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ВЪВЕДЕНИЕ 

Ако през 19 век 80% от хората са умирали от инфекциозни заболявания, днес над 80% от 

тях страдат и умират от хронични заболявания като: злокачествени образувания; хипертония; 

бронхиални усложнения; чернодробна цироза; диабет; атеросклероза и др. Хроничната 

обструктивна белодробна болест (ХОББ) е един от най-сериозните проблеми на 

здравеопазването в световен мащаб. По данни на СЗО около 10% от населението на планетата 

страда от заболяването, като всяка година се регистрират близо 3 милиона смъртни случаи, 

което съставлява 4,8% от общата смъртност. Счита се, че до 2020 година ХОББ ще бъде 

третата водеща причина (след инфаркт на миокарда и мозъчния инсулт) за смърт сред 

населението. 

Бързо нарастващият брой на лицата с хронични заболявания вследствие на 

застаряването на населението и по-голямата продължителност на живота на хората водят до 

увеличаване на здравните грижи за населението, което от своя страна поражда нуждата от 

структурни промени в системата на здравеопазването. Правителствата на много държави в 

световен мащаб, включителво и в България, търсят варианти да инвестират в решения, които 

повишават ефективността и намаляват разходите, осигурявайки по-добри грижи за здравето на 

повече хора. Мениджмънтът на хроничните заболявания е ключов за подобряване на 

резултатите и ефективността от медицински грижи, както и на качеството на живот. През 

последните години това се изразява в засилване акцента върху насърчаването на 

"самоуправлението" на болестта при хроничноболни пациенти. Превенцията на рисковите 

фактори, адекватната профилактика, съвременното лечение, осъществявано от 

координираните усилия на екип от медицински специалисти в сътрудничество със семейната 

среда и обществото, са в състояние значително да подобрят както прогнозата и изхода на 

болестта, така и качеството на живот на пациентите. 

Информационните и комуникационни технологиите (ИКТ) са ключ за оптимизиране на 

резултатите от прилагането на Chronic Care Model (ССМ), понастоящем приеман като най-

добрия синтез от доказано ефективни интервенции за превенция и управление на хроничните 

заболявания. Навлизането и все по-честото приложение на ИКТ в здравния сектор за 

комуникация, мониторинг и обучение, улеснява управлението на хроничните състояния в 

дългосрочен план. 

Ограниченият брой разработки и публикувани материали в специализираната наша и 

чужда литература, които дискутират възможностите и трудностите при въвеждането на уеб-

базирани платформи, подпомагащи мениджмънта на хроничните заболявания като цяло и на 

ХОББ в частност, поражда необходимостта от разработването на настоящия дисертационен 

труд. 
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Работна хипотеза:   

Съществуват проблеми в мениджмънта на хроничните неинфекциозни заболявания 

(ХНЗ), в частност при организацията на обслужване и обучението на пациенти с ХОББ. 

Информационните технологии могат да се използват в подкрепа на пациентите за справяне с 

болестта. 

Цел:   

Да  се проучи и анализира мнението на пациенти и обслужващите ги медицински 

специалисти относно мениджмънта на хроничните заболявания, в частност на ХОББ. Данните 

да послужат като основа за предложение за разработване на уеб-базирана платформа в 

подкрепа на самоуправлението на заболяването при пациенти с ХОББ. 

Задачи: 

1. Да се проведе проучване на проблемите, свързани с мениджмънта на ХНЗ сред 

пациенти и здравни специалисти в Пловдивска област. 

2. Да се валидират българските версии на следните въпросници: 

1.1.  Оценка на медицинските грижи при хронично болни - Assessment of Chronic 

Illness Care Version 3.5 (ACIC 3.5). 

1.2. Пациентска оценка на медицинските грижи при хронично болни – Patient 

Assessment of Care for Chronic Conditions (PACIC 5As). 

3. Да се проучи мнението на пациенти с ХОББ за медицинските грижи по отношение на 

хроничното им заболяване, с помощта на PACIC 5As. 

4.  Да се проучи моделът на организация на обслужването на пациенти с ХНЗ и в 

частност с ХОББ, с помощта на ACIC 3.5.    

5. Да се идентифицират проблемите в мениджмънта на ХОББ по отношение на 

обслужването на пациентите при справянето им с болестта. 

6. Да се предложи идеен проект за уеб-базирана платформа за подпомагане на 

самоуправлението на заболяването при пациенти с ХОББ. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  

Организация и провеждане на проучванията 

Проучването премина през следните основни етапи представени на схема 1: 

 

Схема 1. Етапи на проучването. 

Предмет на проучването е моделът за управление на ХОББ в България.  

Обект на проучването са: позициите (оценките, мненията и нагласите) на медицински и 

здравни професионалисти и пациенти по отношение на мениджмънта на ХОББ; уеб-базирани 

платформи за ХНЗ, в частност за ХОББ. 

 Логически единици на наблюдение са пациенти с хронични заболявания и медицински 

професионалисти и специалисти по здравни грижи от първичната и специализираната 

извънболнична и болнична помощ. 

Технически единици на наблюдение:  лечебни заведения за извънболнична помощ в 

Пловдивска област и „Специализирана болница за рехабилитация - Национален комплекс 

ЕАД“, клон гр. Сандански. 

Проведени са пет фокус-групи и две анкетни проучвания с използване на структурирани 

въпросници.  

Фокус-групите,  осъществени по вътреуниверситетски проект НО-04/2012 „Обществено 

здраве. Мониторинг на хронични заболявания – мултидисциплинарен подход“, се състояха през 

периода от месец януари до месец юни 2013 г.  
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Първото анкетно проучване за оценка на мнението на здравните специалисти относно 

организирането и предоставянето на грижи при хронични заболявания се проведе през месец 

октомври 2015 г.  

Второто проучване, отнасящо се за мнението на пациентите относно характера и 

качеството на медицинските грижи, които им се предоставят от техния лекуващ екип (лекуващ 

лекар, медицинска сестра, медицински асистент), се проведе в периода от месец октомври до 

месец декември 2015 г. 

МЕТОДИ 

1. Анкетен метод   

Проучванията се проведоха чрез пряка анонимна анкета, като за целта бяха използвани 

следните въпросници, създадени от The MacColl Center for Health Care Innovationе: 

А) Въпросник PACIC 5As (Patient Assessment of Chronic Illness Care 5As) за 

проучване на мнението на пациентите относно характера и качеството на медицинските грижи, 

които им се предоставят от техния лекуващ екип (лекуващ лекар, медицинска сестра, 

медицински асистент).  

