по трите въпроса, 
касаещи приложението на метода за анализ, са представени в табл. 3.

Табл. 3 – Мнение на студентите специалност "медицина“ за различни аспекти на 
подготовката и изпита по биоетика

*На база 80 включили се студенти 
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По отношение на самоподготовката си студентите се затрудняват най-много с работата с 
етични документи, последвано от метода за анализ. На самия изпит теоретичния тест и етичния 
анализ на казус са почти равнопоставени по трудност. Предвид на ранното ситуиране на курса 
по медицинска етика в учебните програми на специалност "медицина“ зададохме и въпрос дали 
по мнение на студентите е необходимо провеждането на отделни етични семинари в рамките 
на клиничните дисциплини в следващите години от обучението по медицина. Болшинството 
студенти (60, 76%) са отговорили положително на този въпрос.  

Заключение
Медицинските професионалисти се сблъскват ежедневно със сложни етични дилеми. 

Липсата на адекватна методология затруднява вземането на етични решения. Някои профе-
сионалисти вземат решения интуитивно; други прагматично; трети разчитат на авторитета за 
моралната си ориентация; а не рядко решения се вземат според очакванията на болшинството. 
Истинският професионализъм в медицинската етика изисква наличието на етичен метод за 
вземане на решения, който предразполага едновременно към морално вникване и последова-
телни аргументирани решения.

Вземането на етични решения не е просто технически процес. Всички решения касаят 
въвлечените индивиди и следователно в тях са замесени човешки ценности. Методологията 
за взимане на етични решения подсигурява рамка, която гарантира, че всички уместни факти 
са взети под внимание. Тя изяснява правата и отговорностите и вдъхва увереност и на най-
резервираната общественост, че решенията, важни за пациентите и техните семейства, не са 
взети случайно. Авторитетът на методологията идва от аргументираните решения взети в ре-
зултат на приложението й.

Ефективното усвояване на методиката за етичен анализ на казуси от медицинската практика 
изисква адекватни клинични познания и определена философска нагласа. Удачно би било раз-
делението на курса по етика в теоретична подготовка в ранните курсове на обучението по ме-
дицина и практически семинари по отделните клинични дисциплини в следващите години на 
обучението по медицина.  
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ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ БИОЕТИЧНИЯ 
ДИСКУРС

Богдана Тодорова1

Биоетиката е един от духовните феномени на съвременното общество. Нарастването 
на нейната актуалност не е резултат само от технологичния напредък на медицината, но е 
следствие и от опитите за синхронизиране на традиционния морал с настъпилите глобални 
промени. От тази гледна точка биоетиката е свързана с търсенето и постигането на консенсус в 
постмодерното общество. Развитието на медицината руши базови културни идеи на модерното 
общество, като паралелно с това медицината изпълнява функцията да ги ре-интегрира.

През лятото на тази година, в Папския Апостолически Институт в Рим се проведе ежегодната 
конференция на ЮНЕСКО по биоетика, на тема "Биоетиката на кръстопътя на вяра, разум и 
наука". Темата е изключително актуална и породи широк обществен дебат. Етичните дилеми 
засягащи смъртта и човешкия живот, страданието и здравето, не могат да бъдат отделени 
от интегриращата визия за реалността. Тази визия може да бъде отворена или затворена за 
Трансцедентното, или чрез разума осветен от вярата, или само чрез вярата. Изследването на 
тези връзки може да се превърне в платформа за диалог и широк дебат по теми, като: връзката 
между вяра и разум, между наука и философско основание, сциентизъм, наука и технологии 
и влиянието им върху човешкия живот, светска и Католическа или Ислямска биоетика, 
теологични изследвания на биоетиката, природен закон и биоетика, различни религиозни 
гледни точки, приложение на биоетиката във всекидневния живот и др. Ако направим анализ 
на съвременната медицинска етика (биоетика) може да говорим за: 
•	 Медицината като практика, свързана със запазване на човешкия живот, винаги е тънък 

баланс между технологии и религия. 
•	 Съвременната медицинска етика дава възможност да разберем елементи, които 

впоследствие в една готова система, ще съществуват имплицитно. 
•	 Биоетиката привлича вниманието на цял спектър от идеологически системи, обосноваващи 

духовните практики -  от  религия до наука. 
Погледната през тази призма, биоетиката е процес от съгласувани, динамично променящи 

се под въздействието на науката, условия за живот, оцелели при множеството интерпретации 
на базови за човешкото битие "екзистенции".  Биоетиката се опитва да реши един много 
важен проблем – усъвършенстването на практиките поставя под въпрос възможността за 
съществуване на самите тези практики, както и на създадените в продължение на последните 
четири века цивилизации основни културни постулати на Новото време, които влизат в 
конфликт и заплашват да унищожат самите тях като трансцедентни форми (ценности, символи, 
приоритети, метафизически основания за нормите на поведение). 

За да разберем значението от развитието на медицината за обществото трябва да кажем, че 
понятието "медикализация", отразява не само процесите протичащи в медицината, но терминът 
определя и важни характеристики на обществото. Съществуват съмнения относно наличието 
на връзка между медицинска практика и развитието на медицинското знание, което поставя 
под въпрос един важен принцип на европейската култура на Новото време, а именно идеята 
за прогреса. Биоетиката се явява поле, в чийто фокус са съсредоточени прояви на различните 
конфликти на обществото. Оттук и големия интерес към биоетичните проблеми днес. 

Анализирайки причините за появата на биоетиката, вниманието на повечето изследователи 
е фокусирано върху технологическото развитие на медицината. Появата на трансплантология, 

1 доцент в ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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реаниматология, успехите в областта на генетиката, поставят въпроси, чието дискутиране е 
било невъзможно в началото на XX в. Не трябва да забравяме, че биоетиката е едновременно 
продукт на дадено общество и способ за реализирането му в медицината. 

В България биоетиката плахо присъства в структурата на съвременното медицинско 
образование. Излязлото през 2013 учебно пособие "Биоетика", е предназначено за студенти 
от различните специалности на професионалните направления "Медицина", "Обществено 
здраве" и "Здравни грижи", по които се провежда обучението в Медицински университет – 
Плевен. В него е отразено съдържанието на пълния курс по медицинска етика. Предвидените 
за практически занятия задачи, учебни игри, казуси за анализ и теми за разработка на есета са 
разположени в отделно учебно пособие "Ръководство за практически занятия по биоетика". 
От 2006 г. биоетика се преподава в СУ "Кл. Охридски" от д-р Валентина Кънева, която води 
магистърска програма по "Интегративна биоетика" към Философски факултет и в НБУ, където 
се преподава в магистърската програма "Регламенти и стандарти в медицината". Самата 
дисциплина обаче липсва в учебните програми на Медицинските университети, където се 
изучава медицинска етика, т.е професионалната лекарска етика. За сметка на това имаме 
десетилетие от  Международни и национални конференции по проблемите на биоетиката. 
Публичен дебат относно биоетичните проблеми липсва като цяло и няма такъв отзвук в 
България, както в Западна Европа, напр. проблемът за сурогатното майчинство. Там има се-
риозен дебат по тези въпроси, в който участват хора с увреждания, родители на деца с увреж-
дания, участват и специалисти, ангажирани с тази дейност; и такива, които са ангажирани с 
грижи за деца с увреждания. Тоест, все пак има опит за дебат, в който са включени и засегнати 
групи, и техният глас се чува, и в който са поставени под въпрос съществуващи негативни на-
гласи към увреждането, критериите за преценката за тежки и леки увреждания и обвързването 
им с преценки за качество на живота. Сериозен е дебатът и в Германия – там също много 
внимателно се говори за различието и за увреждането; и много внимателно са разглеждани 
въпросите, свързани с евгениката. [Кънева, 2013] 

 Голяма част от проблемите на този нов клон на науката остава далече от масовото съзнание. 
Причините за това не се свеждат само до технологичното развитие на медицината. Като една 
от тях може да посочим, тясната прагматична насоченост на самата медицина. Традиционно се 
предполага, че нейна задача е запазването живота и здравето на хората, а теорията свързана с 
хуманитарното знание, излиза от сферата на медицинските интереси. Освен това медицината 
е единствената изцяло анатомична дисциплина, целите на чийто прагматизъм са свързани 
с технологичността на методите й. Европейците поставят анатомията в центъра на своята 
медицинска доктрина. Човешкото тяло се представя като машина, а душата във всичките й 
проявления, става обект на изследване много по-късно. И до днес липсват подходи за нейното 
описание и обяснение на механизмите й. Подобен методологичен ракурс, от една страна 
води до тласък на естественото научно знание, изработване на методи на лечение, които не са 
свързани с културната среда, подмяна на мистичната медицина с технологична такава, което 
дава възможност да се предостави медицинска помощ на всички нуждаещи се, както и бързо 
да нарасне броя на медиците и качеството на лечение. От друга страна се появява опасност от 
недооценяване на организма като цяло, акцента се поставя на външната намеса в противовес 
на саморегулацията (европейската фармация и хирургия), снемане на отговорност от пациента 
и трансферирането й изцяло върху лекаря и върху държавната здравно осигурителна система. 
При такъв подход етическия компонент на медицинското знание добре се прикрива от 
парадигмите на деонтологията, която съблюдава за моралност при изпълнение на лекарския 
дълг. Акцентирането върху различието между биоетика и деонтология ни позволява да схванем 
обусловеността на  биоетиката от социално-културните условия. Биоетиката е един синтетичен 
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отрасъл на знанието, в който участват не само лекари, а предимно специалисти-хуманитаристи. 
Нейната методология варира от опити за поставянето й на емпирична основа до използване 
на теологически похвати. Подобно аморфно методологично образование става обект и на 
философски спекулации. При цялото многообразие на подходи, централен остава възгледът, че 
в биоетиката и медицинската деонтология има професионален морал, а като учебни предмети, 
те трябва да формират етически навици у младите лекари. Подобна постановка непременно 
води до неразрешими проблеми – може ли в теоретичен курс да се преподават навици по 
професионална етика (един курс по биоетика е точно такъв) и доколко изобщо етичното 
действие може да бъде резултат от определен вид теоретизиране? 

За да разберем по-пълно биоетиката трябва да анализираме нейните социални корени и 
нейните идеологически функции. В разработването на съвременната медицинска идеология 
централна се явява идеята за "необикновеност" на медицинското знание – медицината в 
съвременния свят не е повече едно от многото проявления на високотехнологичната практика. 
Тя е неотменим компонент от комплекса на съвременното знание, част от бизнеса, придобила 
съпоставими само с компютърните технологии културтрегерски функции, с мощно влияние 
върху политиката, чрез организациите с екологична ориентация. 

Развитието на медицинското знание коренно променя човешкото светоусещане. Може 
да се направи аналогия между физиката в началото на XX в. и медицината и биологията от 
началото на XXI век. Формирането на нова медицинска проблематика води до изменения в 
съвременната култура, което се проявява във феномена на биоeтично знание. То не изчерпва 
етическата проблематика (отношението лекар-пациент, уважение правата на пациентите), а 
по-скоро изразява страхът на интелектуалните елити от нарастващата заплаха за съществена 
промяна на културата и пораждане на нова, непредсказуема и неясна цивилизация. От все по-
разширяващия се диапазон на биоетичната проблематика, може да се спрем на генетичните 
експерименти и СПИН проблемите. Проблемите на генетиката не се свеждат само до морални 
или правни въпроси. В генетичните изследвания бавно, но безапелационно се разтваря 
водещата идея на европейската култура – тази за човешката уникалност. В продължение на 
много години идеята за човешката неповторимост играе ключова роля и поддържа устоите на 
западната култура и всеки опит за поставяне под съмнение води до апокалиптични сътресения. 
СПИН, е проблем по-скоро в културен, отколкото в медицински план. Появата му поставя 
под съмнение, идеята за човека, като супер-същество, неподлежащо на контрол от страна на 
биосферата. Кризисът на подобна концепция води до преосмисляне на самата европейска 
култура. 

Затова ключова за медицинското образование днес, трябва да е идеята за свръх-значимостта 
на медицинското знание. Лекарят не е просто един от "многото професионалисти". Избиращият 
да учи медицина избира грижата за по-нататъшното развитие на човечеството и всеки недостиг 
на средства не трябва да бъде определящ по отношение на неговия мироглед и етичен дълг. 
Всяко отъждествяване на биоетика и медицинска етика води до елиминиране на важен проблем  
–  възприемането на света и мястото на човека в него, което днес се определя от медицината и 
как тя формира отношението към важни факти от човешкото битие. Развитието на медицината 
позволява на човек не само да мечтае за избавление от страданието, но и за безсмъртие. 
Ситуация, която коренно може да промени основните представи за човешкия живот, живот, в 
който всеки смъртен е длъжен да страда. 

 Социална предпоставка за появата на биоетиката става един особен "конструкт на обществото" 
– неговата постмодерност. Важна черта на постмодерното е липсата на обективен критерий 
за избор на дадено решение и твърдата увереност в невъзможността да бъдат формулирани 
общовалидни правила. Постановка, която води до преосмисляне основите на класическата етика. 
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Централен феномен на тази реформа на базовите етически положения е биоетиката. Възникнала 
на гребена на вълната на либерализациите през 60-те години, биоетиката постепенно се превръща 
в централна етико-медицинска доктрина, носеща в себе си матрицата на постмодерния наглед за 
света. В медицината се появяват проблеми, чието решение излиза извън обхвата на медицинските 
методи, а се оказват в полето на философското разбиране за света. До тогава етическия компонент 
на медицинското знание е подразбиращ се от само себе си – лекарската добросъвестност е 
априорно нравствена, решението на медицински проблеми се свърза с развитието на науката и 
техниката. Биоетичните проблеми нямат такъв тип решения. Тяхното разбиране става по пътя 
на рефлексия върху основите на човешкото битие и особеностите на западния тип култура. 
Така медицината претърпява постмодерна трансформация превръщайки се в нещо, което е не 
само медицина. Развитието на медицинското знание бързо променя човешката визия в посока 
на постмодерното разбиране за нещата, с характерните "мейнстрим-ове", като следствие от 
непредсказуемото развитие на обществото. 

Биоетиката е проява и на "powershift". Монополът на знанието е рухнал, информационните 
технологии правят знанието достъпно до все по-широк кръг от хора. Между лекаря, 
монополизиращ знанието, и неосведомения пациент днес има посредници – застрахователните 
компании. На лице е парадокс – никога преди властта на лекаря не е била толкова голяма, а 
от друга страна традиционната медицина е принудена да търпи практиките на представители 
на неевропейските традиции, от псевдо-учени до магове. Показателно е, че медицината, а не 
физиката, става доминираща в постмодерното време (количеството научни публикации по 
медицина и биология). Съмненията в етическата адекватност на медицината е съмнение по 
същество в биологическите основания за човешкото съществуване. Постмодерните идеологии 
не просто размиват човешкото тяло, но размиват и самото естествено - научно знание като 
такова. Това придава на медицината нова функция – поддържане на базов консенсус в 
обществото. В социален план медицината започва да изпълнява интегрираща функция по 
отношение на обществото, независимо от религиозни, интелектуални или класови различия. 

Схемата "факт-експеримент-теория" се трансформира в теория, определяща фактите. 
Проблемът за "кохерентност на теорията" е свързан с поддържане на здравия смисъл. 
Медицината остава последния пристан за него. Преподаването по медицина се опира на много 
повече нагледност, отколкото която и да е друга наука. Това насочва студента към мисълта, 
че нагледното е основен критерий за реалност. Именно това определя основната задача на 
медицинската практика – да се запази човешкия живот и на диагностиката, като основна 
медицинска процедура, вървяща от симптоматика (факти) към поставяне на диагноза. В края на 
XX в. нормите за нравственост престават да бъдат разбрани сами по себе си. Развитието с бързи 
темпове на медицинското знание, специализирането на определени отрасли, навлизането на 
генните технологии в лечебната практика, обръщане вниманието на медицината към социология, 
философия, икономика води, ако не до пълна деструкция на здравия разум, то до пораждане на 
съмнение относно използването му като базисно основание. Но независимо от тези тенденции 
медицината принципно остава в пределите на здравия разум, което не може да бъде обяснено 
от гл.т. на особеностите на гносеологическите процеси в самата медицина. Кои са социалните 
причини способстващи запазването на тази ситуация? Грижата за здравето не се ли явява 
свойствена на съвременното общество просто като опит да се съхрани целостта на социума, 
по пътя на изработване на единство на целите, което в съвременното общество стремително 
се руши, поради липса на консенсус в постмодерното? Хората се опитват да оцелеят, докато в 
същото време социалните процеси ги насочват към деструкция на живите тела по отношение 
на практики като клониране, евтаназия и др. И тъкмо в този случай медицината се превръща в 
социално обединение, с което е свързано и утвърждаването на здравия смисъл в нея. 
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През XX век медицината преживява изключителна трансформация – от "пепеляшка" на 
научния свят (каквато е в края на XIX в.), тя се превръща в централна научна дисциплина. 
Количеството публикации на медицинска тематика и на свързаните с нея биология и химия, 
постоянно нараства, медицинският бизнес се изравнява по обем с този на традиционни 
отрасли. Нарастващият лавинообразно ръст на научното медицинско знание влияе на 
общественото мнение, в много по-голяма степен отколкото физиката, особено в проекциите за 
преустройство на човешкия живот и на обществото като цяло. Тази "другост" на медицината, е 
резултат на особения й статус в системата на науките, като практико-теоретична дисциплина. 
Основната й разлика от традиционните естественонаучни дисциплини е именно в нейния 
практичен характер. Как се съотнасят рационалната структура на медицинското знание и 
медицинската практика? Може ли рационалността да я измени? Доколко рационална е самата 
система на медицинска подготовка на специалисти, изхождаща от практически задачи? Какъв 
вид трябва да бъде тази рационалност? От редицата подходи при решаване на поставените 
въпроси, изпъква едно от възможните решения – социалното, доколкото рационалността на 
мисленето е вид социален модел. 

Медицинската практика е практика по отношение на пациента, в която се проявява идеята 
(оформена като чувство) за доминиране над пациента. Пациентът е обременен от проблеми, които 
сам не може да реши и се нуждае от мнението на специалист. В дадения случай може да говорим за 
наличие на асиметрични отношения между пациент и лекар. Дори когато законодателно и правно 
е обезпечено правото на пациента за избор на екип/лекар и в този случай пациентът  е зависим от 
него и го слуша. В крайна сметка пациентът не притежава достатъчното количество информация. 
Във времето на информационен бум асиметрията "лекар – пациент" се проявява много силно. 
Лекарят изисква от пациента пълно доверие и сам решава, колко и какво точно от информацията, 
с която разполага, да бъде сведена до знанието на пациента. Отказът от информация също се 
обяснява с "благото на пациента" – излишната информация "може да му навреди, да го хвърли в 
състояние на депресия, да го направи безразсъден" [Бауман, 1996:205] 

Подобен тип отношения са далече от рационалния модел разработен в европейската 
култура, която признава известен континиум на здравия смисъл, а той на свой ред предполага 
равен обмен на информация. Лекарската практика е рутинна, но необходимостта от научна 
рационалност е постоянна промяна на знанието. Лекарят е в незавидната позиция между 
традициите в практиката и иновациите в науката. Той е длъжен да предложи механизми за 
социална компенсация, изтъквайки спорадичния характер на дадена ситуация. Правилата за 
научна рационалност отстъпват пред социалния тип игра, чиято цел е да прикрие реалното 
отношение на играчите към даден проблем. 

