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Конвенция за правата на детето на 

ООН – 25 години

1991  - Ратифицирана от НС на РБ

“Държавата да осигури за децата 

възможно най-добро здравеопазване 

(и социална помощ), в рамките на 

ресурси, които тя е в състояние да 

отдели“

19.11.2014 г.



Възможно най-добро 

здравеопазване за децата ?

(СЗО)

«Състояние на пълно физическо, психическо 

и социално благополучие, а не само липсата 

на болест или недъг»

Обгрижване на детето 

от зачеването до пълнолетието?

1991- 2014 - Реалност ли е у нас?

19.11.2014 г. 3



Възможно най-добро 

здравеопазване за децата?

• Целенасочени държавни политики

• Координирано управление на процесите в 

детското здравеопазване

• Подобряване на демографските показатели –

детска смъртност ?

• Създаване на модерна материална база

• Интегриран медико-социален подход

19.11.2014 г. 4



Целенасочени държавни политики –

2014 г.

• Съвременен имунизационен календар

• Нормативни предпоставки за наблюдение на 

ранното развитие на детето – 20 посещения 

на лекар до 18 м. възраст (първи в Европа). 

• Начална фаза на деинституционализацията

• Стратегия за здравето

• Демографска стратегия

19.11.2014 г. 5



Проблеми в системата на 

здравеопазване

Липса на:

• Единен център за управление на процесите 

в майчиното и детско здравеопазване

• На ефективна координация между 

многобройните институции и организации 

имащи отношение към детското развитие

19.11.2014 г. 6



Проблеми в системата на 

здравеопазване

• Намаляване на броя на педиатрите

• Няма единни държавни изисквания за 

продължаващо обучение и 

професдионално развитие на 

педиатрите и ОПЛ

19.11.2014 г. 7



Детска смъртност в РБ 

ЕС – два пъти по-ниска

19.11.2014 г. 8
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Детска смъртност 

19.11.2014 г. 9



Детска смъртност
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Влияние в % на различни фактори 

върху здравето

19.11.2014 г. 11
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Медико-социални проблеми?

Какво липсва?

• Задължителна здравна карта

• Единна нормативна база за правата на 

детето

• Нормативна база за предродовата 

диагностика, генетични изследвания

• Регистър на заболяванията

1219.11.2014 г.
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Медико-социални проблеми?

Какво липсва?

• Методични указания за обгрижването на 

болните в рамките на медико-

социалния подход

• Ефективна диспансеризация

• Лечебни заведения от съвременен тип 

за реализиране на медико-социална 

грижа

• Медико-социални служби в ЛЗ

1319.11.2014 г.
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Задължителна здравна карта?
За изминалите 25 години 

• Неконтролиран ръст на броя на болниците

• Нарастване на хоспитализациите 

• Увеличаване на болничните разходи

• Извършване на необосновани изследвания, 
прегледи, интервентни и хирургични процедури

19.11.2014 г.
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Задължителна здравна карта –

резултат от липсата й

Прекъснати връзките между:

• ЛЗ  - Хоризонтални и вертикални

• Болничната и доболнична помощ

• Отделните специалности и лекарски 

съсловия.
1519.11.2014 г.
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Задължителна здравна карта –

резултат от липсата й ?

“Маршрутът на пациента в здравната 

система е в омагьосания кръг на 

необозрим хаос”

• Постепенно се осъзнава - необходимостта от 
координирани действия от цялата 

медицинска общественост за 
преодоляването на „хаоса“

1619.11.2014 г.
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Педиатрична болница?

• Първа копка – 1979 г.

• Няма болница – 2014 г. 

• Почти половин век – въпросът не е 

решен!

• 2012 г. валидно решение на МЗ

1719.11.2014 г.
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Педиатрична болница?

• Дезинтеграция в медицинското 

обгрижване на децата

• Негативен ефект върху формирането 

на медицинските кадри

- студентско 

- продължаващо обучение

• Разпиляване на обществен ресурс

19.11.2014 г.
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Единна нормативна база

• Правата на детето за здравна и 

социална помощ  - „пръснати“ в 

огромен брой нормативни документи.