Б) Въпросник ACIC 3.5 (Assessment of Chronic Illness Care), за оценка на мнението на 

здравните специалисти относно организирането и предоставянето на грижи при хронични 

заболявания.  

Оригиналните версии на въпросниците са достъпни на сайта на The MacColl Center for 

Health Care Innovation:  

http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=Survey_Instruments&s=165  

2. Качествени методи за анализ – фокус-групи 

Фокус-групите са дискусионни групи от внимателно подбрани лица, насочвани от опитен 

модератор, следващ добре конструирана инструкция за провеждане на дълбочинно интервю. 

Този метод е подходящ за първоначално проучване на даден проблем и за диагностика на 

потенциални проблеми, и дава възможност за генериране на хипотези. 

Участниците в сформираните пет фокус-групи получиха формуляр с предварителна 

информация за процеса на провеждането на дискусиите, включително и писмено информирано 

съгласие при включване. При подбора на участниците включихме специалисти от следните 

категории: ОПЛ; тесни специалисти от различни области; работещи в болници или 

амбулатории; здравни мениджъри; здравни икономисти; пациенти. В конкретния случай, този 

подбор даде възможност да се очертае в най-общ вид рамката на дейностите по системата за 

проследяване на ХНЗ, допринасящи за социалната и икономическа адаптация на участниците в 

нея. 

3. Контент-анализ   

Контент-анализът е метод за емпиричен анализ на съдържанието на текст. 

Традиционно се разглежда като качествен анализ, принадлежи към групата на 

http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=Survey_Instruments&s=165%20
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интердисциплинарните методи и се прилага като широкообширен научноизследователски 

метод в най-различни области. Характерното при него е отчитането на честотата на 

определени речеви единици или смислови категории. Тази група изследователски методи имат 

много положителни страни: висока обективност - елиминира се ефектът от присъствието на 

наблюдателя; висока степен на надеждност - документите са най-удобни за верификация; 

възможност за многократно повторение на изследването; възможност за контрол от независим 

изследовател. За постигане на целта на настоящия дисертационен труд бе извършен 

качествено-количествен анализ на съдържанието на уеб-базирани платформи за управление 

на ХНЗ, в това число и на ХОББ.  

На схема 2 са представени етапите на оценка на насоката и съдържанието на уеб-

базирани платформи за управление на ХНЗ. 

 

Схема 2. Обща структура на контент-анализ на уеб-базирани платформи за управление 

на ХНЗ 
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4. Статистически методи 

В зависимост от вида и обема на данните, както и от целта и задачите на проучването, 

бяха използвани следните статистически методи: 

 Методи за оценка на вътрешната съгласуваност на използваните въпросници, като бяха 

изчислени коефициентът алфа на Кронбах (Cronbach’s Alpha) и inter-item correlation 

coefficient.  Използван беше split-half-reliability model и беше изчислен Spearman-Brown 

coefficient (rsb) за всяка скала  

 Дескриптивна статистика – за описание на изследваните метрирани величини, като 

резултатите бяха представени чрез средна аритметична стойност и стандартна грешка  

(mean±SEM) 

 Методи за оценка на относителен дял и честотни разпределения при неметрирани 

качествени величини и групирани данни 

 Критерий χ
2
 за анализ на резултатите при двумерни разпределения при многократни 

таблици и Fisher’s exact test при таблици 2х2 

 Т-тест на Student за съпоставка на метрирани нормално разпределени величини 

За ниво на значимост на нулевата хипотеза бе прието Р<0.05. 

Обработката и анализът на данните се извършиха със статистическия програмен 

продукт SPSS v.19. За графичното представяне на резултатите беше използван и MS Excel for 

Windows. При контент-анализа беше приложен софтуерен продукт NVivo v.11 за качествен 

анализ на неструктурирани данни.  

Изследван контингент 

Във фокус-групите бяха включени общо 60 участници (експерти и ангажирани с 

проблема лица), като броят на участниците в групите варираше от 10 до 15 души (таблица 1).   

Таблица. 1. Разпределение на участниците във фокус-групи (n=60). 

№ на 
групата 

Бр. на 
участниците 

Пол ОПЛ Здравни 
специалисти  
работещи в 
болници и 

амболатории 

Пациенти Тесни специалисти 
от различни 

области 

Здравни 
мениджъри 

М Ж РЗИ
1 

БЛС
2 

РЗОК
3 

1 11 4 7 9   1   1     

2 11 3 8 7         2 2 

3 10 3 7 1 4 2       3 

4 13 4 9 1 4     1 2 5 

5 15 3 12 3 2 1 1   1 7 

ОБЩО 60 17 43 21 10 4 8 17 

1
РЗИ - Регионална здравна инспекция 

2
БЛС - Български лекарски съюз 

3
РЗОК - Регионална здравноосигурителна каса 
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В първото проучване бяха анкетирани 21 ОПЛ с практики в Южна България 

(специализанти по „Обща медицина“ към Медицински университет – Пловдив), от които 11 се 

намират на територията на градовете и 10 са в селата. Посоченият общ брой регистрирани 

пациенти в техните практики за 2015 г. е 32 650 пациенти. Относителният дял на пациентите с 

ХОББ в анализираните 21 АППМП варира от 0,19% до 4,73%, като средно той е 1,64%±0,07% 

от общия брой пациенти. Апробирането и валидирането на въпросник ACIC 3.5 се извърши със 

същата група участници в проучването.  

Във второто проучване участие взеха 81 пациенти с ХОББ, от които 51 (39.1±5.36) са с 

повече от едно хронично заболяване. От съпътстващите ги хронични заболявания най-голям е 

относителният дял на страдащите от болести на кръвообращението (40%), а най-малък - този 

на болестите на нервната система (2%). Като цяло в изследвания контингент преобладават 

жените – 61 жени (75.3±4.05) спрямо 20 мъже (27.4±4.05), на възраст от 31 г. до 87 г. (средна 

възраст 62.94±1.41). Сред изследваните преобладава делът на пенсионерите (56.8±5.51),  25 от 

тях са работещи (30.9±5.14), а 7 (8.6±3.12) са пенсионери по болест. Безработните към момента 

на провеждане на анкетата са 3 (3.7±2.09). 8% от работещите имат решение от ТЕЛК 

(Трудовоекспертна лекарска комисия) (таблица 2). 

