Ц€НАТА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕТО
(обосновка на необходимостта от осигуряване на достъп до качествени медицински
грижи на всички бременни жени и родилки)

Резюме на доклад по проект
„Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки”

Сдружение ЛАРГО
2021

1

СЪДЪРЖАНИЕ НА РЕЗЮМЕТО

Въведение ................................................................................................................................................................................. 3
Какъв е проблемът............................................................................................................................................................... 4
За проекта ................................................................................................................................................................................. 6
Колко здравно неосигурени жени раждат у нас .................................................................................................. 7
Колко ни струват непроследените бременности................................................................................................ 8
Какви са алтернативите.................................................................................................................................................. 10

2

Въведение
7000 жени раждат всяка година
у нас без бременността им да е била
адекватно проследена от специалист1.
През 2021 г. една от десет жени ще
бъде приета да ражда, без да ѝ е бил
извършен какъвто и да било преглед
или пък изследване. Това крие
сериозни рискове за здравето и
живота на бебетата и майките. Затова
България е с най-лошите показатели в
Европа по мъртвородени, детска
смъртност и аборти.
Поне една трета от тежките
заболявания
при
недоносените
бебетата се дължат на предотвратими
усложнения от нелекувани инфекции
на майката по време не бременността.
До изписването от болницата грижата
за здраво бебе струва 340 лв. Грижата
за недоносено бебе с леки усложнения
струва 20 пъти повече (6058 лв.), за
бебе със средни усложнения - 100 пъти
повече (30497 лв.). Болничната грижа
за бебе с тежки усложнения може да
достигне 300 пъти грижата за здраво
бебе (100 хил. лв.). След изписването
грижата за недоносено бебе с
усложнения възлиза на между 4 и 12
хил. лв. само през първите 2 години2.
Националният рамков договор
предвижда около 65 млн. лв. през 2021
г. да бъдат отделени за болнична
грижа за бебета. Инвестицията в
проследяване на всички бременни
жени у нас ще излезе около 1 млн. лв.
По данни на НЗОК.
Всички изчисления са представени подробно в
доклада.

Ако това доведе до намаляване на дела
на усложненията само с 5%, ще бъдат
спестени два пъти повече ресурси (над
2 млн. лв.).
У нас всяка година се раждат по
около 6500 недоносени бебета3. Ако
само при 26 от тях бъдат избегнати
предотвратими усложнения, това ще
покрие разходите за проследяване на
бременностите на всички майки. Така
ще се освободят ресурси, оборудване и
експертиза за лечение на наистина
непредвидими усложнения, много
повече родители ще бъдат спокойни и
много повече бебета и деца ще
повишат шансовете си за качествен и
пълноценен
живот.
От
нас,
възрастните, зависи дали днес ще
успеем да подредим света си така, че
утре да посрещнем в него повече
здрави бебета за по-щастлив живот.