• Преход от детската възраст към 

следващия етап от живота - неуреден 

нормативно 

• „Закон за детето“?
1919.11.2014 г.
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Единна нормативна база

• За предродова диагностика с 

обхващане на всичките й аспекти –

гарантиращи правата на нероденото 

дете, неговата майка и семейството. 

• Генетични изследвания и консултация

2019.11.2014 г.
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Регистър на заболяванията –

задължение на държавата !

• Регистър на ражданията

• Регистър на редките болести

• Регистър на .......

• Липса на обща концепция - хаотичен 

подход към проблема

• Проблем за електронното 

здравеопазване

2119.11.2014 г.
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Регистър на заболяванията –

задължение на държавата !

• Липса на достоверна и достъпна за 

специалистите и държавните 

институции информация за броя на 

пациентите с хронични заболявания и 

други заболявания

• Дефицит на реално планиране на 

необходимия ресурс – диспропорции и 

неоптимално разпределение.
2219.11.2014 г.
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Нерешени медико-социални 

проблеми

• Сътрудничество - медицински и 
социални служби – неефективно при 
конкретния пациент.

• Няма разкрити интегрирани медико-
социални служби 

19.11.2014 г.
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Интегриран медико-социален подход 

Ключ 

Оптимален резултат –

медицински и социален. 

19.11.2014 г.
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П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

на БПА

19.11.2014 г.



Целенасочени държавни политики

Стратегии – здравна, демографска

Подобряване здравето на популациите:

до 1 годишна

от 1 до 9 

от 10 до 19 възраст

- от 20 до 65 годишна възраст;

- над 65 годишна възраст.

19.11.2014 г. 26
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Интегрирана медико-социална 

служба

• Медицински специалисти, социален 

работник, психолог, юрист, педагог

• Изработване на индивидуален 

медико-социален план за 
обгрижване на децата с медицински 

(здравни) проблеми

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план 

• Задължителен документ към 

медицинското досие на пациента

• Нормативно регламентирано  

движение на документа между 

институциите – МТСГ, МЗ, НЗОК, ЛЗ, 

МОН, болнична и доболнична помощ. 

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план

• База за оформяне на регистър на  

децата със здравни проблеми

• Възможност за ефективно планиране 

на финансовия и кадрови ресурс

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план

• Подлежи на задължителна 

периодична актуализация

• Подписва се от медицинския и 

социален специалист

• Ефективна система на контрол за 

изпълнението на задачите от 

медико-социалния план

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план – два раздела 

Медицински

Социален 
(детско развитие и образование)

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план – медицински раздел 

• Срок на действие 

• Детайлна диагноза

• Необходими изследвания – какви ? 

кога ? повторяемост ? къде ?

• Изпълнение на имунизационния 

календар, препоръчителни 

допълнителни ваксини

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план – медицински раздел

• Степен на физическо натоварване

• Обучение вкл. и професионална 

ориентация. 

• Психологическа подкрепа на детето и 

семейството, вкл. семейна консултация ?

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план – социален раздел

•Социален статус на семейството 

•Социална програма – права, служби 

нормативни документи начин на изпълнение.

•Помощни средства

•План за интервенции

• Посочване на конкретни служби и 

изпълнители

•Предложения за обучение – колко и къде ?

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план – социален раздел

Правна помощ за семейството, с оглед 

реализиране на плана

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план – как да се осъществи ?

• Изработване на нормативен документ 

– допълнение към закона  за здравето, 

социалното подпомагане, 

образованието ?

• Координирана дейност на 

медицинските, социалните и 

педагогични кадри ангажирани в 

процеса. 
19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план – как да се осъществи ?

Постоянен и целенасочен натиск върху 

държавните институции ангажирани с 

проблемите на децата за съвместна и 

координирана дейност. 

19.11.2014 г.
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Индивидуален медико-социален 

план – как да се осъществи ?

• Координирани действия на:

– Медицински

– Социални

– Педагогични

– Неправителствен сектор

19.11.2014 г.
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Благодаря за вниманието 

4119.11.2014 г.