Таблица 2. Демографска характеристика на контингента (n=81) 

Характеристика брой % Sp 

Възраст  

Range от 31 г. до 87 год. 

mean±SEM 62.94±1.41 

Пол 
Мъже       

 
20 

 
27.4 

 
4.05 

Range 
mean±SEM 

от 45 г. до 87 г. 
67.1±2.36 

 

Жени 
 

61 
 

75.3 4.05 

Range 
     mean±SEM 

от 31 г. до 82 г. 
61.52±1.68 

 
 

Доход    

под 150 лв. - - - 

150 - 300 лв. 29 58.3 5.32 

300 - 600 лв. 17 33.4 4.52 

600 - 900 лв. 4 8.3 2.41 

900 - 1500 лв. - - - 

над 1500 лв. - - - 

Социален статус    

Група на заети лица 25 30.9 5.14 

Група на безработни лица 3 3.7 2.09 

Пенсионер 46 56.8 5.51 

Пенсионер по болест 7 8.6 3.12 

ТЕЛК    

Да 69 85.2 4.03 

Не 12 14.8 4.03 

Брой посещения при медицински 
специалист за получаване на лекарства 
за месеца по НЗОК 
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1 път на няколко месеца 24 29.6 5.07 

1 път месечно 23 28.4 5.01 

Няколко пъти 6 7.4 2.91 

 

В процедурата по валидиране на въпросник PACIC 5As  участие взеха 30 лица, от които 8 

мъже (26,7%) и 22 жени (73,3%), на възраст от 31 до 87 г. (средна възраст 64,27±2,84). 

Участниците в проучването бяха пациенти с хронични заболявания, като 20 от тях са с повече 

от едно хронично заболяване (табл. 3), подбрани на случаен принцип от листите на АППМП в 

гр. Пловдив. 

 Таблица 3. Демографско описание на изследваната група, участвала при валидирането 

на въпросник PACIC 5As (n=30). 

Характеристика Стойност 

Възраст 

Mean (SЕ) 64,27(±2,84) 

Разпределение (Range) 31-87 

Пол (%) 

Мъже 8(26,7%) 

Жени 22(73,3%) 

Социално положение (%) 

Работещ 12 (40%) 

Пенсионер 17 (56,7%) 

Пенсионер по болест 1 (3,3%) 

Брой хронични заболявания (%) 

с 1 хронично заболяване 18 (37%) 

с 2 хронични заболявания 11 (60%) 

с 3 хронични заболявания 1 (3%) 

 

Контент-анализът бе извършен възоснова на представителна извадка от 14 

научни статии и 5 уеб-базирани платформи за управление на ХНЗ и в частност на 

ХОББ. 
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РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Качествено проучване на системата за проследяване на хронични 

неинфекциозни  заболявания  

Изследователските задачи бяха трансформирани в серия от въпроси, дискутирани по 

време на фокус-групите: 

1. Какво е Вашето определение за хронично заболяване? 

2. Коя е основната форма за лечение на хронично болни у нас? 

3. Какви са предимствата и недостатъците на диспансеризацията? 

4. Как са осигурени с медикаменти хронично болните? 

5. Какви са позитивните и негативните страни при реимбурсирането на лекарствата? 

6. Как се оценява качеството на живот при пациенти с хронични заболявания? 

По предварително зададените въпроси се оформиха 3 основни теми за дискусия (табл. 

3). 

Таблица 3. Обсъждани теми във фокус-групите 

Тема „Дефиниране на хроничната болест, или кои аспекти имат значение за 

управлението на пациентите с хронични заболявания“ 

1. Продължителност 

1.1. Предхождаща продължителност на заболяването 

1.2. Продължителност до живот – нелечимост 

1.3. Намалена продължителност на живота на пациента 

2. Степен на тежест 

2.1. Ограничения в ежедневието 

2.2. Инвалидизация 

3. Социално адаптиране 

3.1. Трудоспособност 

3.2. Натоварване на семейството 

4. Полиморбидност 

5. Цел на медицинските услуги – забавяне на хода на болестта, намаляване на страданието и 
удължаване на живота на пациентите с хронични заболявания 

Тема „Основна форма на организацията на лечението на хронично болните у нас – 

предимства и недостатъци“ 

1. Диспансеризация 

2. Управление на болестта 

3. Критерии за включване – разпространеност на болестта и социална значимост; ход, 

тежест, „приемане“ от пациента и специфики на протичането при всеки отделен пациент 

4. ОПЛ като координатор 

5. Мултидисциплинарни екипи 

6. Сътрудничество и взаимодействие между медицинските специалисти 

7. Достъп до тесен специалист/болница 

8. Липса на регламент за сестрински мониторинг 

9. Инсуфициентно участие на психолози и социални работници 

10. Липса на доброволци 

11. Формално взаимодействие между медицинската и социалната служба 

12. Финансиране – неподходящо планиране от НЗОК само на база нозологична единица, без 

индивидуализиране в зависимост от протичането на заболяването при даден пациент 

13. Бюрократичност на диспансеризацията 

14. Финансиране на медикаментите 

14.1. Противоречие в правилата за реимбурсиране 
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14.2. Неподходящи принципи при изготвяне на позитивния списък 

14.3. Липса на обществено съгласие и приоритизиране по отношение на реимбусирането на 

лекарствата 

14.Необходимост от нова рамка 

Тема „Място и роля на пациентите – качество на живот при пациенти с хронични 

болести“ 

1. Липса на индивидуализиран подход 

1.1. Пасивна роля 

2. Отговорност на пациента 

3. Здравна култура на пациента 

3.1. Информираност на пациента 

3.2. Необходимост от обучение на пациента 

3.3. Групи за самопомощ 

4. Пациентът като част от екипа 

5. Прилагане на пациент-центриран подход 

6. Качество на живот - оценяване на качеството на живот 

7. Участие в пациентски организации 

1.1. Дефиниране на хроничната болест като обект на медицинско проследяване. 

Съществуват много определения за „хронично заболяване“ и всяка държава дефинира 

и подкрепя собствени политики за управление на болестта. В България наредбите за лечение 

на пациенти с хронични заболявания включват дълъг списък от заболявания, но никъде не са 

посочени причината и начинът за техния подбор. 