Научното знание е открито, което го прави уязвимо към критики. Условия за навлизане в 
сферата на научното знание се явяват подготовката и интереса към него. Лекарското съсловие 
е вид корпорация, днес е почти невъзможно да си представим индивидуална практика. Всеки 
лекар е включен към колектив, независимо дали става въпрос за болница, институт, научно - 
изследователски център. Естествената реакция при грешка е колективът да поиска санкция за 
виновника. Но и до днес няма наказани лекари, защото особено при случаи добили широка 
публичност "може да бъдат разкрити на аудиторията тайни, които са предназначени само за 
участниците от колектива", спомняме си случаят с подслушването и мъртвото бебе в една 
българска болница [Гофман, 2000 : 78] 

Научната рационалност се кодира чрез етикети, определени ритуали, които позволяват да 
се удържа един общ професионален фронт пред пациентите. 

Под влияние "линиите на Макс Вебер" в социологията, изследването на рационалността често 
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пъти се свежда до изследване на рационалното поведение, а еталон за подобно поведение става 
предприемачеството като проява на индустриалното общество. Лекарският професионализъм 
от тази гледна точка се заключава в редица ограничения, породени от агресивността на 
икономическия интерес. Например медицинската етика забранява на медицинския персонал 
да рекламира своите услуги, да встъпва в конкуренция с други лекари, да подбужда пациента да 
го избере, поради най-ниска тарифа. Всяко нарушение на професионалната етика ще позволи 
на лекарите да получат финансова облага, която те не получават, съблюдавайки етичните 
правила. Подобна практика на поведение е насочена към поддържане на лекарското съсловие 
като една добре функционираща система. 

Научната рационалност предполага мислещи хора, които да съгласуват своите потребности 
само с потребностите на разума. Медицината е ориентирана не само към този тип рационалност, 
но и към рационалността на социалното действие, където критерий за правилност и разумност, 
е запазване на обществото. 

Способ за поддържане единството на обществото в медицината е здравия смисъл – 
традиционно изведената структура на интелекта, като способност да решава задачи. Здравият 
смисъл отговаря за чувството за реалност и се опира на структурата на поведение, заложена 
у нас от ранна детска възраст от обкръжаващата ни физическа и социална среда. Това ниво на 
интелекта позволява да съотнасяме действителността и знанието на ниво образи и зрителни 
обяснения. То определя и еднозначността на взетото решение. С налагане на здравия 
смисъл е свързана идеята за ясно и отчетливо възприемане на базови истини, свойствени и 
за класическата наука, и за класическата рационална философия. В социален план здравият 
смисъл изпълнява функцията да интегрира дадено общество. 

Неведнъж е подчертавано, че XXI век ще бъде век на медицината и биологията. Дали това 
ще стане факт, ще видим. Но днес сме свидетели как развитието на медицината руши базови 
фундаменти на съвременното общество, като едновременно с това тя си приписва функцията 
на негов ре-интегратор. Как да интегрираме българското общество към проблемите на 
биоетиката?
•	  проблемите на биоетиката да залегнат в българската образователна система
•	 да бъде изработена стратегия за мястото и ролята на биоетиката в българската образователна 

система
•	 да се промени съдържанието на учебните програми, курсовете за обучение по медицина, 

формите на това обучение
•	 хармонизиране на преподаването по медицинска етика в страните от Централна и Източна 

Европа, с това в Западноевропейските и други развити страни.
•	 формиране на среда, в която дълготрайно да се проучват изложените по-горе проблеми и да 

се формират и предлагат адекватни решения
•	 да се изградят постоянни центрове от типа на Центъра "Хейстингс" за интердисциплинарни 

изследвания и разработки по проблема
•	 биоетическият дебат в българското общество да се води не като политически дебат, с 

политически искания и искания за законодателни промени
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ИНТЕГРАТИВНАТА ЗАДАЧА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПО БИОЕТИКА
Валентина Кънева1

Настоящият текст е посветен на биоетическото образование и комплексния характер на 
проблемите на биоетиката. Биоетиката се обособява като дисциплина през 70-те години на 
миналия век във връзка с осмислянето и разрешаването на проблеми, породени от бързото раз-
витие на биологическите науки и медицината. Тези проблеми се отнасят не само до значителни 
промени, нови ситуации и сложни случаи в клиничната практика, но и до един по-широк кон-
текст, в който на преден план излизат въпросите за връзката между наука, научно изследване, 
технологии и общество. В доклада си ще откроя специфични черти на образованието по био-
етика, произтичащи от интердисциплинарността на изследователското поле, както и от не-
обходимостта да бъдат анализирани социалните, културните и политическите измерения на 
проблемите. Ще съсредоточа вниманието върху един интегративен подход, насочен към ос-
мислянето на следствията от осъществения в биологическите науки и медицината напредък 
по отношение на жизнения ни опит и разбирането за нас самите, както и към възможността за 
една по-широка рефлексия върху проблемите на живота. 

Значението, което се предава на етиката днес, според много изследователи е обвързано с 
известни неравномерности или с нарушен баланс по отношение на напредъка в науката и ос-
мислянето на нейните постижения, на обществената отговорност на науката и научното из-
следване. Специалните етики се стремят да отговарят на предизвикателствата, произтичащи от 
нивата на сложност и диференциация в редица сфери на съвременния живот чрез рефлексия, 
която  опосредява разбирането на проблемите с оглед на жизнения ни свят, както и съгласу-
ването на действията с определени етически възгледи и изисквания най-вече под знака на от-
говорността [Nida-Rümelin 2005]. 

Сред първите големи дискусии в Европа и САЩ, поставили началото на биоетиката, е тази 
за медицинските експерименти и защитата на личностите, участващи в експерименти. Ханс 
Йонас е активен участник в дискусията за свободата на научното изследване и обществената 
отговорност на науката. В поредица статии Йонас разглежда въпросите за отговорността по 
отношение на научното изследване и приложението на разработените технологии, които в 
съвременни условия съвсем не са само въпроси на съвестта на отделния изследовател, засягат 
организацията на институциите на знанието, а с оглед на политиките по отношение на на-
учното изследване са и политически въпроси на отговорността. 

Йонас обръща внимание на редица особености, свързани със съвременното развитие на на-
уките. Такива са констатирани най-напред по отношение на размиването на границата между 
теория и практика в науката и превеса, който има практическия аспект. Науката днес е пре-
станала според Йонас да бъде изолирана теория, тя се намесва в условията за живот и формите 
на живот, знанието променя света и повлиява благосъстоянието на цели общества. Вниманието 
на Йонас е насочено и към друга важна промяна: задачите на науката се определят не толкова от 
логиката на научното изследване или интелектуалното любопитство на изследователя, а преди 
всичко от външни интереси [ Jonas 1987: 97]. Днес според Йонас няма "незаинтересована" 
теория, науката е в света на социалното действие, а това неизбежно е обвързано с морални 
въпроси. Етическата неутралност е немислима там, където в предприетите изследвания пряко 
участват човешки същества. Високо ценената свобода на научното изследване, както и всяка 
свобода, обвързана с действие, според Йонас има своите граници в отговорността, закона и 
съображенията, свързани с общественото благо. Възгледите му за отговорността подробно са 
1 доцент във ФФ на СУ "Св. Климент Охридски"
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изложени в публикуваното през 1979 г. изследване Принципът на отговорността, разгърнато 
като проект за етика на съвременната технологична цивилизация.   

Често за етиката в медицината или в научните изследвания се говори сухо и формално, с 
оглед на регламенти и кодекси, които като че ли се налагат на упражняващите тези професии 
отвън. При това се пренебрегват основни неща по отношение на етиката - в личен, професи-
онален и в социален план, а именно, че зачитането на елементарните изисквания и правила 
на етиката изгражда и съхранява човешки взаимоотношения,  допринася за връзките на до-
верие и за климата на доверие, което всички знаем колко е важно, а също и колко е накърнено 
в собственото ни общество. Така етиката има интегрираща функция както по отношение на 
личността и интегритета на личността, така и по отношение на общия живот. Що се отнася 
до конкретния контекст на медицината, залогът е много голям - доверието между лекар и па-
циент, но и доверието в здравната система изобщо. Значението на етиката е още по-голямо там, 
където упражняването на професия или заниманието с научно изследване е пряко обвързано 
с човешкия живот и с уязвимостта на живота, както в сферата на медицината и медицинските 
изследвания. 

По тези причини пътят към етиката в професионалните отношенията и в науката, струва 
ми се, не е този, който върви по линията единствено на засилената регулация – а този, свързан 
с преподаването на знание в университета, което не просто въвежда в света на отделните 
дисциплини, а е обвързано с рефлексия върху дисциплинарното знание и неговите граници, 
с формиране на съзнателност за дейността, за социален ангажимент и личен морален анга-
жимент в изследователската и преподавателската дейност. При това съвсем не става въпрос 
само за съблюдаването на една тясно разбирана териториална етика на научното изследване, 
а за съзнаване на обществените и публични отговорности на науката и научното изследване. 
Това предполага преподаваното знание да е свързано с разбиране и да приобщава не само към 
света на науката, но и към света на ценностите и действително да прехвърля мост между дис-
циплините, както често е определяна задачата на биоетика. [Potter, 1971: vii.]

Биетиката обаче не е професионална медицинска етика, фокусирана преди всичко върху от-
ношението между лекар и пациент, нито етика на научното изследване в областта на медицината, 
макар че точно такива са отчасти проблемите, които водят до появата на биоетиката. Още при 
първите обсъждания в експертни кръгове и комисии на различни нива става ясно, че новите про-
блеми, свързани с биомедицинските изследвания и навлизащите в медицината нови технологии, 
далеч надхвърлят границите на медицината и професионалните компетенции на лекарите, както 
и че решаването им изисква по-широк хоризонт на осмисляне и по-широка рефлексия върху 
проблемите [Джонсън, 201]). Проблемите на биоетиката пресичат различни сфери - на наука 
и техника, биотехнологии и медицина, право и политика, медии и т.н. [Düwell 2003: 24-25]. 
Трудностите, свързани с наличието на различни изследователски подходи в областта, са по-малки, 
когато става въпрос за едно по-тясно разбиране за биоетика, което я ограничава до изследването 
на етическите проблеми в областта на медицината и отнасящите се до медицината постижения на 
биологическите науки, и доста по-големи при едно по-широко разбиране за биоетиката, според 
което тя обхваща и проблеми за отношението към живите същества и към природата като цяло.  

Биоетиката често е описвана като интердисциплинарно поле на изследване, което предполага 
разширяването на перспективата отвъд собствената дисциплина. Интердисциплинарността 
обаче не бива да бъда разбирана като смесване на дисциплините, а е обвързана преди всичко с 
изискването за висока степен на рефлексия върху гледната точка и методология на собствената 
дисциплина, и едва тогава с необходимостта от по-широко разглеждане и отчитането на раз-
лични перспективи с оглед на предмета на изследване. 
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Задачата на философското изследване в това отношение е обвързана с осмислянето на 
предизвикателствата, които развитието на съвременната медицина и биология отправят към 
собствения живот, разбирането ни за нас самите и за общия живот. Развитията в науките за 
живота и медицината отправят действително сериозно предизвикателство към начина, по 
който мислим тялото и собствената си телесност с оглед на технологиите, личността и достойн-
ството на личността, равенството, справедливостта и солидарността в съвременните общества. 
Задачата на философията и етиката е свързана както с открояването на философско-антропо-
логическото измерение на проблемите, така и с вниманието към един важен инструментариум: 
към понятията, които използваме, начините, по които съдим за нещата, към аргументите, осъ-
знатите или неосъзнати нагласи, както и не винаги явните предпоставки, които стоят зад една 
или друга позиция, въпреки съсредоточаването върху рационалните аргументи в обсъждането 
на проблемите [Кънева 2013: 7-54].

Идеята за една интегративна биоетика е разгърната на поредица форуми, проведени в 
Хърватия в периода между 2005 г. и 2010 г. в рамките на няколко хърватско-германски проекта 
за развитие на биоетиката в Югоизточна Европа. Интегративната функция на биоетиката 
според участниците във форумите се проявява най-напред с оглед на интердисциплинарността, 
комуникацията между различни научни дисциплини и осмислянето на връзките помежду им 
(Čović, Hoffmann 2007). Интегративната функция на биоетиката в обществото е обвързана и 
с публичността, с насочването на вниманието към обществената значимост на биоетическите 
проблеми и с открития обществено-политически дебат. Интегративната биоетика според 
Гюнтер Пьолтнер е насочена към опосредяването на научните форми на дискурса и техните 
културно определени хоризонти [Pöltner 2010: 17-18]. Едно подобно начинание е опит да се 
приеме сериозна перспективизмът, който препраща към условията на една изначална човешка 
ситуация, без обаче да се стига до релативизъм, опит да се зачете плурализма на формите на 
етос, но и на позициите в съвременната етика. Справянето с комплексни проблеми според 
Пьолтнер изисква прозрачност, която не би могла да бъде постигната без публичност. 

Заниманието с биоетика е съществено обвързано с определен обществен и публичен ан-
гажимент. Биоетиката не е затворено, строго академичено занимание – проблемите на био-
етиката се отнасят до всеки един, те имат важни социални и политически измерения и изискват 
открита обществена дискусия. Преподаването на биоетика предполага широк поглед върху 
социалната практика с нейната културна специфика, върху правни рагламенти, както и върху 
процеса на вземане на политически решения. От опита, който имам с преподаването на био-
етика досега, определено мога да кажа, че образованието по биоетиката – за студенти от широк 
кръг специалности, е важна част и от едно гражданско образование. 
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НОРМАТИВНОСТ И КРИТИЧЕСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРИ 
ПРЕПОДАВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА

Александър Стойчев1 

Сократ: А когато чуем името "справедливо" или "добро", нали един се отправя в една посока, 
друг в друга и започваме да спорим и помежду си, и сами със себе си?[1] В същината си съвре-
менната медицинска етика бележи преход от един традиционен деонтологически и нормативен 
по своя характер подход, осъществяващ една вътрешна за медицинската професия регулация, 
към една отворена за интерпретации система от етически оценки основана на един по-широк 
и открит "външен морал". Смисълът на медицинската етика днес, както и на нейното препо-
даване, не е вземане на решения от специалисти в тази област, а повишаването на чувствител-
ността на здравните професионали към възникващите проблемни ситуации в терапевтичната 
практика, биомедицинските изследвания и общественото здраве. Развитието на такава чувст-
вителност трябва да се съчетава с насърчаването на способността за конкретни етически пре-
ценки и търсене на рационални решения. Схващането, че медицинската етика е вид приложна 
нормативна етика води до изкушението нейното преподаване да се разглежда като извеждане  
на конкретни преценки от една съвкупност от общоприети етически принципи и норми. За 
съжаление това противоречи на самата природа на етическите преценки. Маркъс Сингър спра-
ведливо отбелязва, че: "Моралните преценки са преценки, а не дедукции; те самите не могат да 
бъдат дедуцирани; те могат да бъдат подкрепяни, защитавани, аргументирани за или против, 
обосновавани или установявани, но не и дедуктивно извеждани."[2] .

Съдържанието на учебните програми по медицинска етика изглежда установено и одо-
брено по отношение на техния тематичен обхват – етически теории и принципи, отношения 
лекар-пациент, информирано съгласие, решения относно края на живота, аборти и асистирана 
репродукция, трансплантология, справедливост в разпределението на ограничени ресурси, 
етични аспекти на генетиката и биомедицинските изследвания и др. В действителност става 
дума за определени тематични области , а не преподаването на едно утвърдено "етическо по-
знание", което не изглежда възможно в обичайния смисъл на това понятие. Преподаването на 
студентите на някакви общоприети етически "истини" противоречи на самата природа на ети-
ческата рефлексия и това е ясно за повечето представители на моралната философия. Преди 
всичко е очевидно, че не съществува една привилегирована етическа теория която да се радва 
на всобщо одобрение. По-скоро ситуацията напомня за стария аргумент на скептицизма ,че 
наличието на толкова много противоречащи си философски теории е доказателство за погреш-
ността на всяка една от тях. Даже в рамките на една и съща етическа теория и тип аргументация 
при решаването на конкретни казуси може да се стигне до противоположни изводи и оценки 
(напр. в известния казус Татяна Тарасоф двете противоположни позиции се подкрепят с ти-
пично утилитаристки аргументи). И при етическите теории от деонтологически тип с ясно из-
разена нормативна насоченост решенията варират поради интерпретативната природа на мо-
ралните преценки. (напр. в рамките на една ригидна етическа религиозна доктрина свързваща 
моралността с естествено-противоестествено, кръвопреливането се определя като неморално 
от Свидетели на Йехова).

Тези особености на етическите преценки и решения поставят на изпитание намирането 
на някакъв консенсусен модел на преподаване на медицинската етика. На единия полюс са 
1 гл. асистент в МУ–Варна
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стремежите към една по-голяма нормативна яснота, на другия - казуистичния подход с не-
говия case by case approach. На опасността да се внуши, че има ясни и общоприети морални 
ориентири произтичащи от една утвърдена нормативност, противостои релативисткото изку-
шение, че всичко върви и е въпрос на субективни интерпретации. Не е случайно, че в търсенето 
на разумен баланс между нормативността и критическата етическа рефлексия, голяма част от 
учебните програми по медицинска етика се ориентират в някаква степен към принциплизма. 
Съдържателният подход на принциплизма изглежда привлекателен за целите на преподаването 
по медицинска етика, но се сблъсква с въпроса за легитимността на директното прилагане на 
принципите към решаването на практически казуси. Позоваването на етически принципи при 
вземането на решения по конкретни казуси и ситуации повдига въпроса за приоритетната роля 
на един или друг принцип. За съжаление етическите принципи не действуват паралелно и неза-
висимо един от друг, а могат да влизат в конфликт и даже взаимно да се изключват. Надеждите, 
че една нормативна етическа теория може да реши въпроса за приоритетната важност на един 
или друг принцип водят до задънена улица. Когато навлизаме в полето на интерпретациите 
веднага се сблъскваме с доминиращите в една общност ценностни нагласи, които силно зависят 
от традициите и социо-културния контекст. От друга страна тези нагласи подлежат на промяна 
във времето, при това тази промяна може да бъде радикална. Напр. отношението към абортите 
в Португалия, където традиционното силно влияние на католицизма е довело до законодателен 
режим на пълна рестрикция, след проведен референдум води до радикална промяна и много 
по-либерално законодателство. Връзката между ценностните нагласи и етични оценки и зако-
новите решения, които обикновено ги следват и отразяват във времето, до голяма степен илю-
стрира факта, че по-консервативните по своята природа законови регулации зависят от проме-
нящите се интерпретации на етичните норми в една конкретна човешка общност. Илюстрация 
на тази теза е еволюцията в различни страни по въпроси като евтаназията, сурогатното май-
чинство, органното донорство, терапевтичното клониране, придържането към анонимност 
на донора при изкуствената инсеминация и т.н. Що се отнася до зависимостта от културния 
контекст, типичен пример е мястото на принципа на зачитане на автономията, който има под-
чертан приоритет в рамките на западната културна традиция, за разлика от традиционните на-
гласи в полза на патернализма и зачитането на ролята на семейството и общностната традиция 
в източните култури. 

