
         

  
 

Стр. 1 

 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

Днес, 14 май 2022 г., в рамките на конференция „Активно гражданство за ефективно 

здравеопазване, Сдружение „Национална пациентска организация“ и участниците в 

конференцията приеха настоящия МЕМОРАНДУМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, 

 

• признавайки значението на сътрудничеството във всички сфери на здравеопазването и 

овластяване на пациента; 

• заинтересовани от разбирателство и укрепване на взаимоотношенията в областта на 

здравеопазването и медицинските практики, превенцията и контрола на заболяванията, 

промоцията на здравето, благосъстоянието, овластяване на пациентите и тяхната ангажираност 

в здравеопазването, новите технологии и други въпроси от взаимен интерес, 

 

като отчитат, че: 

• системата на здравеопазването в България е неефективна и не е ориентирана към нуждите на 

пациента и обществото за бързо интегриране и реинтегриране на пациентите в него и на пазара 

на труда; 

• съществува сериозен дефицит и неравномерно разпределение на кадрите в системата; 

• разходите в системата са небалансирани; 

• липсва система за ясен контрол и отчитане ефективността на изразходените средства в сектора; 

• липсва актуална и своевременно осъвременяваща се информация за броя на болните по 

отделните заболявания и тяхната епидемиология; 

• в България няма стратегия и национален план за редките болести, който да идентифицира 

нуждите на тази пациентска общност; 

• пандемията от COVID-19 постави проблемите и недъзите в сектора на преден план и изостри 

предизвикателствата, 

• все още не съществува нормативно решение за цялостното здравно осигуряване на бежанците 

от Украйна, които са предимно жени и деца; 

 

 



  
 

 
 

 

Стр. 2 
 

 

 

 

 

Страните по Меморандума се обединяват около необходимостта от  
 

• изграждане на административен капацитет в сектора и въвеждането на по-гъвкава и 

мултидисциплинарна екипна работа, което да обезпечи недостига на кадри в системата; 

• поетапно въвеждане и дигитализиране на системата на здравеопазването, което ще позволи в 

дългосрочен план да се оптимизират разходите, да се подобри контрола и управлението им; 

• създаване на индикатори в системата, които да позволяват оценка на ефективността на 

предоставяните услуги и разходване на средствата; 

• създаване на по-ефективни модели за предоставяне на здравни услуги, като се гарантира 

възможността за въвеждането на проекти на принципа на публично-частното партньорство – 

телемедицина, осигуряване и доставка на лекарства до дома на пациента, възможност за 

предоставяне на лабораторни изследвания с пробовземане в дома на пациента и др.; 

• въвеждането на интегрирани здравни грижи, насочени към общността; 

• поставянето на приоритет върху профилактиката и въвеждането на мерки за намаляване 

тежестта на рисковите фактори от гледна точка намаляване на икономическата тежест върху 

разходите за здраве; 

• поставяне на приоритет върху диагностиката, лечението и рехабилитацията на пациентите с 

редки болести и активно включване на България във всички 24 европейски референтни мрежи 

по редки болести; 

• поставяне на приоритет за нормативното решаване на цялостното здравното осигуряване на 

бежанците. 

 

Във връзка с гореизложеното, отправяме своя апел за предприемане на необходимите стъпки 

за създаване на Стратегия за цялостно развитие на здравеопазването в Република България 

и пътна карта, включваща мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, 

заложени в нея, както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс.  

 
Страните, които приемаме този меморандум, декларираме нашата готовност за подкрепа 

и участие при създаването на Стратегия за цялостно развитие на здравеопазването в 

Република България и пътна карта, включваща мерките и дейностите за изпълнение на 

стратегическите цели, заложени в нея и обединени действия за постигане на това.  