Участниците във фокус-групите свързват хроничните заболявания с множество теми, 

определящи това състояние в широк смисъл, далеч отвъд понятието „код на болест“ според 

Международната класификация на болестите.  Именно такъв широкомащабен подход към 

хроничните страдания е правилният ключ и необходимата основа за създаване на подходяща 

система за проследяване. 

Основна и най-често коментирана във всички групи беше подтемата 

„продължителност“, обсъждана в три различни измерения.  

Първо бе коментирана продължителността на заболяването, преди то да се превърне в 

хронично; споменати са различни срокове, но като цяло се постига консенсус за един 

предварителен продължителен етап на боледуване, преди болестта да се приеме за хронична, 

с необходимост от проследяване и медицински грижи. 

Системата на здравеопазването предоставя медицинска помощ, независимо от вида и 

продължителността на заболяването, но хроничните проблеми изискват целенасочени и 

организирани грижи, управлявани по подходящ начин. Дефинирането на понятието "хронична 

болест" би следвало да установи кои аспекти на заболяването са с приоритет, както и 

организацията на предоставяните услуги. В търсене на недвусмислено определение става 

ясно, че е имало много опити за дефиниране на това понятие, като са взети предвид 

различните аспекти на хроничното заболяване. 

В реферираната литература хроничните заболявания се дефинират като 

дългосрочни, вероятно постоянни в хода на живота на дадения пациент. Съществуват 

ограничения по отношение на оздравителния процес. Времевият фактор има отношение 
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както към стадия на болестта, така и към нейното взаимодействие с индивидуалната 

възраст на пациента. 

Второто измерение на темата „продължителност“ се отнася за вече 

диагностицираното хронично заболяване. В дискусиите стана ясно, че на проследяване 

могат да подлежат и заболявания, които имат ограничена във времето хронична фаза. 

Паралелно се обсъдиха темите „регрес на симптоми и синдроми“, (което не отменя 

боледуването), а също и „ремисии“, като периоди без прояви на болестта. 

Продължителността се коментира и като дългосрочност на боледуването във всички групи. 

Това измерение на продължителността е съотносимо към идеята за доживотна 

продължителност. 

В същата посока, коментирана отново във всички групи бе липсата на възможност 

за излекуване или нелечимост. Така пациентът е обречен да живее постоянно със 

заболяването, или както често се изразяват участниците „до живот“; дискусията е назовала 

темата „изход на заболяването“.  

Трето измерение на темата „продължителност“ е продължителността на живота 

при пациенти с хронични заболявания, при които болестта скъсява живота, намалява 

продължителността му. 

Консенсусна тема важна за дефинирането на хроничното заболяване по отношение 

на организиране на медицинското му проследяване, се оказа степента на тежест, с 

която се проявява болестта. Като прояви на тежестта бе дискутирана темата за 

ограниченията – основно физически - които съпътстват хроничната болест в ежедневието 

на пациента - ограничения, които водят до инвалидизация и дори смърт.  

Социалният аспект на боледуването е неизменно включван в определянето на 

хроничното заболяване. От една страна е социалното адаптиране на болния пациент в 

индивидуален план, което е коментирано дори като цел на медицинските грижи. От друга е 

социалната значимост на хроничното боледуване като натоварване на общността с 

разходване на различен тип ресурси. В частност, внимание в дискусията е отделено на 

натоварването в семейството, което също би следвало да се включи в процеса на 

обгрижване на хронично болния. 

Сложността на хроничното заболяване се определя до голяма степен от 

въздействието му върху живота на отделния индивид и на обществото, и особено от 

нивото на възпрепятстване. Това често фиксира хроничното заболяване като дългосрочен 

здравословен проблем с бавно развитие, който може да се контролира, но не и лекува. 

Здравеопазването осигурява средствата, чрез които функционалното състояние се 

подобрява, симптомите се свеждат до минимум, а влошаването е намалено. От дискусиите 

във фокус-групите бе изведена необходимостта от разширяване на обхвата на 

определението. Прави впечатление очерталият се акцент при работата  на фокус-групите 

да се търси определяне на хроничното заболяване посредством целта, която би си 

поставило медицинското проследяване. Като дефиниращи цели са посочени забавянето 

на хода на болестта, намаляването на страданието и удължаването на живота . Така 



16 

 

изброени, целите са твърде общи и е трудно да бъдат оценявани. Би следвало да се 

включат такива, които да подобрят мотивацията на доставчиците на здравни грижи 

предвид увеличаването на броя на пациентите с хронични заболявания, за които трябва да 

се полагат грижи.  

В групата не бе пропуснато да се обсъди и проблемът с полиморбидността, който 

често е факт при пациентите с хронични заболявания и изисква специфичен подход при 

медицинското проследяване. Полиморбидността е проблем, пряко свързан с 

предоставянето на грижи за хроничноболни пациенти. В голяма част от съществуващите 

програми за управление на хроничните заболявания този проблем не се взема под 

внимание и препоръките за грижи са фокусирани върху специфичното състояние на 

пациентите. 

Участниците в групите очертаха необходимостта от извеждане на по-ясни,  

разширени и комплексни критерии за включване на хроничните заболявания в 

определена форма на медицинско проследяване, каквато за България е 

диспансеризацията. Тези критерии би следвало да бъдат достатъчно гъвкави, като се 

отчита в известен смисъл непридвимостта в хода на болестта - временни отклонения в 

параклинични показатели, рецидиви и усложнения.  

Българският модел на управление на ХНЗ класифицира пациентите според 

заболяването им, за да се изберат най-подходящите грижи. Рационализирането на 

широкообхватната дефиниция за хроничното заболяване ще допринесе за по -ефективна 

организация на системата за проследяване на ХНЗ.  

В това проучване аспектите, които бяха разгледани при дефиниране на хроничното 

заболяване, включват неговия характер; то няма дълготрайно излекуване, но има 

неизбежни последици, включително  инвалидност и неясно развитие на заболяването, и е 

бреме за семействата на пациентите и обществото като цяло. Тези аспекти трябва да 

бъдат взети предвид от мултидисциплинарните екипи, за да бъдат персонализирани 

грижите за пациентите с хронични заболявания.  