През последните две десетилетия принциплизмът еволюира все повече към признаване 
нуждата от критическа интерпретация, която да отчита както културния контекст, така и ин-
дивидуалните ценностни нагласи. Позоваването на междинни нива на аргументация(между 
принципите и отделните казуси) не решава по задоволителен начин ограничеността на прин-
циплизма. Rachels отбелязва, че на пръв поглед позоваването на казуси (case-study approach) 
изглежда привлекателен начин да се заобиколи етическата теория. На практика това се оказва 
илюзия ,тъй като предполага включване на принципи от междинно ниво (Mid-level principles), 
които експлицитно или имплицитно присъстват в аргументацията. Те от своя страна зависят 
от основни етически принципи , при това могат да бъдат изведени или подкрепени от повече от 
един принцип, което не ни гарантира еднозначни решения при конфликтни ситуации. Rachels 
привежда като пример интересен епизод от Заир, където през 1995г. екип от заирски и западни 
лекари се бори с епидемия от опустошителния вирус Ебола. Заирските лекари предлагат за 
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спасяването на заразена медицинска сестра от екипа преливане на кръв от оцелели жертви на 
вируса. Западните лекари категорично се противопоставят, като подчертават свързаните с това 
опасности и рискове. Заирските лекари решават, че активното действие е за предпочитане и 
със съгласието на сестрата кръвопреливането е извършено и тя успява да се възстанови. Rachels 
коментира, че и двете страни в този случай се ръководят от интересите на пациента, но интер-
претират ситуацията различно. Заирските лекари предпочитат действието пред бездействието. 
Западните наблягат на принципа - Първо да не се вреди! "Като че ли те са си мислели : по-лошо 
е да предизвикаш вреда, отколкото просто да позволиш да се случи. Или може би : носиме по-
голяма отговорност за последиците от нашите действия, отколкото от нашите бездействия." 
[3]. Правотата на едната или другата страна е свързана с позоваването и интерпретацията на 
относителния приоритет на етични принципи от различен порядък.

Решенията, които предлага казуистичният подход, избягват ригоризма и абстракността 
на нормативната етика, въпреки че имплицитно съдържат една предпоставена нормативност 
и са силно повлияни от традицията на прецедентното право. Ако спецификацията се по-
зовава на формални принципи от междинно равнище и се опитва да сведе типове ситуации 
до определени нормативни решения, то казуистичният подход се стреми да сведе еднотипни 
случаи до казуистични парадигми. Много по-обещаващ в това отношение е подходът на ба-
лансирането, който се съобразява с относителната тежест на отделните позиции и аргументи 
и е по-продуктивен в сложни и конфликтни ситуации, когато е трудно да се намери "вярното 
решение“, защото често не може да се се стигне и до едно задоволително и за двете страни ре-
шение. De Marco и Ford посочват, че балансирането обръща специално внимание на детайлите 
и аргументацията в конкретните случаи като връща биоетиката към основанията на моралната 
рефлексия. "При преподаването чрез балансиране съответните казуси спомагат за разбирането 
на многообразието на етическите съображения и представят примерите в един процес на аргу-
ментация. За да бъдат ползотворни, казусите не трябва да се разглеждат като парадигми, което 
прави казуистиката. По-скоро преподаването трябва де се извършва в контекста на казуса, а 
не просто да се използва казуса като обосноваване на едно решение. В първия случай казусът 
е средство за разиване на способността за етични преценки. Във втория случай казусите само 
утвърждават и стесняват една гледна точка.[4] Подходът на балансирането насърчава в много 
по-голяма степен критическата етическа рефлексия, но ни изправя пред огромната сложност 
свързана с конкретните интерпретации и отчитането на културния контекст.

Zussman, който провежда проучване в интензивните отделения на две големи болници в 
САЩ отбелязва , че докато медицинските етици се концентрират върху въпроса как трябва 
да се вземат решенията, те обръщат учудващо малко внимание на това как в действителност 
се вземат тези решения. "В резултат на това медицинската етика и съответно публичната по-
литика, което тя оформя, се характеризират с поразителни пропуски"[5]. Според него в на-
стоящия си вид медицинската етика игнорира социалния контекст в който се вземат меди-
цинските решения. Gillam обръща специално внимание на т.нар. "скрит курикулум" (hidden 
curriculum), тъй като реалното професионално поведение се определя не само от доброто об-
учение по етика, но и от реалното въздействие на един по-широк социален и професионален 
контекст. "Ако скритият курикулум, а не обучението по етика определя реалното поведение на 
бъдещите медици, това е голямо предизвикателство към цялото начинание за преподаването на 
етика на здравните професии"[6]

При отсъствието на един безспорен и утвърден модел на преподаването на медицинска 
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етика намирането на баланс между едно необходимо нормативно съдържание и насърчаването 
на критическата способност за ориентиране в проблематични от етична гледна точка ситуации 
е задължително условие за ефективност на обучението. Това предполага акцентиране върху 
интерпретативната природа на медицинската етика, зависимостта и от културния контекст, 
връзката между вътрешните за професията морални ценности и регулации и доминиращите 
в обществото ценностни ориентации и нагласи. Не трябва разбира се да се забравя пробле-
матичността на връзката между етическото познание и способност за рационални преценки и 
реалното поведение на здравните професионали в практиката. За съжаление няма гаранции, че 
едно добро обучение по медицинска етика обезпечава реално морално поведение при сблъсъка 
с действителността- практическото поведение може да се определя от извънморални съобра-
жения. 

Това ни отпраща към сократическото питане : Кое е добро, Федре, и кое не е добро? 
Трябва ли да питаме някого, за да ни каже тези неща?
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ТЕХНИЗАЦИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА И ЕТИЧНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ, КОИТО ПОРАЖДА
Тихомира Златанова1, Румяна Янева1

Медицината навлиза в нов етап на своето развитие от средата на ХХ в. Научно-техническата 
революция и прогресът в биологичното и медицинското познание разкриват широки хори-
зонти за развитие на здравеопазването. Най-забележителната иновация в медицината е до-
минирането на сложните прецизни технологии – диагностични и терапевтични. Обучението 
на лекарите е ориентирано към използването на тези технологии. Техническата и фармацев-
тичната индустрии са посветени на тяхното създаване и произвеждане. Вниманието на здраве-
опазните системи е погълнато с тяхното внедряване и заплащане. В резултат на технологиите, 
медицинският успех, в много случаи е почти чудотворен. Той е източник на професионална 
гордост и обществена адмирация. Населението предпочита високотехнологичната медицина. 
Тя се счита за ефективна и генерираща добър живот. Много от аспирациите, желанията на 
хората, се превръщат в потребности. (10)

 В същото време, тези технологии допринесоха за оскъпяването на медицината и здра-
веопазването. СЗО отбелязва, че тенденцията е към все по-скъпо лечение на заболявания, които 
засягат незначителен брой хора. При това, много от постиженията в здравния статус, които 
технологичните новости носят, са незначителни, а ползата – сравнително скъпо струваща. (7)

Тази ситуация извежда като особено важна потребността от ефективно използване на 
технологичната медицина. Подходящи здравни технологии се считат тези методи, процедури, 
техники и оборудване в здравеопазването, които са научно валидни и са адаптирани към 
местните потребности, и се възприемат от медицинските специалисти, които ги ползват. (4)

Затова именно търсенето на баланс между предимствата и недостатъците на новите меди-
цински технологии е особено важен приоритет за политиците както в индустриалните, така и 
в развиващите се страни.

Здравеопазната система трябва да бъде организирана по такъв начин, че да започва с макси-
малното подобряване на общественото здраве. И в случаите, когато позволяват ресурсите – да 
осигурява онези по-скъпи и сложни форми на медицината, които по-добре посрещат потреб-
ностите на отделния индивид. 
Обща характеристика на технологиите в здравеопазването

През последните десетилетия технологиите се развиват с такава бързина, че неуспешен 
би бил всеки опит да се прогнозира тяхното бъдеще в по-далечна перспектива. Технологиите 
станаха важна и неделима част от живота ни и имат голямо значение и широко приложение 
в здравеопазването. Болницата е "мястото", в което се прилагат множество взаимосвързани 
здравни технологии. (6)

Според Файнеберг и Хаят /1979/ технологията включва широката част на оборудване, 
уреди, медикаменти и методи, прилагани при грижите към пациентите. (6)
 Основни характеристики:
•	 Посредник между науката и практиката
•	 Голямо интелектуално съдържание, поради което изисква специално обучение на 

работещите с нови технологии;
1 Катедра по икономика на здравеопазването, Факултет по обществено здраве, МУ - София
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•	 Не елиминира ролята на медицинския специалист, а повишава надежността и качеството 
на работата му;

•	 Продукти на дългогодишна специализация в медицинската индустрия – изискват специални 
материали, сложен труд, високо технологично ниво.

•	 В края на ХХ век най-голямо развитие са получили медицинските технологии свързани с:
•	 Намаляване на смъртността – това са кръвопреливни технологии, реанимационни 

технологии, трансплантации на органи и тъкани, антибиотици, ускорена диагностика и др.;
•	 Подобряване на диагностичната точност и информираност – инвазивна диагностика, 

компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, биохимични и серологични 
изследвания;

•	 Най-ниска травматичност на пациента – ултразвукова диагностика, ендоскопска техника, 
микрохирургия;

•	 Индивидуална профилактика и домашно лечение.
За високотехнологичните методи на диагностика и лечение понастоящем у нас в Проекта 

на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето се дава следната дефиниция: 
"Високотехнологични методи на диагностика и лечение" са методи на кардиохирургията, 
лъчелечението, трансплантацията, ендоваскуларните интервенции, в т. ч. инвазивната 
кардиология, роботизираната хирургия, асистираната репродукция, както и образните методи за 
диагностика." (11)

Ефективната медицинска помощ ни дава възможност да живеем по-дълго, обаче с нашето 
дълголетие нараства честотата на хроничните и дегенеративни заболявания, нараства и отно-
сителната част от живота ни, прекаран в болести. Оттук и социалномедицинските проблеми, с 
които се срещаме днес, в много отношения са доста различни. 

Революцията в биомедицината и породените от нея технологични иновации са ненадминати 
в човешката история по своя позитивен ефект върху здравето на хората в цял свят. Наблюдатели 
предричат, че XXI век ще бъде свидетел на драматично увеличение на предстоящия живот – 
измервано в десетилетия. Постигнатото вече ниско ниво на детската смъртност в развитите 
страни както и, понастоящем, такава тенденция започва да се наблюдава и в развиващите се 
страни, вдъхват доверие в тези очаквания. Трябва да се подчертае обаче, че успехите на съвре-
менната медицина са нож с две остриета – често по-дългият живот се постига с цената на големи 
страдания, болести и много финансови средства. Внасянето в практическата диагностична 
и терапевтична работа на голям брой най-различна и сложна техника е една от причините за 
дехуманизация в медицинската професия. (3,7)

Научни и технологични новости. Възможността на високотехнологичната медицина 
да намери средства срещу ударите на съдбата за много хора е източник на надежда и консо-
лидация. Такава медицина е високо почитана в развитите страни и търсена в развиващите се 
страни.

Много диагностични технологии надминават възможностите на лечението. Още повече, че 
поради постигнатия голям успех в подобряването на здравния статус като цяло по-нататъшният 
напредък в това отношение започна да става сравнително по-скъп. (7)

Очакванията за прогрес в технологичните иновации обаче могат да засилят прекомерно и 
нереалистично обществените очаквания. "Висококачествената“ медицина обикновено се раз-
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глежда като осигуряване на най-новото и най-доброто в наличната диагностика и лечение, с 
допускането, че ще има и по-добри модели в бъдеще. 

Медикализация на живота. Социалните очаквания и технологичните възможности на-
правляват процеса на медикализация, който се разглежда като приложение на медицинските 
познания и технологии върху проблеми, които исторически не са считани за медицински по 
своята природа. Медикализацията може да вземе определена посока, т.е. тази на общественото 
очакване, че чрез лечението на медицинските симптоми медицината може да изкорени и по-
големи социални проблеми. (7)

Както отбелязва В. Борисов "Медикализация означава тотална инвазия на медицината в 
съвремения живот“. С основание някои автори наричат съвременния човек "медикаментозният 
човек“. (1)

Всички тези достижения на науката и техниката създават немалко етични проблеми и 
дилеми.

Внасянето в практическата диагностична и терапевтична работа на много най-различна и 
сложна техника е една от причините за дехуманизация в медицинската професия. Сложната 
техника застава между лекаря и пациента и опосредства техните взаимоотношения, пречейки 
да се създаде  атмосфера на доверие и съчувствие, която е необходима за успешното лечение на 
пациента. Така се подсилва възможността за формално отношение на лекаря към болния и невъ-
зможност да се вникне в неговото страдание, което води до бездушие и безразличие.

Ц. Воденичаров посочва, че всеки опит да се изброят моралните ценности, важни за здра-
веопазната практика, се сблъсква с куп трудности. Според някои най-важен в този случай е за-
конът... Според друга гледна точка онова, което хората считат за правилно или грешно, е просто 
въпрос на мнение или субективен вкус. "Заключението до което достигаме е, че докато някои 
ценности се променят и върху тях оказват влияние много фактори, съществува широко раз-
пространен консенсус за морални ценности, които са в основата на оценяването на здравните 
грижи“. (2)
Основни етични проблеми, дължащи се на технизацията в медицината са: (3)
•	 Различният темп, с който се развива техниката и се формира един висококвалифициран 

лекар-специалист. Развитието на техниката изпреварва процеса на усъвършенстване на 
клиничното и диагностичното мислене. 

•	 Много често новите технологии дават странични ефекти, които повдигат нравствените 
проблеми, тъй като водят до нарушаване принципите на автономността, ненанасяне на 
вреда или да се действа само в името на най-добрия интерес на пациента. 

•	 Сигурността на конфиденциалната за болните информация или сведения, които са предмет 
на лекарска тайна, се застрашава от въвеждането на компютърната техника за съхраняване 
на информация в едно лечебно заведение. 

•	 Новите технологии са много често в етап на натрупване на експериментален опит. Въпреки 
големите очаквания от тях, в много случаи се наблюдават и неуспехи или поставяне на болния 
в непредвидена рискова ситуация. В този случай се прилага принципът на полезност, който 
поставя една малка част болни в рискова ситуация в името на доброто на мнозинството, 
които ще бъдат лекувани или изследвани в бъдеще.

•	 Етичните норми са много по-консервативни, отколкото постиженията на науката и 
техниката. Новите технически придобивки се нуждаят от дълъг период на възприемане, 
осмисляне, утвърждаване и проверка, докато се приемат и прилагат без опасения както от 
лекаря, така и от болните.
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•	 Поради необходимостта от поддръжка и специална подготовка за работа с някои от тези 
техники в областта на медицинската практика навлизат и специалисти с немедицинско 
образование. Те не са положили Хипократовата клетва и не носят моралната отговорност, 
която се поема от лекаря. (3)
В определени ситуации могат да се появят твърдения от опоненти, че новата технология, 

въпреки че е привидно безвредна или дори полезна в първоначалния вариант, неизбежно ще се 
появят допълнително технологични стъпки, които ще доведат до по-късно приложения, които 
са очевидно неморални. Единственият начин да се спре това да се случи е да се забрани новата 
технология от самото начало. 

Съществуват и други аргументи срещу новата технология: технологиите в повечето случаи 
имат неочаквани и доста често нежелани, странични ефекти; винаги има злонамерени хора, 
които злоупотребяват  с тях. Новата технология прави богатите по-богати, а бедните по-често 
безсилни. Учени и технолози винаги обещават повече, отколкото  могат да сбъднат, и т.н. (14)

Една от основните цели на Европейския съюз е да насърчава правата на човека, както 
вътрешно, така и по целия свят. Основните ценности на ЕС са човешкото достойнство, 
свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата 
на човека.  След подписването през 2009 г. на  Договора от Лисабон на ЕС,  Хартата на ос-
новните права  обединява всички тези права в един единствен документ.  Институциите на 
ЕС са правно задължени да ги поддържат, както и правителствата на ЕС, когато те прилагат 
правото на ЕС. (13)

Специфични етични проблеми, дължащи се на някои от новите технологии в меди-
цината (3)
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ПОДХОДИ ЗА СПРАВЯНЕ С ЕТИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В 
СПОРТНАТА МЕДИЦИНА

Невена Цачева1, Ива Митева1

 "Спортът е част от 
наследството на всички хора, мъже и жени, 
и нищо не може да запълни липсата му.“

Пиер дьо Кубертен (1863-1937), 
френски педагог и историк, основател на 
съвременните Олимпийски игри.

Според Аристотел значението на мускулната активност за организма е определено като: 
"Нищо не изтощава и не разрушава така човека, както физическото бездействие". А известният 
руски лекар Н. Амбодик-Максимович още преди 200 години пише по този повод, че тялото без 
движение е подобно на блато, на застояла вода, която загнива , плесенясва.

За да отговори на общите предизвикателства в областта на общественото здраве ЕС израз-
ходва над 50 млн. евро годишно за дейности за неговото подобряване и сигурност, главно чрез 
стимулиране на принципи като намаляване на неравенствата, предоставяне на повече инфор-
мация и познания за здравето, здравословен начин на живот и достоен труд.

Парите се харчат за широк кръг въпроси, включително планиране на спешна помощ, без-
опасност на пациентите и намаляване на травмите и инцидентите, както на работното място, 
така и в битовата и обществената среда.

В индустриалните страни между една четвърт до една трета от причините за болестите и зло-
полуките са свързани с фактори от околната вкл. работната среда. ЕС насърчава здравословния 
начин на труд и бит като особено държи на задължителните условия, посочени в Отавската 
харта "ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ " на СЗО : отказ от тютюнопушене, намаляване злоупотребата 
с алкохол, добър двигателен режим и балансирано хранене. Освен това в един глобализиран 
свят болестите нямат граници и сме изправени пред потенциални опасности като грипни и 
други епидемии, биотероризъм и работещи хора с различна трудови навици и поведение. От 
друга страна ЕС се стреми чрез програмите за промоция на здравето да въведе общи стандарти 
за сигурност и безопасност на доказаните детерминанти на общественото здраве: качество 
на въздуха и водата, храни и етикетирането им, медицинско оборудване, кръвните продукти и 
органи и  др.