1
2

https://www.premature-bg.com/poleznainformacia/statistika.html
3
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Какъв е проблемът
В един идеален свят всички
бебета биха били здрави, обичани и
желани, а всяка бременност би носила
радост и надежда на щастливите
родители. През последните стотина
години човечеството значително се
доближава до този идеал. До преди
това около една четвърт от бебетата
не преживявали първата си година, а
общо половината от децата умирали,
преди да са навършили 154.
В
5
началото на 20. в. в САЩ едно на 100
деца умира преди да навърши
годинка6. Век по-късно едно бебе има
90 пъти по-голям шанс да оцелее,
благодарение на развитието на
медицинската грижа за бременните
жени
и
новородените,
ранната
диагностика, достъпа до апаратура и
висококвалифицирани специалисти.
У нас напоследък също има
огромен напредък в тази сфера. През
2010 г. индексът за детска смъртност
отчита 9,4 починали на 1000
живородени бебета; през 2012 г. този
Сравнителното историческо изследване на
Антъни Фолк и Джеръми Аткинсън обхваща 43
цивилизации, в това число древна Гърция, древен
Рим, европейския Ренесанс, средновековна Япония,
Китайската империя, Просвещението в Англия и др.
Като цяло данните показват, че 26,9% от
новородените умират преди да навършат една
година и 46,2% - преди да навършат 15 г.:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pi
i/S1090513812001237#s0015
5 През 1909 г. в САЩ е учредена Асоциация за
изследване и превенция на детската смъртност.
6 Myron E. Wegman, Infant Mortality in the 20th
Century, Dramatic but Uneven Progress, The Journal of
Nutrition, Volume 131, Issue 2, February 2001, Pages
401S–408S
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показател пада под 8, а през 2019 г. е
под 67. Въпреки това, заедно с Румъния
ние днес все още сме на последно
място по качество на грижата за
майчиното и детското здраве в цяла
Европа. През 2019 г. на 1000
живородени у нас са отчетени 5,6
починали бебета под 1 година, докато
в Румъния са 6, в Чехия – 2,6, в Сърбия
– 4,9 при средното за ЕС от 3,4 на 1000
(1,6 в Естония и 2 в Швеция).
Мъртвородените бебета у нас
през последните години са между 6 и 8
на 1000 живородени8. Това означава,
че всяка година около 350-400 бебета
са мъртвородени и още толкова
умират преди да навършат 1 година. В
същото време България категорично е
на първо място в Европа по брой
аборти - на 1000 живородени у нас се
регистрират 380 аборта. За сравнение,
в Чехия са 181, а в Сърбия – 220. От
около 25 хил. аборта, които у нас се
отчитат
годишно,
малко
над
половината са по желание. Около 8
хил. са по медицински показания и
около 2 хил. са спонтанни.
Най-ефективният инструмент за
раждането на живи и здрави бебета е
проследяването на бременността от
специалист,
навременната
Но и през 2019 г. остава 8 за селата.
Тези официални данни са на базата на ползвания у
нас стандарт, според който за граница между аборт
и раждане се приема 25 гестационна седмица и
тегло от 700 гр. Препоръчаният от СЗО стандарт е
за много по-ниска граница от 22 гестационна
седмица и тегло от 500 грама.
7
8
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диагностика и бързото предприемане
на адекватни мерки в случаи на нужда.
По
програма
„Майчино
здравеопазване” на НЗОК здравно
осигурените бременни жени имат
право на поне 12 прегледа при
специалист,
на
изследвания
и
9
консултации .
Но българското общество е
относително бедно и не всички
бременни жени могат да си позволят
здравно осигуряване. Независимо че
делът на лицата, които са в риск от
бедност и социално изключване да
спада през последните десет години от
близо половината от населението на
страната (46,2% през 2009 г.) на една
трета (32,5 % за 2019 г.), у нас все още
над 7000 жени всяка година раждат,
без да са здравно осигурени.
Ето защо Наредба 26 на
Министерството на здравеопазването
от 14. 06. 2007 г. урежда реда за
предоставяне на акушерска помощ на
здравно неосигурени жени и за
извършване на изследвания извън
обхвата на задължителното здравно
осигуряване.
По
отношение
на
ражданията Наредба 26 практически
изравнява
правата
на
здравно
неосигурените жени с тези на
осигурените10. Но не така стои
въпросът
с
проследяването
на
бременността. Около 60-70% от
При рискова бременност се предвиждат още два
допълнителни прегледа.
10 Виж. доклада на Мария Шаркова „Достъп на
бременни жени, които нямат качеството на
здравноосигурени лица до медицинска помощ в
България” (2019)
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жените без здравни осигуровки (около
5 хил. бременни годишно) отиват да
раждат, без преди това да са били
прегледани от специалист или да са им
били направени някакви изследвания.
При под 55 хил. раждания11 през 2020
г. и по малко над 60 хил. през
предишните години, това означава, че
8-9% от всички жени у нас раждат, без
бременността им да е била проследена.
Ако тенденцията се запази, през
настоящата година една от десет жени
у нас ще ражда, без да е била
изследвана и преглеждана. Това
подлага
на
значителен
стрес
медицинските специалисти и крие
сериозни рискове за живота и
здравето на майката и бебето. Една
непроследена
от
специалист
бременност може да доведе до иначе
предотвратими усложнения, заради
инфекции, анемии, малформации,
проблеми с кръвното налягане и
теглото на майката и т.н. Привидно
безобидни здравословни проблеми,
които съвременната медицина лесно
диагностицира и лекува, могат да
доведат до хипотрофия на бебето,
преждевременно раждане, физически и
интелектуални увреждания, дори до
загуба на живота на плода и/или на
майката.
В
модерния
свят
ние
декларираме, че всички хора се раждат
свободни и равни по достойнство и
права. Но ако днес всяко десето дете у
нас се ражда с риск за изначално
11