1.2. Основна форма в организацията на лечението на хроничноболните у нас – 

предимства и недостатъци 

В сегашния модел на здравеопазването в България организационната форма за 

проследяване на хроничноболните е диспансеризацията. Тя е метод за активно 

издирване, динамично наблюдение, диагностика, продължително лечение и социална 

адаптация на заболели лица, според определянето и в нормативните документи. В тях са 

описани условията, редът и финансирането за извършване на диспансеризацията, както и 

списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация. Дейностите по 

диспансеризация се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за 

добра медицинска практика. Чрез диспансеризацията се предотвратява влошаване на 

състоянието на болните или това се отлага за по-късните възрасти от живота им. По този 

начин тя повлиява положително върху продължителността и качеството на живота на 

болните. Започването на диспансеризацията на болните най-често става при завършване 
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на острия стадий от развитието на заболяванията, след като те са получавали медицинска 

помощ в амбулаторните практики на общопрактикуващите лекари или след изписван ето им 

от болница. Много важно значение за успеха на диспансеризацията имат подробните 

обяснения на нейната същност и съдържание и необходимостта от взаимно доверие и 

активност при нейното провеждане от страна на лекуващия лекар.  

След реформирането на здравната ни система и ликвидирането на диспансерите 

като лечебни заведения през 2010 г., за хроничноболните пациенти се грижат предимно 

личните лекари, но диспансеризацията може да се провежда и от лекари в лечебни 

заведения за болнична медицинска помощ, в комплексни онкологични центрове, в 

центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания. 

Първоначално в дискусията относно системата за проследяване на хроничните 

заболявания се очертаха теми, свързани с отправна точка по подхода към самата система. 

Обсъдена бе нагласата за възприемане на диспансеризацията като организация, при която 

от една страна има обособени институции, а  от друга - модел, който очертава рамки и 

може да бъде осъществен от лекари от различни направления. Представено бе  като 

налагащо се и по-обективно от гледна точка на извършваните при проследяването 

дейности, понятието „управление на болестта“. 

Специално внимание в дискусиите на фокус-групите бе отделено на ролята на 

общопрактикуващите лекари при проследяването на хроничните заболявания, в няколко 

тематични направления. Общопрактикуващите лекари са основните изпълнители в 

първичната медицинска помощ и пациентите имат пряк и лесен достъп до тях, което е от 

съществено значение за процеса на проследяване.  

Позицията на общопрактикуващия лекар в здравната система и познаването на 

пациента превръщат общата практика в най-подходящата координираща институция, 

около чийто център да се формират функционални, мултидисциплинарни екипи. Тази 

тематика е с подчертано консенсусен характер сред всички участници във фокус -групите. 

Изведена е необходимостта от по-ясно формиране на вертикални структури, обхващащи 

всички нива на здравната система  за проследяване на хронично болните.  

Пряко произтичаща от ключовата роля на ОПЛ е потребността от сътрудничество и 

взаимодействие между медицинските специалисти при обгрижване на пациент с хронично 

заболяване. 

Тема, която бе широко обсъдена във фокус-групите, засегна активното участие на 

медицинските сестри и т.нар. сестрински мониторинг при хронично болни, понастоящем 

свързана с дефицити при обгрижването на тази група болни. В същата посока се дискутира 

инсуфициентното участие на психолози и социални работници, които биха били полезни на 

всеки пациент с хронично страдание. Засегнат бе и въпросът с липсата на доброволци. На 

практика взаимодействието между медицинската и социалната служба е сведено до 

размяна на документи и допълнително натоварване на пациента и/или неговите близки.  

Във всички фокус-групи бе коментиран достъпът до тесен специалист. Възникна 

и въпросът за мотивацията при настоящата организация, при която диспансеризирането на 
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един пациент е свързано със значим обем документиране и по-ниска цена на прегледа в 

сравнение с преглед на същия пациент за обострено състояние. Често за тези пациенти 

достъпът до болниците е директен. В нашата страна пречки създава от една страна 

диспропорцията между изискуемите по Наредба № 39 (за профилактичните прегледи и 

диспансеризацията) консултации с тесен специалист при проследяване на дадено 

хронично заболявания, а от друга - регулативните стандарти, които лимитират броя на 

тези консултации. 

Един от първите дискутирани въпроси, свързани с проблемите в действащата 

понастоящем организация за проследяване на хронично болните , бе този за липсата на 

единен регистър. Последствието от това е липсата на точни данни, което затруднява 

планирането на ресурси, а в чисто приложен план - неколкократно диспансеризиране на 

един и същи пациент за едно и също заболяване; при смяна на наблюдаващия лекар 

повторно извършване на определен обем консултации и изследвания. Препоръчително би 

било изграждането на национална информационна система.  

В България съществува регистър на хроничноболните като база данни във Фонда 

за обществено здравно осигуряване. Регистърът съдържа списък на всички пациенти с 

диагнозите, по които се провежда наблюдението им, името и специалността на лекаря, 

провеждащ наблюдението, данни за извършените прегледи, консултации и изследвания, 

назначеното лечение. Но този регистър не е достъпен за медицинските специалисти и се 

използва главно за планиране по Националния рамков договор. Осигуряването на достъп 

до този регистър би следвало да се осмисли много внимателно предвид защитата на 

личните данни. 

Поради нарастващия брой пациенти с хронични заболявания, включително 

полиморбидни, проблемът за тяхното проследяване е истинско предизвикателство за 

всяка здравна система. Натрупването на изследвания за предимствата и недостатъците на 

различни модели би допринесло за извършването на необходимите промени за 

подобряване на обгрижването на тази група пациенти. 

Затрудненията, които изведоха участниците във фокус-групите могат да се групират 

в следните теми: 

 неподходящо планиране на ресурсите от финансиращата институция /НЗОК/, което 

ограничава консултациите и изследванията на хронично болните, като ги фиксира 

по брой и в определени времеви рамки, без да има гъвкавост и възможност за 

отчитане, например на обостряния; 

 финансиране на проследяването по нозологични единици, затрудняващо 

обгрижването на полиморбидните пациенти, които често имат повтарящи се, 

формални консултации /Здравната каса - работи по 1 заболяване/; 

 обгрижването на полиморбидни и тежко болни пациенти.  