Цел: Да определим подходите за справяне с някои от етичните предизвикателства в 
спортната медицина.

Задачите, свързани с тази цел насочихме към някои от предизвикателствата, които според 
нас имат и етичен характер:
1. Посочване на европейските измерения на спорта и неговата етична мисия;
2. Проучване в достъпната литература на медикосоциални проблеми на физическото 

здраве в контекста на етични предизвикателства и посочване на подходи за тяхното 
преодоляване;

3. Проучване на влиянието на допинга като средство за постигане на незаслужено 
високи спортни резултати на занимаващите се с тази професионална трудова дейност;

1 Факултет по обществено зраве, МУ-София
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4. Спортът като лек за редица заболявания. Каква е ползата от балансираното и какви 
рискове за здравето има нездравословното хранене? 

5. Двигателна активност и профилактиката на проблемите с обездвижването – един от 
големите проблеми на съвременната профилактична наука.

По първата основна задача проучихме европейските характеристики на спорта 
като нравствен  измерител. Установихме, че той представлява  интерес чрез разрастващото 
се социално и икономическо влияние на спортната медицина и има значителен принос към 
стратегическите цели на Европейския съюз за постигане на солидарност и благополучие. 
Олимпийският идеал за развиване на спорта с цел постигане на мир и разбирателство между 
народите и културите и за образоване на младите хора възникава в Европа и се насърчава чрез 
дейността на Международния олимпийски комитет и на Европейските олимпийски комитети.

Спортът е привлекателен за европейските граждани и голяма част от тях редовно участват 
в спортни дейности. Той създава значими хравствени ценности като отборен дух, солидарност, 
толерантност и честна игра, които способстват за личностното развитие и реализация. Той 
насърчава активния принос на гражданите на Европейския съюз за обществото, като по този 
начин спомага за укрепването на активната гражданска позиция. Комисията признава съще-
ствената роля на спорта за европейското общество, особено когато тя трябва да се доближи до 
гражданите и да разрешава въпроси, които пряко ги засягат.

Спортът обаче се изправя също така пред новите заплахи и предизвикателства, които 
назряха в европейското общество, като например търговски натиск, експлоатация на 
млади играчи, допинг, расизъм, насилие, корупция и изпиране на пари.

В редица официални документи на Европейските институции се признава специфичната 
роля на спорта в европейското общество, реализирана на основата на доброволно изградени 
структури, по отношение на здравеопазването, образованието, социалната интеграция и 
културата. Професионалният спорт играе важна роля, като същевременно допринася за со-
циалната значимост на спорта, който не само подобрява здравето на европейските граждани, 
но има също така образователно измерение и играе социална, културна и развлекателна 
роля. Социалната роля на спорта има още и потенциал да заздрави външните отношения на 
Европейския съюз.

На второ място при това изследване установихме редица автори, които подчертават 
медико-социалните проблеми на физическото здраве като водещи в етичните аспекти 
на двигателната активност. Всички те определят физическото състояние на човешкия ор-
ганизъм като съществена негова характеристика, която намира израз в определението на 
Световната здравна организация (СЗО) за здравето като "състояние на пълно физическо, ду-
шевно и социално благополучие, а не само отсъствие на заболяване или недъг". Натрупаните 
достатъчно познания за механизма на въздействие на т. н. Социални фактори на здравето, за 
тяхната същност групираме с оглед на етичните норми като: 
1. Личностни фактори. Човешката психика със своите елементи – познавателни и емоционални 

процеси и състояния, темперамент, характер и морални ценности не само че оказва силно 
влияние върху здравето, но и зависи от неговото физическо състояние " Здрав дух в здраво 
тяло".

2. Фактори, свързани с професионално-трудовата среда. Правилното решаване на проблемите 
около избора и прилагането на безопасен и здравословен труд изисква всеки човек да 
упражнява такъв вид труд, включително и физическа  спортна дейност, които съответстват 
на неговите психо-физиологически характеристики. Съвременните схващания за 
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създаването на високоефективна организация на трудовия процес задължително изискват 
използването на различни форми на повишена двигателна активност (индивидуално или 
групово) по време на краткотрайните работни паузи, седмичната и годишната почивка. В 
Конституцията на РБългария , в чл.48, ал. 5 е посочено: "Работниците и служителите имат 
право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение 
и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск, при 
условия и по ред, определени със закон".

3. Фактори, свързани с обществения бит. Нормативната уредба на обществото, определяща 
реда, начина и условията за провеждането на различни форми на индивидуална и групова 
физкултурна и състезателна дейност като задължителна за съвременното общество. 
При формиране на общата култура на човека трябва да се отдели и полагаемото се 
място на проблема за изграждане на многообразна физическа култура като елемент на 
общата култура. Здравната служба като система от здравни заведения и здравни органи 
удовлетворява преди всичко нуждите на населението от медицинска помощ, но също 
извършва и медицински контрол върху физическата култура, спорта и туризма.

4. Фактори, свързани със семейно-битовата среда. Сложните взаимовръзки и 
взаимоотношения, които съществуват във всяко семейство са мощен социален фактор. 
Възпитателната роля на родителите, включително и в областта на физическото възпитание, 
е задължителен момент в цялостния процес на осигуряване на условия за пълноценно 
здравословно развитие и растеж на подрастващите. Активното включване на отделните 
членове на семейството в един хигиенносъобразен начин на живот гарантира добро 
физическо развитие. Бракът между психически и физически пълноценни личности е 
социалната гаранция за създаването на поколение с висока жизненоспособност.

В обобщение на тази група изследвания може да отбележим в контекста на етичните пре-
дизвикателства, че посочените групи фактори са свързани и са приоритет за страните – членки 
на Европейския съюз. Много от тях влияят положително върху здравето. В това отношение 
физическото възпитание и спорт могат да заемат първите места. Сега, когато населението, 
включително и децата са сериозно ограничени по отношение на двигателната си активност, 
физическото възпитание е жизнено необходимо. Физическата култура и спортът са основен 
фактор за квалифициране на здравословен начин на живот. Физическото възпитание на под-
растващите като важен компонент на всестранната им подготовка, ще има и  достойно място в 
образователната ни система.

Едно от предизвикателствата на съвременното общество с определени ценности е 
укрепване на общественото здраве чрез физическа активност.

Липсата на физическа активност увеличава случаите на наднормено тегло, затлъстяване и 
редица хронични заболявания като сърдечносъдови болести и диабет, които понижават каче-
ството на живот, излагат на риск живота на хората и са бреме за здравните бюджети и иконо-
миката.

Бялата книга на Комисията "Стратегия за Европа по отношение на храненето, наднор-
меното тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването“ подчертава колко е 
важно да се предприемат активни мерки за преобръщане на тенденцията на спад във физиче-
ската активност и действията, предложени в областта на физическата активност в двете Бели 
книги взаимно се допълват.

Като средство за здравословна физическа дейност, спортното движение има по-голямо 
влияние от всяко друго социално движение. Спортът е привлекателен за хората и се възприема 
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положително. Въпреки това, отчетеният потенциал на спортното движение за насърчаване на 
благоприятната за здравето физическа активност често не се използва докрай и трябва да се 
развива.

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва най-малко 30 минути умерена физи-
ческа дейност (спортна и друга) на ден за възрастни и 60 минути за деца.

Комисията препоръчва укрепване на сътрудничеството между здравните, образователните 
и спортните сектори, което да се насърчава в държавите-членки на ниво министерства, за да се 
определят и въведат последователни стратегии за намаляване на наднорменото тегло, затлъстя-
ването и другите рискове за здравето.

На трето и много важно място като сериозно етично предизвикателство е  обединяване на 
силите в борбата срещу допинга.

Редица автори и спортни коментатори определят допинга като заплаха за спорта в целия 
свят, включително за европейските спортове. Той подкопава принципа на откритото и честно 
съревнование. Той е демотивиращ фактор за спорта като цяло и създава прекомерно напре-
жение за професионалистите. Има сериозни последици върху облика на спорта и представлява 
сериозна заплаха за здравето на човека. На европейско ниво борбата с допинга трябва да се 
провежда, както с оглед прилагането на закона, така и в областта на здравеопазването и про-
филактиката. Комисията препоръчва отношението към търговията с нелегални допингови ве-
щества да бъде същото, каквото е към търговията с нелегални лекарствени средства за целия 
ЕС. Тя призовава всички лица, носещи отговорност за общественото здраве, да имат предвид 
опасността за здравето, причинена от допинга. Призовава спортните организации да разра-
ботят правила за добри практики, за да бъдат младите спортисти и спортистки по-добре ин-
формирани и образовани по отношение на допинговите вещества, на медикаментите по ле-
карско предписание, които биха могли да съдържат такива вещества и техните последствия за 
здравето.

В това отношение подходът е да има един координиран метод към борбата с допинга, по-
конкретно за очертаването на общи становища по отношение на Съвета на Европа,WADA и 
ЮНЕСКО, както и чрез обмена на информация и добри практики между правителствата, на-
ционалните антидопингови организации и лаборатории. В тази ситуация е особено важно пра-
вилното въвеждане от държавите-членки на Международна конвенция срещу употребата на 
допинг в спорта на ЮНЕСКО.

Също така забраната за употреба на допинг има своите етични и здравни про-
блеми. Здравните проблеми се отнасят до страничните усложнения, токсичното действие 
и здравните рискове, които са резултат от прилагането на допингиращите медикаменти и 
методи. Продължителната употреба на анаболни стероиди, особено при превишаване на ле-
чебните дози, води до тежки чернодробни увреждания (включително и рак), импотентност 
(при мъжете до атрофия на тестисите и намаляване образуването на сперматозоиди), нама-
ление на либидото, маскулизация при жените (мъжки тип на окосмяване и развитие на му-
скулатурата, нарушение в мензиса, загрубяване на гласа, увеличение на клитора, опадане на 
косата). Зачестяват травмите на мускулите и сухожилията (скъсвания). Появават се пси-
хически смущения. Нарушават се бъбречната и сърдечно-съдовата дейност (повишаване 
нивото на серумния холестерин и на триглицеридите, повишаване на кръвното налягане и др.). 
Приемането на анаболни стероиди в детско-юношеска възраст предизвиква ранен пубертет, 
преждевременно вкостяване на тръбестите кости и задържане на ръста. Продължителният и 



- 604 -

безконтролен прием на анаболни стероиди се сочи от много учени като причина за рака на 
простата при мъжете.

Същевременно потърсихме и литературни източници, доказващи , е спортът е лек 
за редица заболявания. Този аспект от етичните предизвикателства разгледахме чрез 
връзката между правилното хранене като  необходимо условие за развитие и проява на функ-
ционалните възможности на организма. То е важен фактор за поддържане на високо ниво на 
работоспособност на човека, продуктивност и резултатност от неговия труд. Храненето влияе 
и върху детската и общата заболяваемост и затова то е важен фактор за добро здраве и продъ-
лжителност на човешкия живот. Чрез храната организмът осъществява постоянна връзка със 
заобикалящата го природа. Храната е играла роля и при еволюцията на живите организми. 
Болестта на 21 век е нездравословното хранене или по-точно -  резултатът от него, а именно 
затлъстяването. То е водещ риск за здравето напр. при възникването на някои сериозни ме-
дицински състояния, в това число диабет, заболявания на сърцето, високо кръвно налягане, 
мозъчен удар. Свързва се също и с висок риск за някои видове рак. Мъжете с наднормено тегло 
са по-предразположени да развият рак на дебелото черво, ректума, или на простатата, а жените 
– на жлъчния мехур, на гърдата, матката, маточната шийка или на яйчниците. Други заболя-
вания и здравословни проблеми: остеоартритът, заболяване, при което ставите се разрушават, 
най-вероятно е в резултат на прекомерна тежест, която те носят; подаграта, другото системно 
заболяване, което засяга и целия опорно-двигателен апарат. Затлъстяването е психологичен 
и социален проблем: Хората с наднормено тегло често се сблъскват с предразсъдъци или дис-
криминация на работното място, в училище, когато търсят работа, или в други ситуации в об-
ществото. Усещания като отхвърляния, срам или депресия са често срещани. Високото кръвно 
налягане, високите нива на холестерола или на кръвната захар – това са предупредителни 
сигнали за заболявания, пряко свързани с наднорменото тегло.

Определено считаме за правилен подход при посочените етични предизвикателства  
– обучението по определени програми за профилактика на затлъстяването и естествено 
двигателната активност и спортът  като една такава възможност.

По следващата задача, която определихме като важна за темата ни: двигателната активност 
и профилактиката, определено установихме многобройни вкл. исторически литературни из-
точници, че не скъпото лечение е ключът към здравето. Заболявания, които се крият в общи 
причини като нездравословно хранене, пиене и пушене могат да бъдат превъзмогнати чрез 
окуражаване на здравословни навици на живот и осигуряване на превантивни здравни услуги. 
Една от съществените етични характеристики в тази посока е разпознаването на ключовите 
рискови фактори при отделните популационни групи като лошо хранене, употреба на алкохол 
и тютюн, липса на физическо натоварване. Етичното предизвикателсвто тук е борбата с тях, 
като въвеждане на забрана за тютюнопушене на всички обществени места /открити, закрити/, 
намаляване производството на цигари и здравното възпитание в училищата като мерки за пре-
дотвратяване на голяма част от хроничните заболявания още в начален стадий. Напр. двете 
основни програми от 9 – те национални,  приети и одобрени от заседание на МС от 31 март 
за развитие на средното образование за 2011г., а именно : "Училището – територия на уче-
ниците" и  "Оптимизация на училищната мрежа" да станат и "Територията на здравната 
профилактика" и така заболявания,  причинени от нездравословно хранене, пиене и пушене, 
могат да бъдат превъзмогнати чрез окуражаване на здравословни навици на живот и осигу-
ряване на превантивни здравни услуги в детската и училищна възраст. 
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Според нас подходът тук е  въвеждането на програми за здравно възпитание, водещи до  
"кинезофилия", което в буквален смисъл означава "любов към движението", вътрешната "необ-
ходимост" на живите организми от движение, защото цялото поведение на човека е свързано 
с неговата мускулна дейност. Отношението към външната среда, въздействието върху окръжа-
ващия свят, опознаването на действителността, всички прояви, включително и най-сложните 
му психически прояви се осъществяват при участието на опорно - двигателния япарат. 

Етично предизивикателство и според нас подход за решаване е и този с обездвижването и 
промените, които настъпват под неговото влияние в човешкия организъм. Сега от обездвиж-
ването се интересуват не само биолози, физиолози, невролози, кардиолози, но и редица още 
тесни специалисти от медико-биологичните науки. Заседналият начин на живот намираме при 
различни автори, специалисти от инженерно-технически науки, икономисти, организатори на 
производството, технолози, защото обездвижването на работното място и в бита има отно-
шение и към производителността на труда. Това означава, че не може пълно и правилно да се 
решават въпросите на съвременната научна организация на труда, ако не се вземе предвид, че 
днешният работник и служител е поставен в условията на рязко ограничаване на двигателната 
активност. Неговите мускули извършват само статична работа. Затова заседналият начин на 
живот сега вече не е само един тясно медицински въпрос, но е голям медико-социален проблем. 

Подходът ни тук е да потърсим и още доказателства за прояви на "хипокинезната болест" и 
я обвържем с целия спектър от соматични заболявания и особено с психичните  разстройства,  
резултат от обездвижването на човека. 

Заключение 
Трудовомедицинските измерения на спортната медицина сполучливо, съчетани с иконо-

мическите приноси на спорта като професионална и любителска трудова дейност могат да 
развият редица нравствени ценности в обществото.

Спортът, наред с всички етични аспекти е динамичен и бързо разрастващ се сектор с недо-
статъчно оценено макроикономическо въздействие, който може да допринесе за постигането 
на целите от Лисабонския договор за растеж и създаване на работни места. Той може да бъде 
средство за местно и регионално развитие, възстановяване на урбанизираните територии или 
развитие на селските региони. Спортът има допирни точки с туризма и може да стимулира 
модернизацията на инфраструктурата и възникването на нови партньорства за финансиране 
на спортни и развлекателни обекти. Въпреки че като цяло липсват солидни и сравними данни 
за икономическата тежест на спорта, значението му се потвърждава от изследванията и ана-
лизите на националните сметки, икономическия аспект на мащабни спортни събития, както 
и разходите, свързани с физическото бездействие, включително за застаряващото население.

Същевременно здравословните и безопасните условия на труд са едно от основните чо-
вешки права. Дейността по създаване на здравословни и безопасни условия на труд стои в ос-
новата както на съществуващите международни правни норми, така и на общите национални 
норми в тази област. Системата от действия по осигуряване на здравословни и безопасни ус-
ловия на труд се намира под непрекъснато въздействие на бързо развиващите се обществени и 
икономически процеси. Тя се развива и усъвършенства непрекъснато. Основната й цел е за-
пазване здравето на трудещите се и тяхната работоспособност благодарение, на които би 
се постигнала високо ниво на призводителност на труда. Осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд е основен фактор, които оказва пряко влияние върху работоспособ-
ността, респективно производителността на трудещите се. 
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Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд би следвало да бъде сред при-
оритетите в ценностната система на всеки работодател, който се стреми към:
•	 повишаване на производителността на труда чрез запазване на работоспособността и 

здравето на работниците;
•	 подобряване на използването на работното време чрез намаляване на отсъствията поради 

заболявания;
•	 ограничаване на възможностите на материални щети при трудов инцидент;
•	 намаляване на опасността от трудови злополуки;
•	 издигане на имиджа на организацията чрез предлагане на привлекателни условия на труд.

Тези подходи са определено важни за етиката като наука за морала и нравствените характе-
ристики на обществото.
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ПАЦИЕНТЪТ В УСЛОВИЯТА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Людмила Чакърова1,  Силвия Младенова1, Полина Балканска1,  
Диляна Хаджиделева1

Устойчивото развитие на здравната сфера е бъдещето, което неминуемо ще трябва да 
приемем. Хората нямат друга алтернатива, защото прескочихме вече бариерата на това, 
което природата и екологичното равновесие, от което ние сме част, може да понесе. Всички 
трябва да разберем и се съгласим, че и в обозримо бъдеще няма да можем да решаваме всички 
медицинските проблеми на хората, както се надявахме.  Ще трябва да признаем реалността, 
че болестта и смъртта са част от живота и че трябва да се придържаме към разумни здравни 
очаквания.

Причините съвременното здравеопазване в световен мащаб да се сблъсква сега със се-
риозни проблеми, които изглеждат като непреодолими тенденции, според американските из-
следователи  R.D.Lamm и R.H.Blank са следните: /6/
1. Изобретателността на производителите на медицински технологии;                                
2. Предаността на лекарите към Хипократовата клетва; 
 3. Големите очаквания на обществото от здравеопазването. 