По данни на НЗОК.
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орязани шансове за пълноценен
живот, възниква въпросът дали
обществото ни не възпроизвежда
система
на
несправедливост
и
социални неравенства, които се
предават още с раждането. Каква е
вината на бебетата, че възрастните не
сме успели да изградим среда на
сигурност, която да повиши шансовете
им за оцеляване, здраве и пълноценен
живот? Каква е цената, която
обществото ни плаща за недоимъка на
съпричастност, за безразличието към
нуждаещите се от подкрепа и
състрадание?
За проекта
Проект „Наредба 26 в действие:
за повече здрави бебета и щастливи
майки” се реализира от коалиция от
граждански
организации,
която
включва „Клуб на нестопанските
организации” – Търговище, СНЦ
„Жажда за живот” - Сливен, СНЦ
„Национална мрежа на здравните
медиатори”, СНЦ ЛАРГО - Кюстендил.
Проектът се изпълнява с финансовата
подкрепа на Тръста за социална
алтернатива и е с продължителност от
23 месеца (до септември 2022 г.).
Целта на проекта е да допринесе за

осигуряването
на
достъп
до
качествени медицински грижи на
всички бременни жени и родилки,
независимо от тяхната възраст,
образование, етнически произход,
материален или осигурителен статус.
Ето защо настоящият анализ има за
цел да бъде най-вече практически
полезен. Това не е академично
изследване,
а
policy
paper.
Изчисленията са направени на базата
на официалните данни, публикувани
от МЗ, НЗОК, НСИ и НЦОЗА на техните
сайтове, или предоставени на ЛАРГО
по ЗДОИ.
Настоящият доклад е изготвен
от д-р Венелин Стойчев (социолог) със
специалното
съдействие
на
консултантски екип, който включва:
доц. Велина Тодорова (юрист), д-р
Диана Влахова (неонатолог), д-р Бояна
Петкова (детски лекар), д-р Маргарита
Габровска (логопед), адв. Мария
Шаркова, д-р Атанас Чернев (акушергинеколог). Цялата отговорност за
тезите и изчисленията е на Венелин
Стойчев.
Тръстът
за
социална
алтернатива по никакъв начин не носи
отговорност за съдържанието и
позициите, изразени в този доклад.
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Колко здравно неосигурени жени раждат у нас
У нас през 2017 г. близо 8000 жени са родили, без да са били здравно
осигурени. Това са 12,4% от всички раждания през тази година. През изминалата
година ражданията на неосигурени жени са с около 1000 по-малко, но
относителният им дял се увеличава леко на 13%, заради общия спад в раждаемостта
у нас. През 2018 и 2019 г. делът на неосигурените родилки възлиза на 11,5% от
всички родили жени.