Работата във фокус-групите изведе ограниченията на прилагания модел в нашата 

страна, който по своята същност е доста схематичен. 
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Като цяло участниците в проучването са обединени около идеята, че системата на 

диспансеризация е неефективна и бюрократична.  Съществуват крайни форми на 

бюрокрация, като например необходимостта от поставяне на диагноза от специалист, за да 

се "удостовери" вероятността и пред финансиращата институция, преди пациентът да 

получи възможността за лечение по диспансеризация. Системата трябва да даде на 

лекарите повече свобода на действие при консултации, те се нуждаят от координатор, така 

че тяхната грижи за пациенти с хронични заболявания да не бъде фрагментирана и да не 

се налага отделните специалисти да се борят помежду си за всеки ресурс.  

Групите предлагат няколко възможни решения. Едно от тях е създаването на нова, 

специална система за пътеките за хроничноболни пациенти, за групи от хронични 

заболявания. Тези пътеки трябва да бъдат освободени от максималния брой консултации, 

позволени съгласно действащите наредби - може би чрез определяне на коефициент, в 

зависимост от възрастта и болестите, като  всички необходими консултации следва да 

бъдат изцяло финансирани. 

1.3. Място и роля на пациента в системата за проследяване на хроничните 

заболявания 

Значимото нарастване на заболеваемостта от хронични болести и тяхното  влияние 

върху лицата и семействата им води до необходимостта от преосмисляне на 

организацията на здравната система, променяйки фокуса от диагнозата и лечението към 

пациента,  към неговото поведение по управлението на болестта и превенцията на 

усложненията и; нужно е партньорство с медицинските специалисти и разгръщането на   

инициативи, целящи  да се намали чувството за изолация на хронично болните като 

седмични групови семинари; индивидуална подкрепа и мултидисциплинарен подход в 

първичната медицинска практика. Основен недостатък на системата за проследяването 

на пациентите с хронични болести според фокус-групите е липсата на индивидуален 

подход и изолацията на пациента у нас. 

С пълен консенсус и във всички групи на преден план бе изведена отговорността 

на пациента в процеса на проследяване и неговото мотивиране при наличие на хронично 

заболяване.  

Особено предизвикателство в новия начин на предоставяне на здравни грижи е 

мотивирането на пациентите да поемат лична отговорност за собственото си здраве. Тази 

реформа се отнася преди всичко до промяна в мисленето и поведението на пациентите и 

лекарите, което се определя като дълъг и труден процес. Основните промени, които се 

отнасят до пациентите, са: преминаването от пасивна (приемане) към активна (отговорна) 

роля; включването им като член на екипа, грижещ се за здравето им; приемане на новият 

начин на живот; здравно образование и поведение.  

При повечето хронични заболявания от пациентите се изисква да спазват 

определен режим на живот като елемент от терапията им. В това отношение тяхната 

базова здравна култура е от особено значение. Тук място има не само обучението на 

конкретния пациент от конкретен лекар и/или екип , а масовите здравно-образователни 
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мероприятия, като телевизионни предавания или публикации в медиите. В този контекст бе 

обсъдена и темата за групите за самопомощ. В нашата страна, образованието на 

пациента не се разглежда като елемент от цялостния план на лечение. Формирането на 

групи за самопомощ е спонтанно. Налице е липсата на средства за такива дейности. 

„Училище“ за здравно образование на пациентите с хронични заболявания може да бъде 

модел, форма на здравна политика, която да насърчава активното участие и на 

пациентите. Доста оспорвано, но с превес във фокус-групите бе схващането, че такъв тип 

здравна политика трябва да се прилага на национално ниво, а възможността за тестване 

на тези модели на управление на регионално ниво не бе прието.  

Темата за промяната в нагласите и съответно използването на пациент-центриран 

подход, бе пряко свързана от всички участници в дискусиите със своевременно обучение 

на медицинските специалисти още от студентската скамейка, както и с по -ясно очертаване 

на ролите и компетенциите, необходими на различните участници в процеса на 

проследяване на хронично болните.   

Фокус-групите изтъкнаха необходимостта от поставяне на пациент-центрирания 

подход като водещ в системата на здравеопазването. Той предлага няколко ключови 

измерения: разбиране на цялостната личност на пациента; откриване на обща основа ; 

обединяване на профилактиката и промоцията на здравето; усилване на връзката лекар -

пациент и реалистично отношение към болестта.  

Една от темите, обсъждана във всички групи, бе качеството на живот. То е пряко 

свързано с индивидуализизиране на процеса на проследяване на хроничните заболявания, 

тъй като осигуряването на качеството на живот за даден пациент не означава само 

осигуряване на медицински грижи, а включва също и рехабилитация и подсигуряване на 

социални услуги. Участниците във фокус-групите свързаха концепцията за качеството на 

живот с холистичния подход при здравните грижи. От друга страна, качеството на живот на 

пациентите с хронични заболявания е широко приет критерий за оценка на медицинските 

грижи. Общо за всички фокус-групи е мнението им относно необходимостта от изготвяне на 

стратегия за оценка на качеството на живот на хроничноболни пациенти още със 

съставянето й и в последствие при прилагането и в стандартите.  

Можем да заключим, че някои от темите в това изследване чрез фокус -групи 

отразяват пасивната позиция на пациентите в настоящата организация на проследяване 

на хронично болни, което се подкрепя и от болест-центрирания подход, прилаган от 

медицинските специалисти.  

Управлението на хроничните заболявания изисква взаимодействие  и координация 

при взаимоотношенията лекар-пациент; модел на партньорство и доверие в отношенията 

им; самоуправление на състоянието от страна на пациентите и активното им участие като 

част от  екипа. Най-важната стъпка за постигане на тази цел е обучението на пациентите, 

повишаване на техните знания и мотивация, психо-емоционалната подкрепа, вдъхване на 

надежда и вяра в способностите им. Назрялата необходимост от нова рамка за 

проследяване на хроничните заболявания би следвало да се съобрази с добрите практики 
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в други страни, включително и с някои модели от миналото в нашата страна, за 

подобряване на обхвата и основно за фокусиране върху оценката на резултатите от 

дейностите. 

2. Превод и валидиране на въпросници ACIC 3.5 и PACIC 5As 

Апробирането и валидирането на въпросниците беше проведено съобразно указанията 

на СЗО „Процес на превод и адаптация на инструменти“ 

[http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/],  а именно:  

 Извършен бе превод на оригиналните въпросници на български език от преводач, който 

е запознат със специфичната медицинска терминология, и с участието на дисертанта.  