Всички участници в здравеопазните дейности, лекарите, пациентите и медицинските про-
фесионалисти трябва да се съобразят с реалностите, трудностите и новите си задачи в на-
стоящата икономическа и социална  ситуация. Пациентът трябва да стане по-отговорен към 
здравето си, а лекарят – да се съобразява с наличните ресурси.

Отсега и за в бъдеще поради същетвуването на пазара на толкова много скъпи високотех-
нологични медицински манипулации ще се поставят въпросите за вероятността за успехна 
лечението и стойността му. Не можа да се разчита вече на неограничени ресурси за меди-
цинска помощ и здравни грижи и непрекъснато желание за повишаване на жизнения стандарт. 
Изисква се колективните интереси на обществото да се съобразят с разноските за индивида, 
което е нова гледна точка. Безпристрастното и справедливо разпределение на ресурсите не 
е лесно да се реализира. Но от друга страна има дани, че и при малки инвестиции и при при 
невисоки здравни стандарти приложените нескъпи медицински дейности могат да доведат до 
значителни ползи за пациента. А от друга страна при високи здравни стандарти и големи инве-
стиции резултатите могат да не са най-добри. Все пак, въпреки лимитите ресурсите трябва да 
бъдат разпределяни по най-етичния начин.    

 Пациентът  като  участник в здравеопазните дейности ще трябва да се съобразява с ус-
ловия и задачите в икономическа и социална  реалност. Пациентът трябва да стане много по-
отговорен към себе си, както лекарите да се съобразява с наличните ресурси.     

Известно е, че индивидуалният пациент е основата цел на медицинските грижи.  Здравната 
система е длъжна да осигури пакет от съвременни грижи за всеки гражданин. Но ако това стане 
ще се предизвика банкрут, тъй като няма толкова голям обществен ресурс. Затова една част 
от отговорностите и задълженията трябва да се поемат от индивида. Най-големите заплахи за 
здравето са вътре в тях - техните нездравословни навици и неразумен начин на живот. Те, с най-
голяма вероятност, ще доведат индивида до заболяване и смърт. 
1 Факултет по Обществено здраве, МУ-София
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При сегашното състояние на медицината и схемата на здравеопазване индивидът мисли, че 
има безгранично право на медицински грижи, независимо от поведението си и това, което сам 
си е причинил. Получава се, че безотговорността към здравето на един е отговорност на други да 
поемат разноските чрез осигурителните институции. Цената на лошите навици, мързела, злоупо-
требата с алкохол и безотговорното рисково поведение  се определя като индивидуална свобода, 
но в действителност тази "свобода" се заплаща от обществото чрез осигуровките и данъците, 
които всички плащат. Така, че много скоро идеята за "право" на здраве ще бъде заменена с мо-
ралното задължение на индивида да опазва здравето си. Правото на здраве не трябва да се бърка с 
"право на медицински грижи" и да  изключва личната отговорност, защото само индивидът може 
да избегне повечето здравни рискове. Съвременното ревизирано схващане за отговорността 
трябва да премести ударението върху личния ангажимент. В такъв случай ще се намали бремето 
върху социалните здравни ресурси.  Сегашното право на здраве изключва отговорността за 
собственото поведение. Скоро осъвременената концепция ще трябва да акцентира на това. Би 
трябвало дори тези, които не могат да действат отговорно да загубят правота да претендират за 
обществените ресурси. Затова известният специалист по медицинска етика  Robert Veatch  пише 
"Аз стигнах до извода, че е честно, че е справедливо, ако една личност, нуждаеща се от здравни 
услуги, които са резултат от истински, доброволен риск да бъде третирана различно от онези 
нуждаещи се от същите услуги, но по други причини. В действителност няма да е честно тези 
две групи да бъдат третирани еднакво." Даже той смята, че над едно определено ниво от усилия и 
разходи за един индивид, етичното поведение става неетична крайност. /6/

Целта на проведеното от нас изследване, е да се установят нагласите на студентите от ФОЗ 
при МУ-София относно устойчивото развитие на здравеопазването и мнението им за някои 
от факторите и елементите на концепцията. Те включват аспектите за мястото на пациента в 
системата и неминуемата промяна на някои от традиционно приетите схващания за  задачите, 
правата и очаквания му.  Изследвана бе и готовността на студентите да приемат съвременните 
предизвикателства пред здравеопазването. 
Материал и методи

Проведено е анкетно проучване с 58 студенти от ФОЗ за тяхното отношение към някои 
от факторите и преди всичко за  отношението им към задачите на пациентите в условията на 
устойчивото развитие на здравеопазването. Анкетата е проведена през зимния семестър на 
учебната 2011/2012. Студентите са първокурсници от специалността "Обществено здраве и 
здравен мениджмънт". Обработката е извършена с програмен продукт SPSS.
Резултати и обсъждане

На респондентите бяха зададени въпроси относно някои от ценностните предизвика-
телства пред здравеопазването. Първият въпрос бе: "Каква е Вашата идея за устойчиво раз-
витие в здравеопазването?" отговорите са следните: всички участници /99%/ са съгласни, че 
здравната система трябва да бъде добре управлявана, за да бъде устойчива. Тя, според тях, не 
трябва да работи с цел печалба, а за задоволяване на здравните нужди на населението. За тази 
цел, според 76,47 % от допитаните, се изисква по-добро финансиране на системата. 

Хората, обаче, трябва да боледуват по-малко, според мнението на 58,82% от изследваните. 
На второ място е поствено поемането на лична отговорност за здравето. 47,05% от допитаните 
са на мнение, че ако болният си плаща, ще бъде по-отговорен за себе си. Най-много изразяват 
съгласие, че за да има устойчиво развитие в системата трябва да се премахне монополът на 
НЗОК – 82,35 %. /Фиг.1/
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Фиг.1. Отношение към някои от факторите на устойчивост   
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Изследвано бе и мнението на анкетираните относно това дали "е правилно здравеопаз-
ването да се ограничи с някакви лимити", пак с оглед промяна на отношението към ресурсите. 
Тук вниманието е насочено към това, дали лимитирането на здравните услуги би  довело до 
"стимулиране на хората към здравна промоция и "овластяване" на хората за отговорно пове-
дение" към здравето си и и така да се ограничат разумно средствата. Получените отговори са: 
Да – 88,57 %, Не – 8,57 % и неотговорили - 2,87 %.  /Фиг.2/              

   Фиг. 2: Лимитирането на здравните услуги би  довело до "стимулиране на хората към 
здравна промоция и отговорно поведение" към здравето си.
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На въпроса относно начина на решаване на проблема с недостига  на средства в здравната 
система, получихме следните отговори: чрез приоритети –  50 %, чрез списъци на чакащи 8,82 
%, чрез ограничаване на финансирането –  5,88 %, чрез ограничаване на направленията – 8,82 
%, чрез стимулиране на здравната промоция 91,17 %. /Фиг.3/                
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 Фиг. 3. Отношение към разпределението на средствата в здравната системa
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 В забързаното ежедневие често хората не обръщат внимание на опазването на 
собственото си здраве и имат нездравословни навици на живот.  Това по-късно оказва негативни 
последствия, като появата на болести и здравословни проблеми, влошаване общото състояние 
и качеството на живот. Заболяванията често водят до намаляване на работоспособността 
или невъзможност за упражняване на трудова дейност, многократно се повишават разходите 
за лечение и възстановяване, ако това изобщо е възможно. Ето защо бе поставен въпросът: 
"Разбирате ли, че Вашето поведение може да осигури здраве или болест?". /Фиг.4/
 Фиг.4. Личното поведение може да осигури здраве или болест.
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 Получените резултати са следните: 94,45% от анкетираните са на мнение, че личното 
поведение може да осигури здраве или болест и само 5,55% са отговорили с "не".  Резултатът 
показва, че допитаните са много добре информирани за ползата и вредата от поведението и от-
говорността на всеки за собственото здраве. Като бъдещи медицински специалисти е особено 
важно те не само да се грижат за здравето на пациентите, но и да са убедени и да провеждат 
успешна и ефикасна промоция на здраве и профилактика на заболяванията.   

        Със следващите четири въпроса конкретизираме начините, по които здравните профе-
сионалисти могат да допринесат за осъществяване на устойчиво развитие на здравната сфера. 
Първият от тях се отнася до готовността на бъдещите специалисти да убеждават хората да 
носят повече лична отговорност за здравето си. Положителен отговор са дали 97,56% от допи-
таните. А 2,44% не са отговорили. /Фиг.5/
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Фиг.5. Задачи на здравните професионалисти с оглед устойчивото развитие
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 Бяха зададени въпроси обхващащи и другите задачи на здравните професионалисти 
във връзка с устойчивото развитие на обществото. Изследвана бе готовността им да участват 
в здравно-промотивни дейности. Дадените отговори показват, че 97,56% от анкетираните са 
готови да участват, с което показват че знаят задачите си и ще допринесат с това за устойчивото 
развитие на България. /Фиг.6/
 Фиг.6 Задачи на здравните професионалисти с оглед устойчивото развитие
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Следващият въпрос бе формулиран така: "Съзнавате ли, че без здравна промоция не може да 
има устойчиво развитие в здравеопазването в бъдеще?". Получихме отговорите  "Да" – 88,89% и 
"Не"- 11,11%. Резултатите показват, че почти 90 % разбират, че основният принцип на бъдещото 
развитие е да се запазят ресурсите, независимо дали са природни или финансови, за тези, които 
наистина ще имат безспорна нужда от тях.

Способността на здравната сфера да посрещне бъдешите нужди на хората от медицинска 
помощ и здравни грижи много ще зависи от консесуса в обществото. Решенията ще са много 
трудни и ще се изисква съзнателен избор на ниво индивид, общество и в  глобален мащаб. 
Удовлетворяването на здравните потребности на населението в бъдеще ще се сблъска с дилемата 
здраве на индивида срещу обоществено здраве, тьй като обществото като цяло трябва да раз-
предели средствата за здравеопазване на принципа "най-много възможно здраве, за най-много 
хора". Това ще е повече според принципите на разпределителната справедливост, а не толкона 
според класическия девиз "Преди всичко не вреди". Именно затова е толкова важно това да се 
приема, разбира и одобрява от всички хората. Развитие на здравеопазването изисква изместване 
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на акцентите по посока добро за всички, а не добро за отделния всеки. Но на отделния човек 
остава голямото поле за свободен избор на здравословен начин на живот, не поемане на рискове 
действия,  и т н  

Изводи 
Резултатите от анкетното проучване показват, че е необходимо повишаване на нивото на 

знанията на студентите относно ценностните предизвикателства пред здравната сфера. Налага 
се и изводът, че е необходимо да се предприемат мерки за разясняване и информиране на 
цялата общественост за промените, които се налагат по обективни причини в медицината и 
здравеопазването.  

Като изход за отделната личност и за обществото анкетираните посочват стимулирането 
на здравната промоция като най-правилната възможност за преодоляване на проблема с не-
достига на средства в здравеопазването. Това е и един от основните фактори за успешно и 
устойчиво развитие на здравната система, което се разбира от бъдещите здравни специалисти. 
Това означава, че анкетираните студенти осъзнават и имат правилно отношение за насоката, в 
която трябва да се развива здравната система. 
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ЗАРАЖДАНЕТО НА ЕТИКО-МЕДИЦИНСКИЯ ДИСКУРС В СФЕРАТА НА 
ЕСТЕТИЧНОТО

Валери Личев1

През ХХ в. редица изследователи изтъкват необходимостта от преодоляване на биологико-
материалистично ориентираните подходи в медицинската практика. К. Дьорнер, повлиян от 
възгледите на философа Ю. Хабермас, изтъква, че утвърждаването на инструменталната ра-
ционалност би довела до "ампутиране на човечността" в лечебното дело. Всъщност в рацио-
налността теорията се преплита с етиката, а науката с философията [Дернер 2006: 6]. В тази 
връзка се налага и необходимостта от преодоляване на субстанциалисткото третиране на кате-
гориите "здраве" и "болест", които често пъти се интерпретират по аналогия на отношението 
между моралните категории "добро" и "зло" [Славова 2013: 149]. Само по този начин могат 
да бъдат ефективно разграничени етическите проблеми, които разрешава "лекарят", от диаг-
ностико-терапевтичните, с които е ангажиран "медикът" [Дернер 2006: 48].

Всъщност в историята на човешката култура категориите "здраве" и "болест" намират значи-
телно по-широко приложение от тясно специализираната област на медицината. Например за 
Й. Гьоте класическото е здраво, а романтичното – болно. През ХХ в. Т. Ман дава ново звучене 
на тези идеи – първоначално в романа си "Лоте във Ваймар", а по-късно и в предизвикалия 
бурни дебати в медицинските среди роман "Вълшебната планина". В писмо до "Немски меди-
цински седмичник" Т. Ман пояснява смисъла на второто си произведение. "Книгата кара да се 
почувства позорът на болестта като идея, но в същото време в нея болестта е изобразена като 
могъщо познавателно средство, а и "гениален" път към човека и любовта. Аз заставих своя герой 
да премине през болест и смърт... заставих го да преживее явлението медицина като събитие, 
само за да се приближа... до едно предчувствие на новия хуманизъм (к. м. – В. Л.)" [Дилов 1972: 
21]. В тази връзка може да бъде посочена идеята на френският лекар и философ Ж. Кангилем, 
според когото оздравяването трябва да се разглежда не просто като възстановяване на нару-
шените жизнени функции, а като цялостен процес на създаване на нов телесен и социален 
опит, в който централно място заемат интерсубективните отношения [Славова 2013: 149].

В тази връзка бих отбелязал, че изследването на примери от областта на художествената 
литература би допринесло за разбирането на някои морални и екзистенциални проблеми, 
свързани най-вече с опита на хронично болните. Подобна идея е заложена още в романа на 
Т. Ман "Вълшебната планина". Международно общество решава да издаде многотомен труд, 
който да класифицира човешките страдания, включително и описаните в художествената ли-
тература. Целта на начинанието е да покаже, че всички болести са заболявания на обществото 
[Ман 1972: 325].

Областта, върху която изследването на художествени образци може да хвърли светлина, е 
вътрешния свят на болния, който се опитва да осмисли и изрази мъките, причинени от заболя-
ването му. Както изтъква В. Лехциер, изследването на субективните смисли на болестта е гра-
ничен проблем, в който се пресичат социологията на медицината, медицинската антропология, 
философската феноменология, медицинската етика и медицинската епистемология [Лехциер 
2013: 131; 147].

Бих допълнил, че към изброените дисциплини трябва задължително да бъде причислена и се-
миотиката, която според У. Еко изследва: А) създаването на знаци; Б) процеса на общуване [Еко 
1 доцент в ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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1993]. В плана на субективните смисли на болестта тя би позволила разкриването: А) на механи-
змите за означаване на болезнените усещания; Б) на възможностите за тяхното комуникиране. 
Както отбелязва френският философ Е. Левинас споделянето на мъката от страданието не е 
идентична на тази при споделянето на удоволствието [Рикьор 2004: 301]. В този план заслужават 
да бъдат отбелязани опитите за създаване на "наративна медицина", включваща и една "семиотика 
на патологичното" [Лехциер 2013: 133-134].

От тази гледна точка не съществува непреодолима пропаст между етиката и философията, 
от една страна, художествената литература, от друга, и изследването на екзистенциалния опит 
на страдащите от хронични заболявания, от трета. Дори писателите да не разполагат със задъл-
бочени познания в областта на диагностиката и терапията, те – по силата на своето умение да 
боравят със словото – са способни да прехвърлят мост към онези преживявания на болните, 
които се изплъзват от областта на медицинската експертиза, но които въпреки това предста-
вляват съществена част от техния и на близките им опит.

Неслучайно редица изследователи акцентират върху промените, които настъпват в раз-
казите на болните, страдащи от хронични заболявания. Ако заимстваме един термин от руския 
изследовател М. Бахтин, можем да кажем, че те потъват в свят, различен от всекидневния, който 
се отличава със свой собствен, особен хронотоп. При тях преживяването както на простран-
ството, така и на времето съществено се променят.

Проблемът на хронично болните е, че при тях наративизацията винаги е ретроспективна 
[Лехциер 2013: 140]. Това означава, че в екзистенциален план хроничната болка закрива хори-
зонта на бъдещето, тъй като прави невъзможно свободното проектиране в него. Характерно за 
хронично болните е, че техният живот протича в постоянна интерпретация, тъй като са при-
нудени да следят и най-незначителните промени на жизнените им показатели. Така те стават по-
добни на гадатели, които придават на всичко случващото им се оценъчната стойност на добро 
или лошо предзнаменование. От друга страна, приличат на архивари, изследващи своя минал 
опит, като отбелязват в дневник дори най-незначителните трудности и постигнати успехи в 
лечението. [1] Така те стават картографи на страданието, обозначаващи неговите стари и нови 
територии [Лехциер 2013: 140].

Хронично болните създават собствени модели на заболяванията си, тъй като изпитват нужда 
да подредят или класифицират проблемите си [Лехциер 2013: 140]. По същество това е езиков 
опит, доколкото всяка категоризация се основава на структурите на езика. Задълбочаването 
на страданието обаче може да доведе до семантична и синтактична деградация. В литературата 
подобни примери могат да бъдат открити в творчеството на Л. Толстой, Р.-М. Рилке, С. Бекет 
и др. Според Ж. Лакан ние можем да направим отсъстващите неща присъстващи, като ги на-
именуваме. Точно поради тази причина трябва да "убием символично нещата". В романа си 
"Неназовимото" ("Думи няма" – български превод) С. Бекет обаче енигматично посочва, че 
едно нещо никога не може да стане отсъстващо – а именно нашата екзистенция. Точно поради 
тази причина ирландският автор набляга изключително много в творчеството си на виковете 
и стоновете. Проблемът е, че ние не можем да се освободим от непоносимостта на съществу-
ването си чрез заместването му с думи.

В плана на хроничните болести неспособността за справяне със страданието води до не-
говата анимизация. Терминът "анимизъм на болката" американският медицински антрополог 
Б. Гуд заимства от произведението "Битие и Нищо" на Ж.-П. Сартр. Тайнствената същност на 
хроничната болка – липса на име, отказ от комуникация и непредвидимост на действията й, я 
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превръща в звяр, разпореждащ се с тялото на един болен от ТОН (дисфункция на челюстта, 
притискане на мембраната на дихателните пътища). Този демонични черти на болката вкарват 
объркания пациент в лабиринт [Лехциер 2013: 144].

От психоаналитична гледна точка последната метафора е инициационен символ. Достигането 
до центъра на лабиринта не е достатъчно за преображението на личността, която трябва да 
открие и изхода, водещ към другите и към външния свят. Едва тогава духовното може да над-
делее над материалното, а разумът – над инстинкта [Шевалие, Геербрант 1995, 1: 598].