Големият дял на неосигурени бременни жени е проблем. Но още по-голям
проблем е, че през 2017 г. две трети от неосигурените бременни жени са приети да
раждат, без преди това да им е бил извършен нито един гинекологичен преглед.
През 2018 г. ситуацията малко се подобрява и вече около половината от
неосигурените са били прегледани, но през 2019 и 2020 г. отново делът на
непреглежданите се покачва на около 60%.
Няма подобни колебания в данните за извършените изследвания (медикодиагностични дейности - МДД). През последните 3 години три от четири
неосигурени бременни са приети да раждат, без да са им били правени каквито и да
било предварителни изследвания.
Какво означават тези дялове? През 2017 г., когато едва 31,2% от
неосигурените родилки са прегледани от специалист, имаме 404 мъртвородени
бебета (0,632% от живородените) и 408 бебета, които са починали, преди да
навършат 1 г. През 2018 г. 379 бебета са мъртвородени и 358 са починали на възраст
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от 0-1 г. През 2019 г. мъртвородените спадат малко на 344, а починалите през
първата година на 342, но дяловете от около 6 на 1000 се запазват заради общия
спад в раждаемостта12.
Колко ни струват непроследените бременности
Според Националния рамков договор за медицинските дейности между
Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 –
2022 г., диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно
приложение на сърфактант (код 15.2.) струва 8 459 лв. През 2021 г. се очаква 1205
бебета да имат нужда от такава терапия. Общо по тази клинична пътека са
предвидени над 10 млн. лв. за лечение през тази година. По-леките случаи се
нуждаят от еднократно приложение на сърфактант (код 15.1.). Цената на тази
пътека е от 4 741 лв. за 255 бебета (около 1 млн. и 200 хил. лв. за 2021 г.). Тези
пътеки стигат за по около 10 дни. Вторите 10 дни са по пътека 14 - диагностика и
интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на
тежест. Цената на тази пътека е 4598 лв. През 2021 г. се очаква по нея да преминат
792 бебета. Затова общо са предвидени 3,6 млн. лв.
Ако пресметнем разходите, предвидени в НРД за 2021 г. за грижа за здраво
новородено бебе и за бебета с различни усложнения, можем да обобщим 3 типа
усложнения – тежки, средни и леки13. Цената за лечение на недоносено бебе с леки
усложнения е над 6 хил. лв14. (20 пъти по-висока от цената за болничен престой за
здраво бебе). Цената за лечение на бебе със средни усложнения е над 30 хил. лв. (100
пъти повече от разходите за здраво новородено). По нашите изчисления на цените
на пътеките по НРД грижата за бебе с тежки усложнения е близо 50 хил. лв., но
оценката на неонатолози е, че за стабилизацията на недоносено бебе с тежки
проблеми понякога са необходими 6 м. и тогава сумата достига 100 хил. лв. Както
вече споменахме, две от бебетата в изследваната съвкупност са били на лечение за
повече от една година.

Според медицински стандарт “Акушерство и гинекология”, утвърден с наредба №32 на МЗ от 2008 г. като
„потенциално жизнеспособен” се дефинира плод, роден с телесна маса над 599 гр. и след 21 гестационна седмица.
През 2010 г. са регистрирани 592 мъртвородени (0,784%), през 2011 – 556 (0,785%), през 2012 – 557 (0,806%).
Наредба №19 на МЗ от 2014 г. утвърждава нов стандарт, според който „потенциално жизнеспособен” е плод,
който при раждането е с телесна маса от на и над 800 гр. и гестационна възраст 26 или повече г.с. Така през
следващата 2015 година са регистрирани 420 мъртвородени бебета (0,637%), през 2017 – 404 (0,632%) и през
2019 – 344 (0,559%). Ефектът е, че изкуствено се намалява броят и делът на мъртвородените бебета, като
„неприятен“ статистически показател, за сметка на абортите. Защо изкуствено – защото тази промяна се
извършва, въпреки напредването на медицината и възможностите за отглеждане на недоносени бебета.
13 Изчисленията са направени на базата на цените на пътеките според НРД за 2021 г. Включени са пътеки от 9 до
15.2 и пътеки 118 (за тежките случаи), 258, 260, 12.24.
14 6058 лв. за леки усложнения, 30497 лв. за средни и 48517 за тежки усложнения и болничен престой от над 3
месеца.
12
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За тази година НРД предвижда 63,5 млн. лв. за болнична грижа за новородени
бебета. Ако се родят 55 хил. бебета и всички те са напълно здрави, сумата за техния
болничен престой би била три пъти и половина по-малка – 18,5 млн. лв. Ако
обществото ни инвестира в профилактика и разходите за бебета с усложнения
заради предотвратими заболявания по време на бременността намалеят само с 5%,
здравната система ще спести близо 3 млн. лв. Ако делът на усложненията спадне с
15%, ще спестим 18 млн. лв. – точно толкова, колкото биха били всичките ни
публични разходи, ако математически допуснем, че всички бебета се раждат
напълно здрави.
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Какви са алтернативите
През 2020 г. по Наредба 26 са изплатени 130 хил. лв. за един преглед при
специалист (22 лв.) и различни МДД (в зависимост от преценката на лекаря и
гестационната седмица, през която е бил проведен прегледът). Това означава, че ако
разширим обхвата на Наредба 26 два или три пъти и така увеличим бр. на
прегледите и МДД, инвестициите ще възлизат съответно на 260 или 390 хил. лв.
годишно.
Разбира се, от медицинска гледна точка най-добре би било да изравним
правата на здравно неосигурените жени с тези на осигурените през периода на
бременността и първите дни след раждането. Но противниците на подобен подход
обикновено настояват, че така много повече жени ще спрат да плащат здравните си
осигуровки. Засега няма емпирични свидетелства, които да подкрепят подобно
твърдение. Но има данни за друго – според последния публикуван годишен отчет на
НЗОК от 2020 г., през 2019 г. на една здравно осигурена жена у нас са били
проведени 4,59 прегледа, а през 2018 г. – 4,6 прегледа. НРД предвижда през
настоящата година да бъдат инвестирани по 24 лв. за 42384 първични прегледа и по
14 лв. за 306377 вторични прегледа от АГ специалисти на здравно осигурени
бременни жени. Общата сума за прегледи на здравно осигурени жени за годината
възлиза на 5,3 млн. лв. Ако приложим същата пропорция между предвидените
първични и вторични прегледи за осигурените към неосигурените, то при
изравняване на осигурителните права, инвестицията в проследяване на
бременността на неосигурените би възлязла на 96 хил. лв. за първични и 420 хил. лв.
за вторични прегледи. Ако към тази сума добавим и средства за МДД, то
инвестицията на практика би нараснала на 1 220 000 лв. – незначителна повече
спрямо теоретичен пакет от 8 прегледа и МДД.

