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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Програмата е насочена към осигуряване на адекватна, качествена и 
справедливо заплатена здравна грижа с цел повишаване удовлетвореността на 
пациентите.  

Основната ни цел е да осигурим достъпно, качествено и справедливо заплатено 
здравеопазване. Ще обърнем и специално внимание на превенцията. 
Приоритетите и мерките ни са следните: 

I. Промяна на сегашния модел на здравеопазване  

 Законодателни промени в приложимите нормативни актове в сектор 

здравеопазване, с цел изваждане на обществените лечебни 

заведения от обхвата на търговския закон 

 Въвеждане на електронното здравеопазване, като водещ фактор за 
прозрачност, ефективност и контрол в системата  

 Премахване на клиничните пътеки и въвеждане на “Диагностично 
свързани групи” като справедлив модел на заплащане за реално 
извършена и “консумирана” от пациента услуга, при това позволяваща 
лечението едновременно на няколко заболявания при еднократен 
прием в лечебно заведение    

 Разработване на реално работеща „Здравна карта“ на лечебните 
заведения   

 Реална реформа в здравното осигуряване, насочена към 
демонополизация на националната здравноосигурителна каса   

 Провеждане на икономически и здравно-ефективна лекарствена 
политика, ориентирана в интерес на пациента 

 Промяна в модела на оказване на дентална помощ. 

 

II. Промяна в текущия модел на финансиране на здравните услуги и 
ефективен контрол на разходването на публичните средства 

 Спешни мерки за промяна в правилата за работа на Националната 
здравноосигурителна каса                                                                                                                            

 Увеличаване на публичните разходи за здравеопазване до равнището 

на средната стойност за ЕС като дял от БВП 

 Намаляване на разходите за здравни услуги предвид възможността 

около 1/5 от болничните процедури да се осъществяват в рамките на 

извънболничната помощ 

 Съвременна лекарствена политика с прогенеричните форми 

 Създаване на различни видове здравноосигурителни пакети 
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 Създаване на независим от МЗ орган за ефективен контрол, който да 

следи за спазването на законодателството, ефективното разходване 

на публичните средства за здравеопазване и качеството на здравната 

услуга                                                                                                                    

III. Създаване на ефективно работеща извънболнична помощ и реална 
система за профилактика на социалнозначимите заболявания за 
България  

 Превръщане на профилактиката в приоритетна държавна политика за 

контрол на рискови фактори като тютюнопушене, злоупотреба с 

алкохол, наднормено тегло и ниска физическа култура   

 Укрепване на извънболничната помощ, на която да стъпи една 

модерна здравна система. Пренасочване на определени амбулаторни 

процедури, за които не е наложително третиране в болнични условия 

към извънболничната помощ и отпадане на месечния лимит за 

направленията/процедури на ОПЛ    

 Въвеждане на масови скринингови програми за социално значими 

заболявания като рак на шийката на матката, на гърдата, на дебелото 

черво и на простатата, както и HPV ваксинация. 

 Въвеждане на електронна система в извънболничната помощ (от типа 

EMIS или VISION), с цел намаляване на бюрократичната 

обремененост и значително подобряване начина на отчитане, контрол 

и заплащане на извършената работа.   

 Инвестиране в развитие на мрежа от лекарски асистенти/фелдшери, 

ОПЛ и здравни асистенти по малките населени места. 

IV. Създаване на ефективна национална система за осигуряване на 
спешна помощ с включено авиационно звено  

 Осигуряване на стабилна кадрова обезпеченост чрез ефективно 

включване на парамедици, лекарски асистенти и остойностяването на 

труда на лекарите. 

 Повишаване на ефективността на екипите, които работят на терен. 

 Гарантиране сигурността на работещите на реанимобили и в 

спешните центрове и създаване на комитет по здравна сигурност 

 Осигуряване на мотивиращо заплащане в системата на спешна 

помощ. 

 Категоризиране на труда за работещите в системата на 

здравеопазването. 
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 Създаване на санитарна авиация, която да бъде обезпечена с 

оборудвани хеликоптери и екипи в поне 6 точки на България   

 Модернизиране на ЦСМП, СПО, техните филиали и оборудването в 

реанимобилите и реална интеграция на парамедиците в системата   

 Изготвяне и бързо внедряване в практиката на български 

стандартизирани оперативни правила в подкрепа на работещите в 

спешна помощ медицински специалисти   

 Осигуряване на ефективен контрол върху работата на спешните 

центрове. 

V. Осигуряване на адекватен брой медицински кадри и повишаване на 
доверието в системата 

 Финансово осъвременяване на труда на медицинските специалисти от 
всички нива (лекарски асистенти/фелдшер, мед. сестри и др.) и 
въвеждане на нова система за заплащане, пропорционална на 
извършената дейност 

 Добри условия за кариерно развитие в здравеопазването   

 Достигане на европейски стандарти за добра медицинска практика   

 Национална система за оплаквания с ясно дефиниране на лекарска 
грешка и лекарска небрежност 

 Тотално преструктуриране на ТЕЛК/НЕЛК 

 Интегрирани здравно-социални услуги с фокус доболничната помощ 

 Създаване на Национална Детска Болница. 

 Промяна в „Наредбата за специализации“ с цел ефективно попълване 
на дефицитните специалности на базата на здравната карта в 
страната 

 Преструктуриране на медицинските университети в страната с реално 

унифициране на стандартите за академично развитие и ефективно 

обучение на кадри (лекари, медицински сестри, фелдшери и др.) 