Примерът на Б. Гуд показва, че изследваният от него пациент се озовава в лабиринт поради 
неспособността му да разбере причините на болката си – не знае дали те са емоционални или 
чисто соматични. Оттук той изпада в състояние на неувереност, безнадеждност и чувство на 
пустота [Лехциер 2013: 144].

В художествената литература също могат да бъдат открити примери за подобен "анимизъм 
на болката". Например при главния герой от новелата на Л. Толстой "Смъртта на Иван Илич" 
тя идва, като застава пред него, гледайки го право в очите. От смразяващия й поглед болният се 
вцепенява, а блясъкът в очите му угасва [Толстой 1956: 351-352].

Според Ж. Лакан всеки път, когато имаме усещане, че сме наблюдавани, дори да няма никой, 
е налице въображаема ситуация. Такъв е и случаят на И. Илич, който изпада във вцепенение, но 
не от самата болка, а от нейната проекция. Това всъщност е защитен механизъм, описан от М. 
Клайн. Той е аналогичен на проекциите, чрез които малкото дете се опитва да "изхвърли" от 
себе си "лошите обекти", които смята, че са причина за неприятните му вътрешни усещания. 
Иначе кататонията, както и загубата на блясъка или на "живеца в погледа" [Готие 1998: 87] са 
характерни признаци на меланхолико-депресивния комплекс [Кръстева 1999: 44]. Близките на 
болния не забелязват настъпилите у него промени, но един бегъл поглед на шурея му е доста-
тъчен, за да открие липсата на светлина в очите му [Толстой 1956: 346-347].

За разлика от пациента на Б. Гуд И. Илич проектира болката пред себе си, за да разбере от 
погледа й онова, което тя не може да му каже директно. Тя му се представя като персона в из-
началното значение на думата – като "маска" или квази-личност. Има очи, но е лишена от лице. 
Макар да е проектирана навън като безлична и отчуждена част от себе-то, това не я прави по-
поносима, тъй като в погледа й страдащият открива ужаса, който не може да понесе вътрешно 
и който е неспособен да овладее по езиков път. Именно този факт обяснява регресията на стра-
дащия от Символния към Въображаемия регистър. Може да се допусне, че анимизирането на 
болката несъзнателно цели установяването на контакт с нея.[2]  Героят на Толстой се опитва 
да се избави от болката си, като я направи "невидима". Поради това постоянно издава нареж-
дания за пренареждане на стаята му [Толстой 1956: 353]. Смисълът на тези действия е в уста-
новяването на нов символен ред. Достатъчна е обаче една необмислена реплика от страна на 
съпругата, за да бъде изкарана болката от убежището й – този път гледаща през цветята, които 
не могат да я закрият зловещия й, смразяващ поглед [Толстой 1956: 353].

Тази въображаема ситуация е свързана с етапа на гнева от развитието на траурната 
реакция [Кюблър-Рос 1996: 74]. "Защо е всичко това?", пита се И. Илич, но не може – също 
като пациента на Б. Гуд – да си даде задоволителен отговор [Толстой 1956: 353]. Оказва се, 
че дори параваните от цветя – символ на чувствата и живота, но не и в този случай, – не са 
ефективна преграда пред болката. Болният става подобен на жертва, която не може да се спаси 
от преследвача си. В психоаналитичен план това отношение е характерно за "безизходицата 
на Въображаемото", чиято формула според Ж. Лакан е: "Или аз, или другият". Преследвачът – 
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Персонифицираната Болка, заема мястото на Господаря от Хегеловия мит, към който Лакан се 
обръща, за да опише биполярните отношения, разиграващи се във Въображаемия регистър. На 
другия полюс застава болният в качеството му на Преследвана Жертва. Както атаката, така и 
бягството, които са характерни за агресията, тук са невъзможни. "Очи в очи с нея, а няма какво 
да я прави. Само да я гледа и трепери от страх." [Толстой 1956: 353].

Зловещият поглед на болката сякаш идва от отвъдното и събужда у И. Илич страха от 
смъртта. Последният, както отбелязва Ж. Лакан, винаги е въображаем, тъй като краят на 
живота никога не може да бъде преживян като реално събитие. За да се спаси от безпомощното 
си състояние, И. Илич търси паравани, които за кратко време го спасяват, но след това бързо 
изчезват или по-скоро стават прозрачни, тъй като болката прониква през всяка преграда и 
нищо не може да я закрие [Толстой 1956: 352].

Когато хроничната болка ангажира цялото внимание на болния, настъпва радикална 
промяна във възприятието му на времето. Според Б. Гуд тя се изразява в десинхронизация 
между личното, "вътрешно" време и обективното, физически измеримо време. Минало и на-
стояще се смесват, като вътрешното време се забавя, а външното започва да протича по-бързо 
[Лехциер 2013: 143]. 

При И. Илич преживяването на времето става зависимо както от болката, така и от при-
ближаването на смъртта. [3] От една страна, за него е безразлично дали е сутрин, вечер, 
петък или неделя. От друга страна, колкото повече животът му се приближава към края си, 
толкова по-бързо се сгъстява мракът пред очите му. Или както отбелязва авторът: "Обратно 
пропорционално на квадрата на разстоянието от смъртта" (Толстой 1956: 369). Сякаш върху 
тялото на болния започва да действа законът за гравитацията, само че във времеви план. "И 
тоя въображаем камък, който летеше надолу с растяща бързина, легна на душата му. Животът, 
редица от увеличаващи се страдания, лети все по-бързо и по-бързо към края, най-страшното 
страдание" (Толстой 1956: 369). Илич иска да се противопостави на "свободното" падане 
към смъртта, но знае, че е безсилен в това отношение. Не му остава нищо друго, освен да 
очаква с очи, уморени от гледането на една и съща сцена, "страшното падане и удара от раз-
рушението" (Толстой 1956: 370).

Очакването на смъртта влошава отношенията на болния с близките и приятелите му. Той 
ги заразява с мрачното си настроение, което се връща обратно към него като бумеранг. Налице 
е отношение, което през ХХ в. ще бъде назовано с термина виктимизация – превръщане на 
болния в жертва. При една свада съпругата му казва: "ти никога няма да оздравееш, а мъчиш 
и нас." [Толстой 1956: 344]. Дъщерята също не разбира обвиненията на баща си: "Жал ми е за 
татко, но защо ни мъчи така?" [Толстой 1956: 370].

И. Илич си дава сметка, че смъртта е единственото избавление от страданията му и по-
желава по-скорошното й настъпване. След това обаче бързо се разколебава, защото: "Всичко е 
за предпочитане пред смъртта!" [Толстой 1956: 359]. Така отново се занизват минути и часове, 
които като че ли нямат край, правейки обаче неизбежния край на живота още по-страшен 
[Толстой 1956: 364].

Първоначално героят се опитва да се справи със страха си от смъртта по пътя на рациона-
лизацията, опитвайки се да обори силогизма, чиято голяма предпоставка гласи: "Всички хора 
са смъртни". Малката предпоставка обаче се отнася до конкретната личност, например Кай. 
Следователно тя не би могла да бъде валидна за него [Толстой 1956: 350]. Сходни са и усилията 
на Ханс Касторп от романа на Т. Ман "Вълшебната планина". От заниманията си с медицински 
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науки младежът разбира, че между живота и смъртта зее пропаст, която науката е неспособна 
да преодолее или запълни с теории [Ман 1972: 362].

След осъзнаването на факта, че краят му е неизбежен, И. Илич се натъква на нов източник 
на страдание. Това е лъжата, чрез която другите принизяват значимостта на страданията 
и съществуването му. За близките му светът продължава да си върви така, както винаги си е 
вървял [Толстой 1956: 344].

Фалшът изпълва И. Илич с омраза дори към лекаря. Толстой тук отново акцентира върху 
невербалната форма на комуникация. Лекарят изобщо не забелязва зададения му чрез погледа 
на болния въпрос за изхода от болестта му. Вместо това той го типизира, като заличава напълно 
индивидуалността му. "Ами вие болните сте винаги така" (Толстой 1956: 360). Според раз-
казвача онова, което не разбира лекарят, е, че нравствените страдания могат да бъдат много 
по-силни от физическите [Толстой 1956: 371].

Единственият човек, който искрено съжалява И. Илич, е слугата му Герасим. Селянинът 
е откровен с господаря си, защото се надява, че когато дойде и неговият ред, някой друг би 
трябвало да стори за него същото [Толстой 1956: 357].

Въпреки емпатичната подкрепа на слугата си И. Илич обаче не може да се пребори с нрав-
ствените си терзания. Причината за това е неспособността му да приеме смъртта като логичен 
финал на живота му. Би могъл да си обясни настъпването й, ако не е живял така, както трябва 
[Толстой 1956: 370]. Той обаче остава убеден в противното, докато една нощ не се усъмнява в 
правотата на възгледите си.

Именно тук Толстой повдига проблема за екзистенциалната вина. Героят му отчита, че 
целият му съзнателен живот не е бил онова, което трябва [Толстой 1956: 371]. Конфликтът тук е 
между автентичността на съществуването и социалните норми и правила. И. Илич е живял, "както 
трябва", но според утвърдените от господстващата класа ценности. Именно съобразяването с тях 
го е лишило от автентичност. Нравствените си терзания героят описва по следния начин: "Сякаш 
равномерно съм слизал надолу, а съм си въобразявал, че се качвам нагоре... Пред общественото 
мнение аз се издигнах, но точно тогава животът се изплъзваше изпод мене. И ето ти сега готово, 
умирай (к. м. – В. Л.)!" [Толстой 1956: 367].

След като открива самозаблудата си, съдията И. Илич вътрешно се разцепва на обвиняем и 
обвинител и започва да прави преоценка на живота си. Той вече не може да прикрие измамата, 
която до този момент е засенчвала живота и смъртта му. Осъзнаването на самозаблудата му 
удесетворява както страданията, така и омразата му към другите [Толстой 1956: 372-373].

През последните три дни от живота му времето престава да тече за И. Илич. Той се опитва 
неуспешно да се измъкне през черната дупка, водеща към небитието. "А да се провре му пречеше 
признанието, че животът му е бил добър. Тъкмо това, дето бе оправдавал живота си, му пречеше 
и той не можеше да се провре напред, а това го измъчваше най-много (к. м. – В. Л.)" [Толстой 
1956: 373].

Накрая героят успява да признае екзистенциалната си вина и да се помири със себе си. 
"Да, всичко е било не това, което трябва... но нищо. Може, може да се направи "това" [Толстой 
1956: 375]. След това му дожалява за близките и се опитва да ги помоли за прошка. В този 
момент онова, което го е измъчвало най-много, изведнъж го напуска. С признаването на ек-
зистенциалната си вина И. Илич успява да премине през последния етап на траурната реакция 
[Кюблър-Рос 1996: 180]. Спомня си за болката, но тя е заглъхнала нейде дълбоко в него. После 
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открива, че страхът му от смъртта е изчезнал, изместен от светлина. Тогава душата му се из-
пълва с радост. Всичко това се случва за миг, чието значение не се променя, докато агонията му 
външно продължава два часа. Накрая героят издъхва, чувайки нечии думи: "Свърши се!". Илич 
ги повтаря в душата си. "Свърши се със смъртта. Няма я вече." След това си поема за последен 
път въздух и умира [Толстой 1956: 375].
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Бележки:
1.  Такъв е случаят и с меланхоличния главен герой Октав от новелата на Т. Готие "Преображение" (Готие 1998: 139).
2.  Б. Гуд се позовава на един ритуал, разпространени сред народите на Судан. Болката трябва да бъде наименувана, за да 

стане възможно установяването на комуникативни отношения с нея и овладяването й (Лехциер 2013: 143).
3.  Всъщност, когато смъртта е желана, а не настъпва, се появява усещане за разтегляне или забавяне на времето. Такива 

примери могат да бъдат открити в романа на Тургенев "Бащи и синове" и в поемата "Манфред" на Байрон. Когато 
смъртта е нежелана, възниква противоположното преживяване – за ускоряване или за скъсяване на времето за живот. 
В такава ситуацията изпада И. Илич (Толстой 1956: 343).
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СПЕЦИФИЧНИ СОЦИАЛНО-ЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ И 
СТАРИ ХОРА

Красимир Визев1

Демографските тенденции на остаряване, както и променящата се структура на населението 
в РБългария, пораждат по-високи медико-социални изисквания на идващите "нови" поколения 
стари хора. Разглеждат се някои фундаментални фактори на риска, които имат отношение за 
възникването и развитието на преждевременното стареене в късната онтогенеза. То най-често 
се обуславя от хронично-дегенеративната патология и с участието и на други средови фактори 
вкл. социални, биологични, екологични, икономически за изявата на преждевременното ос-
таряване. Наблюденията ни свидетелствуват за широкото развитие на ендемията от дегенера-
тивни болести и илюстрират качествените и количествени различия в разпределението на тези 
т.н. болести на цивилизацията. Нашите факти убедително насочват вниманието на аудиторията 
към важните проблеми на социално-здравни, биоетични и морални аспекти, както и иконо-
мическото състояние на големия брой възрастни инвалиди и стари самотни хора. Те доказват 
изключително голямото значение на социално-медицинската етика, както и възможностите за 
адекватно поведение и адаптиране на възрастните и стари хора към промените не само в орга-
низма, но в семейната и обществена среда. 

Следва внимателно да се отчита и да се има предвид социалният и психологически 
статус на стария човек, както и неговото място в семейството и обществото. Материално-
икономическата му зависимост често го прави безпомощен. Налагат се някои нравствени кри-
терии и предимно морална подкрепа за стария човек, изправен почти сам в края на живота си.

Дълбоките и нарастващи диспропорции в половата структура при възрастното население, 
доведоха до изостряне на най-тежкия и сложен проблем на старостта – самотата. У нас се 
установява устойчива тенденция на нарастване потребностите от съчетана медицинска и со-
циална помощ за възрастните и старите хора. Като биосоциална личност старият човек 
е пряко зависим от своето психосоматично здраве и от промените, които настъпват в 
неговия интимен свят на ценностна ориентация и мотиви за поведение.

Стареенето на организма е свързано с постепенно нарастващи функционални, морфоло-
гични, обменни и регулаторни нарушения. Темпът за развитие на процесите на стареене при 
човека се обуславя както от биологическата самодетерминираност, така и от екологичните, 
психологически и социално-икономическите условия. Развитието на човека включително и 
стареенето е не само биологически, а и обществено- исторически детерминирано. Израз на тази 
сложна биологична възраст е ограничената подвижност и тенденцията към физическа умора, 
психически нарушения или промени в личността, настъпваща инвалидност в различна степен и 
в крайна сметка повишена социална зависимост. Психосоматичното състояние на възрастните 
и стари хора става силно зависимо от семейството, младите поколения и обществото. 

Проблемите за старите хора са тясно свързани още с проблеми за жилище, социална сигурност 
и размер на общите доходи, съхранена трудоспособност, и възможност за самообслужване и со-
циална адаптация. 

По-голямата част от старите хора стават интровертирани. Кръгът от близки и познати се 
стеснява с нарастване на възрастта. Старият човек ограничава своето обкръжение, което по-

1 доц. д-р, дм, Фaкултет по Обществено Здраве, МУ – София



- 620 -

някога се свежда до децата и внуците. Старите хора по-трудно създават нови връзки и при-
ятелства и често могат да се окажат в тежка социална изолация.

Връзката и зависимостта в повечето от случаите е обусловена от сложното взаимодействие 
на стареенето, старостта и болестта. 

С напредване на възрастта при старите хора нараства силно необходимостта от социална 
закрила и медицински грижи, поради загуба на физическа дееспособност, нарастваща патология и 
висока смъртност сред тези хора. Нарастват потребностите на старите и възрастните хора 
от социално- медицинска  помощ при адаптацията към новата жизнена ситуация и усвояването 
на новите за тях социални роли.

Това означава да се насочи вниманието към изграждане и усъвършенстване на съвременен, 
компетентен мениджмънт, още повече сега съществува кадрови потенциал за това

При човека от "третата възраст " проблема с ресоциализацията  и особено значим, тъй като 
потребността от изпълнение на определени роли силно нараства

Възникват нови потребности, свързани със социалната им адаптация в семейството и обще-
ството. Активната социална позиция в живота на възрастните и стари хора се проявява, като 
реален израз на необходимост за самореализация на пенсионера, способстваща за запазване 
здравето и самочувствието на личността. Удовлетворяването на тези потребности е един 
голям, сложен и нерешен проблем.

Ограничаването на социалното обкръжение, разпадащата се семейна солидарност, и на-
растваща изолация с оттегляне в пенсия, прави старите хора крайно зависими, безпомощни 
и самотни. Това изисква ново отношение от обществените институции към тази категория от 
населението, като грижите за тях трябва да се определят от дълбоко хуманни принципи.

Активната социална позиция в живота на възрастните и стари хора - това е потребността за 
самореализация на пенсионера, способстваща за запазване здравето на личността. 

Пенсионерите са хора, които през по- голямата си част от живота си са отдали труд , сили 
и способности за развитието на човешкото общество, за щастието на младите поколения. Те 
имат не само законното, но и неотменното морално право на обществена признателност към 
тях!

Полиморбидност - Старият човек най-често е поразен от хронично- дегенеративна мул-
типлена патология с кумулативен характер. Нерядко те пораждат промени в психиката, а в 
редица случаи и авансиращи психични нарушения, като определят т. нар. соматопсихични и/
или психосоматични състояния, често които взаимно се обуславят и допълват. Те пораждат 
едни от най-тежките и трудни за решаване проблеми на здравеопазването и социалните грижи. 
Значимостта им нараства още повече при самотните стари хора.

Поради сложния социално-политически и икономически статус у нас, старите хора и инва-
лидите са поставени в "периферията" на обществото ни, без необходимата адекватна поддръжка. 

Финансово- икономическите проблеми на старите и възрастни хора се обуславят и преопре-
делят от променената демографска картина при намаляване на абсолютното и относително тру-
доспособно население на страната и увеличаване на нетрудоспособните лица. Безработицата 
сред населението е друг значим фактор, който поражда социални дефицити, поради което е 
необходима помощ за тяхното компенсиране. Държавата, чрез абсолютния си контрол върху 
социалното осигуряване, здравеопазването и образованието е основният преразпределител в 
обществото.
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Друг изключително важен метод за общата ревитализация на организма е психическата, 
физическа и социална  рехабилитацията.

Ревитализацията на болния стар човек трябва да започне с психичната рехабилитация, тъй 
като повечето от тях при дългосрочен постелен режим притежават чувство за малоценност, а 
някои се срамуват от своето физическо безсилие. При успех се потиска чувството за изолация, 
самота, депресия, а в редица случаи и суицидни мисли. Тя трябва да възвърне вярата и оптимизма 
на болния във възможността за подобряване на неговото здраве. Като основен съпътстващ 
синдром наблюдаваме феномена на тревожност. Това е един деликатен момент, тъй като хро-
ничната дегенеративна патология се поддава трудно на обратно развитие и най-често предва-
рително са използвани други методи на лечение. При прогресивен ход на заболяването, като 
успех се счита задържането на развитието на болестния процес. Моралната подкрепа и увере-
ността на стария човек в собствените му възможности и сили, го прави волево уверен в оздра-
вителния процес. Внимателното отношение към старите хора, състраданието към тяхното бо-
лезнено изживяване съдействат за по-лесното преодоляване на чувството за изолация, самота, 
депресия, както и за преодоляването на мислите за малоценност и безнадеждност. Важен гери-
атричен метод за общата ревитализация на организма е рехабилитацията — психическа, физи-
ческа, социална. В повечето случаи при едно своевременно и системно провеждане на рехаби-
литационни процедури, се стига до функционално възстановяване..