Според данните за изплатените суми по Наредба 26 за 2020 г., за
проследяване на една неосигурена жена сме отделили по под 19 лв. (за преглед и
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МДД). През 2018 и 2019 г. от НЗОК са изплатени по 7,5 лв. за МДД за жена, а през
2017г. – 3,5 лв. Минималният пакет от 4 прегледа и частични изследвания би
струвал по 86 лв. на жена. Пакет от 8 прегледа и изследвания би струвал 172 лв. на
жена. Ето как изглеждат тези суми, ако ги съпоставим с разходите за болнична
грижа на дете, при което са възникнали усложнения:

Ако инвестицията в проследяване на бременността на всички бременни жени
у нас доведе до намаляване на усложненията при бебетата само с 5%, то спестените
ресурси ще бъдат на два пъти по-голяма стойност от тази инвестиция.
Казано с други думи, пред нас днес има два магистрални пътя. Ако не
предприемем нищо и продължим да се носим по течението на историческото
бюджетиране на системата за (майчино и детско) здравеопазване, доплащанията от
страна на пациентите ще се увеличават, дяловете на непроследените и на
проблемните бременности ще нарастват, разходите за облекчаване на щетите,
нанесени от липсата на ефективна система за превенция, скрининг, профилактика,
ранна диагностика и лечение ще продължават да изсмукват ресурсите за грижа за
здравите бебета и за непредотвратимите усложнения.
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Инвестиция в 24 лв. за първичен преглед при АГ специалист, 20 лв.
изследвания и 12 лв. за лечение на обичайни инфекции може да предотврати
усложнения за десетки хиляди. Ако при само 3 деца от 55 000, които се очаква да
пристигнат в нашия свят през тази година бъдат избегнати предотвратими
усложнения, това би покрило всички направени разходи за прегледи и МДД за
неосигурени жени през цялата 2020 г. Ако към тях успеем да присъединим още 5
деца с избегнати усложнения, това ще покрие минималния пакет от 4 прегледа и
базисни изследвания за всички неосигурени майки. 26 деца с предотвратени
усложнения (половината от всички, които се лекуват в само едно от многото
неонатологични отделения в страната всяка година) биха покрили пакет от 172 лв.
на неосигурена майка, включващ 8 прегледа и МДД.
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