 Проведено бе обсъждане на преведения вариант от експертна група, съставена от 

специалисти в областта на здравеопазването с опит в разработването и превеждането 

на инструменти и преводача, с участието на дисертанта, в хода на което  се  изгладиха 

специфични фрази от превода.  

 Извършен бе обратен превод на въпросниците от независим преводач.  

 Проведен бе тест и ре-тест на финалния вариант на въпросника и статистически анализ 

за валидиране. 

След проведена предварителна инструкция, всички участници попълниха двукратно 

въпросниците PACIC 5As и ACIC 3.5 в рамките на 10 дни. При повторното попълване 

участниците нямаха достъп до първия попълнен от тях екземпляр. 

2.1. Валидиране на PACIC 5As 

 На таблица 4 са представени средните аритметични стойности за всяка тестова единица 

на въпросник PACIC 5As при първото и второто измерване. Представен е и коефициентът на 

Spearman-Brown (rsb) за всяка подобласт. 

Таблица 4. Резултати от тест – ретест анализ на въпросник PACIC 5As. 

Област 
Тестова едивица 

I измерване  
Mean  

II измерване  
Mean  rsb 

Ангажиране на пациента съвместно с 
лекуващия екип при вземане на решения 

   

Бе поискано мнението ми относно 
плануването на моето лечение 

3,20 3,23 0.992 

Предложиха ми различни възможности за 
лечение, които да обмисля 

2,93 3,17 0.949 

Бях попитан за възникнали проблеми, 
свързани с лекарствата, които приемам, или 
с тяхното въздействие. 

3,40 3,53 0.944 

Организация на системата по предоставяне 
на грижи/Подкрепа при вземане на решение 

 

Получих писмени указания за всичко, което 
трябва да правя, за да подобря здравето си. 

1,60 1,53 0.993 

Бях удовлетворен от организацията на 
положените за мен медицински грижи. 

3,10 3,17 0.978 

Обясниха ми как начинът, по който се грижа 
за заболяването си, влияе върху моето 
здравно състояние. 

3,13 3,13 1 

Поставяне на цели  
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Бях попитан  какви близки цели си поставям, 
за да бъдат адаптирани към тях грижите за 
моето здраве. 

1,47 1,73 0.884 

Помогнаха ми да формулирам личните си 
цели, свързани с подобряване на моите 
хранителни навици и физическа активност. 

2,47 2,60 0.947 

Предоставен ми бе екземпляр от лечебния 
план. 

1,17 1,50 0.913 

Бях посъветван да се запиша в група или 
курс за самопомощ, които да ми помогнат да 
се справям с  хроничното си заболяване. 

0,50 0,50 1 

Зададоха ми въпроси за моите ежедневни 
навици, пряко или с въпросник. 

1,93 2,27 0.919 

Решаване на проблеми в конкретен контекст  

Убеден съм, че препоръките на моя 
лекар/моята медицинска сестра  относно 
начините за лечение, са съобразени с моите 
лични убеждения и традиции. 

3,27 3,33 0.987 

Получих помощ за изработването на лечебен 
план, адаптиран към ежедневните ми навици. 

1,43 1,43 1 

Помогнаха ми да се организирам така, че да 
бъда в състояние да се грижа за здравето си 
дори в трудни моменти.  

1,97 2,07 0.802 

Бях  попитан как хроничното ми заболяване 
се отразява на личния и професионалния ми 
живот. 

1,97 2,03 0.989 

Проследяване/координация  

След  проведената консултация, с мен се 
свърза лекарят/медицинската сестра, за да 
се информира за състоянието ми. 

1,37 1,63 0.920 

Бях посъветван да се включа в местни 
програми за подпомагане на пациенти с 
моето заболяване.   

0,60 0,53 0.971 

Бях насочен към диетолог/-жка, 
специализирана медицинска сестра или друг 
здравен специалист. 

0,87 0,83 0.972 

Бях попитан дали консултациите ми с други 
лекари (напр. специалист по очни болести) са 
допринесли за лечението ми. 

1,97 1,97 1 

Бях попитан как са протекли консултациите 
ми с други медицински специалисти. 

2,53 2,53 1 

Бях попитан кои аспекти на заболяването ми 
бих желал да бъдат обсъдени по-обстойно в 
хода на прегледа. 

1,93 1,87 0.988 

Бях попитан доколко моята работа, 
семейството ми или социалното ми 
положение влияят или играят някаква роля в 
лекуването на заболяването ми. 

1,67 1,80 0.892 

Разяснено ми беше как да постъпя, за да 
получа подкрепа от моите приятели, от моето 
семейство или от моята общност. 

1,47 1,70 0.910 

Обяснено ми бе колко важни са личните ми 
усилия във връзка с моето заболяване (напр. 
физическата активност). 

2,97 2,97 1 

Съвместно с моя лекар определихме цели 
относно онова, което мога да направя, за да 
управлявам сам здравното си състояние. 

2,83 2,97 0.966 

Предоставен ми бе дневник, където да 0,90 0,90 1 
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отбелязвам положителните промени. 

 

 Получените високи стойности на rsb показват, че изследваният въпросник е с много 

добра надеждност. Този резултат се потвърди и от анализа на коефициента алфа на Кронбах 

(Cronbach’s α), чиято стойност за всички области е 0.95, с изключение на скалите от областта 

Включване на пациента и Подкрепа при вземане на решения, които са по-малки от 0.8. Тези 

резултати показват много добра вътрешна съгласуваност на въпросника (таблица 5).  

Съпоставката на оригиналната версия на PACIC 5As, създадена от Glasgow и колектив (2005), с 

българския вариант, с немския, холандския, словенския и испанския, показа много близки 

стойности на коефициентите алфа на Кронбах за всички скали. 

Таблица 5. Оценка на вътрешната съгласуваност на PACIC 5As. 