Ревитализацията трябва да възвърне вярата и оптимизма на болния във възможността 
за подобряване на неговото здраве. Индивидуалното отношение към болния старец, съчув-
ствието и съпричастността  способстват за преодоляване на чувството за малоценност, както и 
за преодоляването на мислите за безнадеждност.

Обездвижването при старите хора засилва чувството на безпомощност, неувереност и 
малоценност в превенцията срещу преждевременната инвалидизация. Научните разработки 
на / Др.Матеев, Стойнев Г., Визев Ст., Иг.Петров, Ив.Петков, , П.Ангелова и др./ показаха по 
категоричен начин ролята на активния двигателен режим в оформянето на важни особености в 
регулацията още в ранната онтогенеза. Ограничената мускулна дейност в старостта има важно 
значение в изявите на стареенето и старостта. Ролята на х и п о д и н а м и я т а  в ентропията 
на организма и изявата на преждевременното стареене е доказана. От друга страна ролята 
на активният двигателен режим, като антиентропичен фактор се явява най физиологичното 
средство за достигане на дълголетие. Това становище беше подкрепено и от лонгитудиналните 
клинични наблюдения у нас и в чужбина. Доказа се изключителното положително профилак-
тично и терапевтично влияние на активния двигателен режим. 

Особено важен социален проблем се явяват възможностите за самообслужване и остатъ-
чната трудоспособност, както и нейното рационално използване в късната възраст. Най-
често намалената остатъчна трудоспособност е свързана и обусловена от съпровождащата 
патология с друг голям медико-социален проблем "старост и болест" с намалената мобилност. 
Възрастните и стари хора предпочитат да работят дългогодишно упражняваната професия 
близо до собствения си дом. 

Трудът за възрастния и стария човек е необходима не толкова  поради някакви иконо-
мически съображения, а заради биологичната нужда от него. Тук е мястото да отбележим и 
огромното значение на труда като активен антиентропичен фактор, намесил се дълбоко в 
биологията на човека и усъвършенствал го в неговото историческо развитие. Той е в основата 
на първична профилактика на преждевременното остаряване сред населението. Ако искаме 



- 622 -

тяхната дейност да бъде пълна, тя трябва да се насочи към изучаване и на средата, където 
възникват причините – т.е. факторите на риска за преждевременно остаряване у хората, изуча-
ването на заболеваемостта, проучване на жилищно- битовите, трудовите условия, характера и 
качеството на храненето, психическите въздействия и реакции, особените привички в живота, 
съобразяване с религиозни и  битови обичаи, санитарно- хигиенните изисквания от гледище на 
онзи режим, който познаваме като програма на ортобиозата. Една системно изградена органи-
зация и разумно използване на средствата по типа на предложения "Социално-либерален модел 
за развитието на здравеопазването, би могъл да бъде в основата за нов тип здравна политика и 
инструмент за модифициране на националното здравеопазване" (Ц.Воденичаров 2009 ).

Пред общественото здравеопазване и наука е поставен подценяван до сега проблем - да 
разработи нови методи за изучаване на механизмите на физиология в късната възраст, патоге-
незата на заболяванията у възрастните хора и да постави на публична преоценка отношението 
и поведението за превенция на социално значими болести и свързаните с тях усложнения, ин-
валидизация и качество на живот.

Както споменаме по-горе изключително значим за решаване проблем в старостта е самот-
ността. Когато последната се съчетае с материално разорение, физическо изтощение и пси-
хическо опустошение, се създават едни от най-сложните проблеми. Ето защо запазването на 
семейството и семейната солидарност, грижите и вниманието за възрастните, нерядко болни, 
немощни родители или роднини е едно изключително предизвикателство в социален аспект.

Жилището представлява друг значим медико-социален проблем. Уместно е то да бъде на 
ниските етажи. Възрастните и стари хора много често преотстъпват своят дом на децата си, 
като така те стават още по-зависими и в редица случаи са принудени да търсят услугите на со-
циалното обслужване.

Демографското остаряване оказва влияние в областта на социалното обезпечаване по 
старост. Средствата за съществуване на хората от "третата възраст"могат да бъдат получени 
само за сметка на производствената работа на трудоспособното население, независимо от 
системите на социално обезпечаване, които зависят от съотношението на хората в старческа 
възраст и създаващото материални блага население. Тук се докосваме до други високо значими 
медико-социални проблеми на стареенето и старостта, като хранене /здравословно, дие-
тично/, отдих, използване на свободното време, любимото "хоби", изграждане на чувство за 
независимост, ревитализация, показване на широк обем от услуги, трудова и обществена ак-
тивност, поддържане на активни обществени контакти и други.

С напредване на възрастта и с непрекъснато нарастващата дегенеративна патология се по-
ражда и много важен финансов проблем за решаване – средства за медицинското и социално 
обслужване. Решаването на този проблем не бива да се диференцира, т. е. не бива да съще-
ствуват ведомствени граници между здравеопазването и социалното дело.

Идващите нови "стари" поколения за пенсиониране ще бъдат с по-високи изисквания, 
поради тяхното по-високо образование, бит, нужди, култури.

Не на последно място се пораждат и други медико-социални проблеми като необхо-
димост от стоматологична и офталмологична помощ /протези, ортези, лещи /, курортно ле-
чение, поддържане на активен двигателен режим /туризъм и екскурзии/. Особено внимания 
и значимо за самочувствието и доброто състояние на социума отдаваме на козметичните про-
цедури /маникюр, педикюр, фризура и др./, които са изключително ценни за самочувствието и 
настроението на старите хора.
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Научните постижения на обществените и фундаментални науки, модерната превантивна 
медицина и нарастващите научни познания на социалната геронтология върху механизмите за 
физиологично и патологично-преждевременно стареене, безспорно ще съдействат за забавяне 
на инволюционните процеси, за по-късно угасване на репродуктивните функции, за разши-
ряване периода на трудоспособност, активно качество на живот в старостта и творческо дейно 
дълголетие.

Медико-социалните проблеми на възрастните и стари хора са изключително дълбоко ху-
манни. Тяхото осъществяване следва да се предхожда от широкомащабни и комплексни про-
учвания с оглед предоставяне на най-реална информация за оценка на социалното и здравно 
сьстояние, семейно положение, запазени професионални възможности, трудов капацитет, жи-
лищни и комунални условия и др. Това изисква съответно многопрофилна здравна, социална и 
икономическа подкрепа от страна на цялото общество. 

Научната мисъл в световен аспект понастоящем е ангажирана от социално-етичните про-
блеми, което с особено значение придобива влиянието на науките за правата на индивидиума 
и благосъстоянието на обществото. Не случайно все повече настоятелно се отбелязва значи-
мостта на развитието на социалните науки . Стремежът на човека към творческо дълголетие 
дава отговор в научните дирения на социалната медицина. 

Глобалните и демографски процеси, които настъпват сред човешкото общество през по-
следните десетилетия – нарастване на абсолютния и относителен дял на възрастните и старите 
хора, в много отношения е положителен факт, тъй като предполага снижение на общата 
смъртност. Основен високо значим фактор в процеса на остаряването на населението е и 
рязкото намаляване на раждаемостта. Наблюдават се две противоположни тенденции по от-
ношение общата смъртност- намаляване във всички страни с развити пазарни икономики и 
повишение във всички страни в преход към пазарна икономика. Общият брой на населението 
на страната се формира под въздействието на естественото движение на населението, на базата 
на изявените миграционните процеси. Емиграцията и имиграцията на нашето население е об-
условено от специфичните особености на социално-икономическото и историческо развитие 
на страната ни. Следва да изтъкнем че хората в напреднала и старческа възраст вече съставляват 
значителна част от нацията ни.
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БОЛЕСТИТЕ НА ПРЕХОДА
Максим Лазаров1

Най-видим белег за цивилизоваността на едно общество са сферите на здравеопазването 
и образованието. Неслучайно тези два сегмента се очертават като най-репрезативни за мо-
дерната социална онтология. Всеки – индивидуално или групово, опира до здравеопазването, 
най-малко 400 производства са свързани пряко с него, към тях се добавят логистиката и търго-
вията. Крайната цел е ясна – неотклонно повишаване на човешкия живот за по-големи групи от 
хора. Днес от целенасочени здравни грижи се ползват 3 милиарда души, а от спорадични – още 
толкова, някъде към 1 милиард човешки същества се колебаят между спорадичността и пълната 
липса на такива. Неслучайно Барак Обама смята за свое най-ценно завоевание здравната ре-
форма – тя се разпростира върху всеки гражданин на САЩ, със или без здравна осигуровка. 

 На този фон как стоят нещата в нашата страна? В едно мащабно изследване за каче-
ството на живота, проведено от ООН в края на столетието, ние сме смъкнали за 20 години 50 
пункта – от 29-то преди сега сме на 78-мо място. Да не би медицината да е престанала да прави 
открития, изобретения, иновации и т.н.? Като че ли сме попаднали в ранното средновековие, с 
характерният за него нагон към смъртта. На какво се дължи това главоломно сгромолясване?

 Както отбелязва П. Сорокин, последствия върху социокултурния живот на обще-
ството имат само събития, които водят до огромна промяна или служат като повратна точка 
на такава промяна. Нещо такова се случи през 1989 г. – това са мечтите и утопиите за демо-
крация и демократично развитие. Демокрацията се отказва от търсенето на абсолютна со-
циална рационалност. Тя възприема фундаменталната несигурност на човешкото битие като 
принцип на социалното устройство и функциониране. Това не е проява на някаква особена 
социална мъдрост, а приемане на несъвършенствата на човешката природа и съобразяване с 
тях. Демокрацията е опит на обществото да се съобрази не толкова с човешките достойнства, 
колкото с човешките несъвършенства. Но за разлика от другите соцобщества с десетилетни 
традиции в бунта срещу официалната власт, в българското общество нямаше такова нещо. 
Българинът по онова време го интересуваха далеч по-прагматични неща – къщата, децата, 
вилата, колата, почивката и т. н. Българският капитализъм се изроди в натрапен, див, неан-
дерталски, експолоатиращ собственото си население. Това светкавично се отрази върху рав-
нището на здравеопазването. Веднага трябва да се изтъкне значението на два макросоциални 
фактора. Това са мащабната пауперизация на българското общество и появата на "културата на 
бедността". Сред страните от Източна Европа България бележи най-стремителните темпове 
на социално обедняване. Дори и традиционният обект за сравнение – Албания – не познава 
сиромашкия срив на българите. Фактът е още по-фрапантен на фона на обстоятелството, 
че в началото на промяната България по своя социален и екзистенциален минимум е преди 
страни като Унгария, Полша, Русия. Според най-оптимистичните прогнози, може би едва в 
2025 година ще постигнем житейския стандарт на 1989 г. Историята познава подобни сривове 
само в ситуацията на война или колосални природни катаклизми. Нищо подобно обаче не се е 
случвало в България. Българският катаклизъм се нарича "некадърна политика".

Ценовият терор над гражданите се превърна в трайна линия на икономическо поведение. В 
"Червеното колело" Ал. Солженицин дава много фино психологическо тълкуване на феномена 
"скъпотия".  "Скъпотията – пише той – това не са самите високи цени, скъпотията, това е на-
1 доцент в секция "Култура, ценности и морал", ИИОЗ, БАН, д-р по философия
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строение, това е всеобща уплаха, ако днес е по-зле отколкото вчера, то какво ще бъде утре? 
Това е особено чувство на безнадеждна незащитеност, която обхваща човека на пазара и при 
всяка покупка високите цени ти стягат гърлото"2. 

Нещо подобно преживява днес и българинът, свил е потреблението до границите на жиз-
нения минимум, простил се е с всякакви надежди за материално благоденствие. Психичното 
състояние може да се опише с категории като уплаха, отчаяние безнадеждност. Големи со-
циални групи са обречени да съществуват на границата на жизнения минимум, в унизителна 
позиция и потиснато самочувствие. Българската бедност е масова и мащабна, с библейски из-
мерения. Тя обхваща плътно 40 на сто от населението и разсеяно още 40 на сто. Различията 
между жизнен и социален минимум са толкова скъсени, че обикновеният човек се пита какво 
измерва официалната статистика. От потребителското перо на българина са изчезнали неща 
като книги, списания, театър, концерти. На този етап разходите за тях се поддържат главно от 
младежта. Дори и традиционният сутрешен вестник стана проблем.

Трайното настаняване на бедността във всекидневието на българина променя не само ико-
номическото му поведение, но и цялостната му жизнена философия и социално настроение. 
Възкръсват навици и порядки от отдавна минали времена, обвързани с други социални реал-
ности и друг тип обществени отношения. Към края на века българинът върви със стандарт и 
емоционален багаж от началото му. Но за разлика от тогава, днес му се демонстрират стоки, 
услуги и възможности от най-модерно естество, което още повече задълбочава преживяването 
на бедността.

Прави впечатление, че субективната самооценка за състоянието на бедността почти съвпада с 
обективната информация, събирана от нея. От 10 българи 7 преценяват, че материалното им по-
ложение днес е по-лошо в сравнение с 1989 г. Но най-драматично се възприема сривът в прехран-
ването. От далечен спомен гладът се превърна в реална заплаха. Хората, ровещи в отпадните кофи 
се превърнаха в характерен щрих на градския пейзаж, една "крачеща демонстрация" на социалната 
бедност. Прехранването се "свива" не само като количество, но и като качество.

В българското общество трайно, мощно и властно се настанява "културата на бедността". 
Оформят се фактори и причини, перманентно продуциращи "сиромашко" мислене, което из-
вежда държавата извън релсите на модерната цивилизация. Социалната бедност придобива 
своите психологически и социологически агенти – втвърдени утаечни групи, обречени на 
изолация и концентрация в периферията на обществото. При отсъствието на "организации 
– чадъри" и адекватна социална политика тези човешки групи дефилират по целия социален 
фронт, утвърждават и разпространяват своя специфичен манталитет, своето усещане и стил на 
живот. 

Културата на бедността "свива" човешката жизнена дейност до параметрите на биоло-
гичното оцеляване. Прави "нормални" неща като отчуждението, дистанцията, самотата.  Това 
не е еснафлъкът – традиционен или модерен – с неговите пестеливост, уважение към труда и 
грижа за поколенията. Това не е ограничаване с цел да се преодолее периода или ситуацията на 
лишението. Това е възприемането на този период или ситуация като цялостен жизнен цикъл, 
като норма на живот. Културата на бедността е квазикултура, тя наистина има норми, правила, 
стандарти, обвързана е с определен нравствен и психически манталитет, но няма нищо общо 
със света на идеите, творчеството, въображението. В нея дори няма натрупване, кумулация на 

2 A. Солженицин, „Красное колесо”, сп. „Наш съвременник”, IV ч., с. 111
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опит, налице е една единствена жизнена установка, която продуцира отчаяние, апатия, прими-
рение. В подобно състояние личността не вижда смисъл да се бори с жизнените обстоятелства, 
да променя съдбата си, да търси изход от незавидното положение. 

В социално-психологическото изследване с едноименно заглавие – "Културата на бедността" 
* – бяха установени факти и тенденции, потвърждаващи тезата, че явлението се оформя като 
трайно *. Българските бездомници, скитници, просяци мотивират състоянието си не толкова 
с лично-семейни причини както западните си събратя, а предимно с намесата на социални 
фактори. Изпадането им извън борда на обществото е свързано с повишен страх към намесата 
на различните държавни институции, дори когато тя се върши за собственото им добро. 
Британският бездомник се отнася с доверие към специализираните домове, българският е 
подозрителен и недоверчив. 

Всичко това рикошира фатално върху състоянието на социалното здраве. Появяват се 
"болестите на прехода" – туберкулоза, стомашно-чревни, дистрофия. Рязко се покачват 
сърдечно-съдовите заболявания, особено тези с летален изход. Детската смъртност се 
връща на равнището от 1945 г. Меркантилизацията на медицинската сфера ни изравнява с 
рисковите държави в ползването на медицински услуги. Самото здравеопазване е притиснато 
от перманентна финансова криза с всички произтичащи от това последствия. Но може 
би най-трагично е положението в областта на психичното здраве. Нараства рязко броят 
на "безобидните" психични отклонения. Всеки седми българин си говори сам, широко 
разпространение придобиват страховите фобии, депресивните състояния, фрустрациите. 

Над един милион българи, по една или друга причина, са затруднени да си плащат здравните 
вноски. Това автоматично ги обрича на липса на системни грижи за здравеопазването. Нацията ни 
е тотално болна. Шампиони сме по инсулти и инфаркти, а всеки раковоболен трепери в очакване 
дали ще му дадат лекарствата, които липсват хронически. Затова и целият преход премина под 
знака на геноцида. Така несъстоялата се реформа се првърна в своеобразен инструмент за 
социално стратифициране – имаш ли пари ще живееш, а нямаш ли... 

Факт е, че здравеопазването иска много пари за иновации, за логистика, за заплати и т. н., 
и не на последно място, че се занимава с границата между живота и смъртта. Притиснати от 
бедността лекарите взеха в свои ръце решаването на проблема. "Даването на пари под масата" 
(какъв евфемизъм!), доби епични размери. Корупцията в лекарските среди конкурира тази 
на митничарите и полицаите. В това отношение се прояви общата корупционна нагласа на 
българина, която бележи равнища от 75% до 90%. На практика всеки българин е готов "да 
чопне" нещо или както гласи вицът "Шамар да е, аванта да е!" 

И държавата, в лицето на Здравната каса не остана по-назад, помествайки цените, които 
дължим за отделните клинични пътеки. Сведущи хора казват, че този модел сме го взели от един 
щат в Австралия. Това, че клиничната пътека може да не покрие болестта си остава за сметка на 
болния. По-важното е друго, конституционното право на безплатно здравеопазване се оказа 
пуст звук, а в персонален план – къде отиват нашите здравни вноски. 

Аз споделям мнението на Хегел и Шпенглер, че животът на една нация трае някъде около 
от 1000 до 1300 години, значи според израза на Хегел, ние сме достойни да загинем. Ако 
смъртността и демографската криза останат в същите темпове, към края на XXI век ще си 
останем само географско понятие. 
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Установяването на стоково-парични отношения при липсата на държава, която да налага 
адекватни връзки между тях, превръщането на болниците в търговски дружества плюс 
криминалната по същество приватизация рефлектира остро върху лекарското съсловие. Да 
попаднеш при "Бялата мафия" се превърна в едно от най-тежките заклинания. 

Вътре в самото лекарско съсловие се разиграват драми достойни за перото на Шекспир. 
Лекарският съюз редовно прави обструкции при подписването на договора със Здравната каса. А 
защо има само един лекарски съюз и само една здравна каса никой здравомислещ човек не може 
да отговори. Джипитата се карат с клиниците, лекарите от "Пирогов" завиждат на тези от "Св. 
Екатерина". Накрая контрата отива у пациента, а той, притиснат от високите цени на лекарствата, 
се чуди към коя "клинична пътека" да поеме – тази на тихата лудост или тази на инфарктите. 

В Европейския съюз ние имаме най-високите цени на лекарствата. Парламентът, стриктно 
следвайки ефекта на апостол Матей – и на бедния ще му се отнеме, а на богатия ще му са 
въздаде – най-редовно гласува 20% ДДС върху лекарствата.  С това България се нарежда в най-
убийствената лекарствена политика за разлика от "белите страни", където този данък варира 
от 5 до 10 процента. Затова пенсионерите редовно си "спестяват едно, две хапчета". , с което 
скъсяват живота си.

Става ясно, че това което наричаме "здравна реформа" е извън всякакви етически стандарти 
и морални норми. С този "див капитализъм", който ни наложиха и който компрадорският елит 
насажда няма начин да не изпитваме ретронастроения и ретронагласи. Общественото морално 
е деструктурирано.  То функционира единствено на равнището на всекидневните стереотипи и 
атитюди., онези правила и норми, без които жизнената дейност става невъзможна. Европейските 
ценности си остават благопожелание и най-важното – превръщат се не в бъдеще, а в спомен. 
Българското общество е фрагментирано. В него витаят негативни емоции, безнадежднаост 
, страх и отчаяние и най-голям принос за това има катастрофиралата здравна реформа. Ние 
наистина сме "най-нещастният народ" в Европа, както показва едно международно изследване, 
проведено през 2005. (Барометър 2005). За какъв морал може да се говори в тази ситуация, 
това може да бъде само моралът на евтаназията – на умиращия да се помогне като се ускори 
умирането. 

Литература:
1. A. Солженицин, "Красное колесо", сп. "Наш съвременник", IV ч., с. 111. 
2. * Авторът е член на научния колектив.
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ТРАФИКЪТ НА ХОРА КАТО ГЛОБАЛЕН ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ
Томислава Савчева1

Трафикът на хора или така наречената съвременна форма на робство е един от най-нега-
тивните феномени и най-тежките и позорни престъпления на нашето време. Той  се характе-
ризира с жестоко и безскрупулно потъпкване на фундаментални човешки права като правото 
на живот, свобода, лична сигурност, здраве, труд, образование, свободата на движение, както и 
правото никое човешко същество да не бъде подлагано на изтезания и на жестоко, нечовешко 
или унизително третиране или наказание. В този смисъл той грубо поругава човешкото дос-
тойнство, тотално принизява и третира човешката личност като една бездушевна стока за продан. 
Твърде често хората възприемат трафика като нещо абстрактно, далечно, слабо вероятно, не раз-
биращи добре неговата същност, проявления и елементи, сериозността на заплахата от него и 
вероятността да засегне всеки един от нас, смътно представяйки си го като криминално прех-
върляне на хора зад граница. Истината е, че като явление той може да бъде и вътрешен за една 
конкретна държава, а целта винаги е различен вид експлоатация и облагодетелстване на трафи-
кантите. Престъплението трафик на хора се изразява в действия като набиране, транспортиране, 
преместване,  настаняване насила, укриване на хора чрез принуда или използване на измама, за-
блуда,  насилие, както и заплашване и психологически манипулации с основна цел експлоатация. 
Тя може да бъде сексуална експлоатация, насилване и поставяне в ситуация  на проституиране, 
принудителен труд или различни видове престъпни дейности и поробване, свързани с предос-
тавяне на услуги, просия, отстраняване и продаване на човешки органи или търгуване с бебета 
с цел незаконни осиновявания. Така трафикът на хора се очертава като един комплексен, както 
вътрешнодържавен, така и транснационален феномен, който се корени и намира своите основни 
предпоставки в човешкото отчаяние и несгоди, в уязвимостта заради бедност и желанието за по-
добро и светло бъдеще, в липсата на демократична култура в някои общества, подтикваща техните 
граждани да мигрират и търсят потенциална реализация в чужбина, в неравенството между 
половете, на което за съжаление все още ставаме свидетели дори в 21-ви век, в насилието над 
жените, в ситуациите по време на и след военни конфликти, липсата на социална интеграция, на 
перспективи и заетост, липсата на достъп до образование, детския труд и дискриминацията. Този 
бич на 21-ви век подрива основните принципи на законовия ред и демократияните стандарти 
на обществото и се очертава като една от най-доходоносните индустрии, поставяща сериозни 
предизвикателства както към международната общност като цяло, така и на регионално и дър-
жавно равнище. Нещо повече –трафикът на хора поставя тежки предизвикателства пред всеки 
един сектор в нашите общества, както към представителите на полицията, следователите, проку-
рорите, съдиите, социалните работници, гражданския сектор, неправителствените организации, 
така и към здравните служители и медицинския персонал, които много често не са добре под-
готвени и осведомени за проблемите на трафика, както за неговата специфика от гледна точка на 
общественото здраве, така и за своята роля като потенциални активни борци по посока иденти-
фикация и намеса във веригата трафикант – жертва.

На международно равнище забраната за поробване и насилствена експлоатация на човешки 
същества се налага още в самата зора на утвърждаването на съвременния международноправен 
режим за защита на правата на човека, намираща конфигурация в чл. 4 от Всеобщата Декларация 
за правата на човека, който постановява, че "никой не трябва да бъде държан в робство или кре-
постничество: робството и търговията с роби са забранени във всичките им форми." С течение 
на времето, престъплението трафик на хора е осъзнато и прогресивно интерпретирано като 
своебразна форма на робство в модерните общества. Като резултат е изработена конкретна 
правна дефиниция за трафик на хора, която намира израз в Протокола за предотвратяване, 
1 докторант в  St. Thomas University, Miami, Fl, USA
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противодействие и наказване на трафика на хора, особено жени и деца или т.нар. Протокол 
от Палермо (приет през 2001 и влязъл в сила през 2003г, допълващ Конвенцията на ООН 
срещу транснационалната организирана престъпност). Съгласно неговия чл. 3: (а) “трафик на 
хора" означава набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на 
хора чрез заплаха или използване на сила или други форми на принуда, отвличане, измама, заблуда, 
злоупотреба с власт или с уязвимо положение или чрез даване и получаване на плащания или други 
облаги за получаване съгласието на лице, което има контрол върху друго лице, с цел експлоатация; 
експлоатацията включва като минимум експлоатиране на проституцията на други лица или 
други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или дейности, 
сходни с робството, заробване или отнемане на телесни органи".

На регионално ниво  Съветът на Европа също третира въпроса за трафика на хора, из-
рабтвайки правен инструмент, посветен на него, а именно -  Конвенцията за борба с трафика 
на хора. Чл. 4 постулира: "Трафик на хора" означава набирането, транспортирането, прехвъ-
рлянето, укриването или приемането на хора чрез заплаха или използване на сила или друга 
форма на принуда, отвличане, измама, подвеждане, злоупотреба с власт или с уязвимостта на 
дадени лица или чрез даване и получаване на плащания или други ползи за получаване съгласието на 
лице, което има контрол върху друго лице, с цел експлоатиране.  Експлоатацията включва като 
минимум – експлоатиране проститицията на други лица или други форми на сексуална експлоа-
тация, принудителен труд или услуги, робство или дейности, сходни с робството, заробване или 
отнемане на телесни органи".

Трафикът на хора е също така изрично забранен с член 5 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз, който гласи, че:
1.  Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение.
 2.  Никой не може да бъде заставан да извършва принудителен или задължителен труд.
3. Трафикът на хора е забранен."

На държавно равнище, през 2002 г. България приема нова глава IX "Трафик на хора" в 
Наказателния кодекс, инкриминираща престъплението "трафик на хора". Съгласно чл. 159а 
ал.1."Който набира, транспортира, укрива или приема отделни лица или групи от хора с цел 
да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни 
органи или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им, се на-
казва..." През 2003 г. е приет Законът за борба с трафика на хора, с който се създава институ-
ционалната рамка за разрабтване, осъществяване и мониториране на националната политика 
и стратегия за борба с трафика на хора. Легално определение на "трафик на хора" е дадено в 
Допълнителната разпоредба на Закона за борба с трафика на хора (ДВ, бр. 46/20.05.2003 г., 
изм. бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.), според което: "трафик на хора" е наби-
рането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от 
изразената от тях воля, чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно лишаване от 
свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на зависимост или чрез даване, 
получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол 
върху друго лице, когато се извършва с цел експлоатация".

България като една от най-бедните страни в Европа с изключително нисък стандарт на живот, 
предопределящ тежки битови проблeми за мнозинството от населението,   страна, намираща се в 
тежка икономическа обстановка, с високи нива на безработица, все още в процес на демократи-
зация и провеждане на сериозни институционални реформи, насочени към установяване на вър-
ховенство на правото, на прозрачност и законност, страна, бореща се с тежка корупция, върлуваща 
от най-ниските до най-високите нива на държавните етажи, е типичен пример за изключително 
уязвима и дълбоко засегната от проблемите на трафика държава. Тя е често цитирана като страна 
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на произход на жертви на трафик на хора, главно поради голямото наличие на случаи с етнически 
роми – предимно жени и деца, които лесно попадат в мрежите на трафикантите, понякога по соб-
ствено желание, за да борят мизерията, а в други случаи чрез насилствено трафикиране от престъ-
пниците, които използват греспоменатите конвенционални методи за установяване на контрол. 
Безспорно най-уязвима е групата на млади жени, които отговарят на предложения за работа като 
сервитъорки, танцъорки, детегледачки и др. или фалшиви предложения за брак, секс работнички 
и т.н. Поради стратегическото си географско положение България е същевременно и страна на 
транзит и е оценявана  както от Европейския съюз, така и от правителството на САЩ като една 
от най-рисковите страни в Европа по отношение на трафика на хора. Например, в редовните си 
годишни доклади, Държавният департамент на САЩ оценява България като "източник, тран-
зитен пункт и – в по-малка степен – крайна дестинация на мъже, жени и деца от Украйна, Молдова 
и Румъния, прехвърлени до и през България за Германия, Белгия, Франция, Италия, Испания, 
Австрия, Норвегия, Чехия, Полша, Гърция, Турция и Македония с цел комерсиална сексуална 
експлоатация и принудителен труд." 

Жертвите – обект на трафик на хора, независимо дали целта е трудова, сексуална или друг 
вид експлоатация, са изложени на цяла гама проблеми, свързани със здравето. По време на плен-
ничеството си, те преживяват физическо насилие, сексуална експлоатация, психологически 
тормоз, лоши условия на живот и риск от заразяване с множество болести, които биха могли 
да имат дългосрочен ефект върху физическото, репродуктивното и психичното им здраве. 
Въпреки тази тъжна действителност, за съжаление медицинските аспекти на трафика на хора 
са един от малко изследваните проблеми, често неглижирани и третирани като нещо нормално 
и подразбиращо се в контекста на всеки индивидуален казус. В действителност, доброто по-
знаване и осъзнаването на съвкупността или присъствието на един или няколко от симптомите 
и болестите, типични за жертвите на трафик на хора, като индикатори за нещо съмнително и 
нередно, като водещи и насочващи към наличие на престъпление, би могло да бъде решаващо 
за идентификацията на жертвата и съответно нейното спасяване чрез уведомяване на органите 
на полицията и иницииране на следствие.

Сред често срещаните симптоми и здравни заболявания в областта на трафика на хора, на 
базата на които би могло да се направи идентификация на жертви, са:
•	 Гинекологични проблеми и болести, предавани по полов път, ХИВ/СПИН,сифилис, 

трипер, различни инфекции, хепатит В и С, туберкулоза;
•	 Физически травми, следствие от преживяно насилие;
•	 Болести, свързани с ниска здравна култура и тежки условия на живот;
•	 Главоболие, болки във врата и стомаха, трепет, потене, сърцебиене, затруднения със съня, 

срив в имунната система и др;
•	 Психологични реакции, емоционални и поведенчески отклонения като безнадеждност, 

отчаяние, самонараняване, агресия, деформирано възприятие на реалността, самоизолация, 
тревога, страхова невроза, кошмари, умора, повтарящ се плач, апатия, агресия;

•	 Злоупотреба с вещества, зависимости, наркомании, алкохолизъм, мозъчни, чернодробни, 
венозни заболявания;
Наличие на някой от тези симптоми или на съвкупност от тях при даден пациент би трябвало 

да бъде възприемано като автоматичен червен флаг от страна на съответния представител на об-
ществено здравеопазване, който с повишено внимание и познание на престъплението трафик на 
хора, неговите елементи и прояви, би могъл да разпознае потенциалната жертва. 

Други алармиращи знаци, които трябва да следят лекарите, са косвени индикации от рода 
на това дали пациентът  проявява прекалено голяма срамежливост и нервност, дали проявява 
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страх от придружителя си, дали има някакво основание да се заключи, че е в ситуация на зави-
симост и контрол и няма право да напусне работното си място. Липсата на паспорт или каквито 
и да е документи за самоличност, прояви на страх от евентуален контакт с органите на реда, 
както и това дали потенциалната жертва има трудности в комуникацията поради езикови ба-
риери, са също основание за по-задълбочен размисъл. Може би най-червеният флаг за наличие 
на ситуация на трафик е сценарий, в който придружаващият пациента човек се държи твърде 
доминантно и настойнически, не оставя пациента сам да отговаря на въпросите на здравния 
служител и настървено предоставя информация за и от името на пациента.

Здравните представители са една от малкото групи професионалисти, при които има голяма 
вероятност да попаднат в ситуация на взаимодействие с жертви на трафик на хора, докато те 
са все още под контрола на престъпниците. Те имат уникалната възможност да играят активна 
роля в процеса на идентифициране на жертви и интервенция. 

Веднъж идентифицирана, на една жертва и предстои дълъг път, за да може отново да се 
реинтегрира в обществото и да води един нормален достоен човешки живот. В този смисъл 
трябва да се обърне сериозно внимание на здравните импликации на трафика на хора. Тук от 
значение е лекуването не само на физическите наранявания и болести, но и справянето с пси-
хологическите травми.

В тази връзка, Протоколът от Палермо признава, че ефектът от трафика върху личното 
здраве и благоденствие е многостранен - физически, психилигически и социален, съответно 
препоръчващ един мултидисциплинен подход за възстановяване.

През септември 2002 г Европейският съюз също третира тази проблематика, приемайки 
Декларацията от Брюксел за превенция и борба с трафика на хора, в която обръща специално 
внимание на въздействието на трафика върху общественото  здравеопазване, очертавайки спе-
циални мерки за опазване и подобряване на здравето на жертвите на трафик на хора. 

Значимостта на проблемите на трафика на хора и общественото здравеопазване е предмет 
и на Декларацията от Будапеща относно общественото здраве и незаконния трафик на хора 
от март 2003 г, която потвърждава, че незаконният трафик на хора е нарушение на човешките 
права. Декларацията отбелязва, че "трябва да бъде отделено повече внимание на здравето и 
здравните проблеми, свързани с трафика". Жертвите на трафик на хора трябва да получат 
достъп до всеобхватни, постоянни, свързани  с пол, възраст и култура здравни грижи, които 
да се фокусират върху постигането на цялостно физическо, умствено и социално благосъ-
стояние. Необходимо е да бъдат установени минимални стандарти относно здравните грижи, 
предлагани на жертвите на незаконния трафик. Тези стандарти трябва да бъдат разработени в 
сътрудничество между правителства, междуправителствени, неправителствени организации и 
академични институции. Декларацията предвижда различни етапи на интервенция. По време 
на началната фаза на спасяване, която започва от момента на контакт между жертва и професио-
налист в сферата на здравеопазането, грижите трябва да бъдат съсредоточени върху лечението 
на наранявания и травми, кризисни намеси и основни здравни услуги, включително и даване на 
съвети. По време на рехабилитационната фаза грижите трябва да бъдат съсредоточени върху 
дългосрочните здравни нужди и реинтеграцията на жертвата, която трябва да получи здравно 
обслужване, съобразно с индивидуалните нужди и обстоятелствата по случая. Необходим е 
дългосрочен, систематизиран подход, фокусиращ се върху дългосрочните умствени и психо-
социални последствия. Трябва да бъдат развити специализирани програми за мулти-дисципли-
нирани здравни екипи, които да са фокусирани върху повишаване осъзнаването от страна на 
професионалистите в областта на здравеопазването на специалните нужди на жертвите на не-
законен трафик.
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Бихме могли да заключим, че е изключително важно трафикът на хора да бъде признат и раз-
глеждан и като здравен проблем. Лекарите трябва спешно да осъзнаят сериозността на функ-
циите, които те могат да изпълняват в процеса на  противодействие на  това престъпление, да 
бъдат добре осведомени и обучени и да започнат адекватно да ги изпълняват. Също така, повече 
от наложително е да се увеличи и подобри взаимодействието между здравния сектор и останалите 
институции, работещи по проблемите на трафика, и най-вече с полицията, следствените органи 
и социалните служби. Необходима е по-добра координация на усилията на отделните участници 
и по-голям интензитет при обмена на информация, по-голяма и по-добра комуникация, за да 
може да бъде отговорено по най-добрия начин на  т.нар. пет най-належащи нужди на жертвите: 
зачитане и признание, помощ, защита, достъп до правосъдие и обезщетение.

За да бъде постигнат успех в борбата с трафика на хора са нужни по-добра координация и 
сътрудничество между ключовите участници, работещи в областта на трафика на хора, като 
се възприеме многосекторен и мултидизциплиниран подход, една всеобхватна, съгласувана 
политика на национално, регионално и международно ниво, поставяща на челно място стан-
дартите за правата на човека и изискваща участието на един по-широк кръг, включващ пред-
ставителите на всички отрасли, които биха могли да играят активна роля. Такива са полицаи, 
гранични служители, служители, отговарящи за имиграцията и убежището, прокурори, ад-
вокати, представители на съдебната власт и съдебни служители, инспектори по настаняването, 
труда, социалните въпроси, социални работници, организации на гражданското общество, 
синдикати, организации на работодатели, агенции за подбор на персонал, консулски и дипло-
матически персонал и не на последно по важност място – здравните служители.

Така трафикът на хора трябва да бъде погледнат освен всичко друго и през призмата на об-
щественото здраве, като един глобален здравословен проблем, на който обществото като цяло, 
и здравния сектор в частност, трябва да обърне по-сериозно внимание, да обедини усилия и 
активно воюва по посока превенция, идентификация и налагане на санкции.
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