Област Cronbach’s  α 

Подобласт България* САЩ Германия Холандия Словения Испания  

За всички области  0.95 0.93 0.90 0.93 0.95 0.77 

Ангажиране на пациента 
съвместно с лекуващия екип при 
вземане на решения 

0.78 0.82 0.85 0.85 0.83 0.61 

Организация на системата по 
предоставяне на 
грижи/Подкрепа при вземане на 
решение 

0.76 0.77 0.78 0.75 0.79 0.50 

Поставяне на цели 0.88 0.84 0.81 0.81 0.84 0.69 

Решаване на 
проблеми/контекстуално 

0.86 0.90 0.86 0.87 0.86 0.62 

Проследяване/координация 0.93 0.86 0.83 0.71 0.85 0.74 

* резултати от собствено проучване 

При високи стойности на основните коефициенти (rsb и Cronbach’s alpha) се изследва и 

средната стойност на корелационните коефициенти между тестовите единици (inter-item 

correlation coefficient). Получената за въпросник PACIC 5As стойност  r=0.288 е ниска, което 

също е белег на много добра валидност.  

2.2. Валидиране на ACIC 3.5 

На таблица 6 са представени средните аритметични стойности за всяка скала на 

въпросник ACIC 3.5 при първото и второто измерване и коефициентът на Spearman-Brown (rsb) 

за всяка скала. 

Таблица 6. Резултати от тест – ретест анализ на въпросник ACIC 3.5 

Област 
Подобласт 

I измерване  
Mean  

II измерване  
Mean  

rsb 

Част 1: Организация на предоставяне на 
грижите в здравната система 

 

Общ организационен център в грижите за 
хронични заболявания 

3,19 
 

3,10 
 

0,968 

Организационни цели при грижите за 
хронични заболявания 

4,71 
 

4,62 
 

0,968 

Стратегия за подобряване на грижите за 
хроничните заболявания 

3,95 
 

3,81 
 

0,984 

Стимули и регулация на грижите за 3,38 3,33 0,995 
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хроничните заболявания   

Ръководители 4,24 4,05 0,986 

Облаги/обезщетения 2,71 2,81 0,987 

Част 2: Връзки в общността  

Свързване на пациентите с външните за 
здравната система ресурси 

3,10 
 

3,33 
 

0,974 

Партньорство с организациите от общността 3,67 
 

3,71 
 

0,984 

Регионални  здравни планове 2,67 2,81 0,976 

Част 3a: Подкрепа на пациентите за 
самоуправление на състоянието им 

 

Оценяване и документиране на 
потребностите и дейностите по 
самоуправлението 

4,29 
 

4,10 
 

0,988 

Подкрепа за самоуправлението 2,57 2,48 0,957 

Обсъждане на опасенията на пациентите и 
семействата 

4,05 
 

4,00 
 

0,980 

Ефективни интервенции за промяна в 
поведението и групи за подкрепа 

3,52 
 

3,57 
 

0,982 

Част 3b: Подкрепа при вземане на решение  

Наръчници, базирани на доказателствата 3,05 2,90 0,977 

Включване на тесни специалисти за 
подобряване на първичните грижи 

2,90 
 

2,95 
 

0,987 

Обучение по отношение на грижите за 
хроничните заболявания 

2,52 
 

2,67 
 

0,975 

Информиране на пациентите за указанията в 
съвременните наръчници за хроничните 
заболявания 

3,43 
 

3,48 
 

0,985 

Част 3c: Организация на системата по 
предоставяне на грижите 

 

Функциониране на екипа в практиката 2,67 2,71 0,987 

Лидерство в екипа 3,00 2,71 0,960 

Система за плануване  на консултации 3,62 3,38 0,986 

Проследяване 3,62 3,52 0,994 

Планиране на консултациите на хронично 
болните 

5,62 
 

5,62 
 

1 

Непрекъснатост на грижите 5,00 4,57 0,951 

Част 3d: Информационна система  

Регистър (списък на пациенти със 
специфични състояния) 

4,05 
 

3,86 
 

0,974 

Напомняния на изпълнителите на 
медицински грижи 

4,14 
 

4,00 0,989 

Обратна връзка 4,76 4,67 1 

Информация за съответни подгрупи от 
пациенти, които се нуждаят от услуги 

3,90 3,52 0,970 

Лечебен план за пациента 4,14 3,95 0,980 

Част 4: Интегриране на компонентите от 
Модела за грижи при хроничните 
заболявания 

 

Информиране на пациентите за указанията в 
наръчници по отношение на хроничните 
заболявания 

4,05 3,95 0,984 

Информационна система/регистър 3,81 3,81 1 

Програми в общността 3,81 3,62 0,990 

Планиране на грижите за хроничните 
заболявания на ниво практика/клиника 

4,05 3,90 0,982 

Рутинно проследяване на плануваните 4,52 4,29 0,977 
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консултации, оценяване на състоянието на 
пациента и планиране на целите 

Наръчници за грижи при хроничните 
заболявания 

4,33 4,29 9,85 

Въпросникът ACIC 3.5 също показва много добра вътрешна съгласуваност, коефициентът 

алфа на Кронбах (Cronbach’s α) е 0,97 за целия въпросник. Средната стойност на 

корелационните коефициенти между тестовите единици r=0,358 е умерена, още едно 

доказателство за добрата валидност. 

При сравнението на холандския вариант с българския, получен при валидирането на 

въпросника сред 218 здравни специалисти, в т.ч. здравни мениджъри, ОПЛ, медицински сестри, 

социални работници и др., се откри голямо сходство в стойностите на Cronbach’s α (табл. 7). 

Таблица 7. Оценка на вътрешната съгласуваност на ACIC 3.5. 

Област Cronbach’s  α 

Подобласт България* Холандия 

Организация на предоставяне на грижите в здравната система 0,88 0,93 

Връзки в общността 0,89 1 

Подкрепа на пациентите за самоуправление на състоянието им 0,83 0,97 

Подкрепа при вземане на решение 0,93 0,95 

Организация на системата по предоставяне на грижите 0,94 0,88 

Информационна система 0,92 0,87 

Интегриране на компонентите на Модела за грижи при 
хроничните заболявания 

0,97 0,91 

* резултати от собствено проучване 

Настоящото проучване показа, че българският превод на PACIC 5As и ACIC 3.5 са с 

добра вътрешна съгласуваност и тест-ретест надеждност, с близки до публикуваните резултати 

за оригиналните им версии.  

Въпросниците PACIC 5As и ACIC 3.5 са много подходящи методи за измерване на 

характера и качеството на предоставяните медицински грижи за хроничноболни пациенти в 

различни области. Те позволяват да се оцени ефектът от мерките за подобряване на ССМ. 

Българската версия на въпросниците показа добра надеждност и крос-културална валидност и 

те могат да бъдат прилагани широко за оценката на медицинските грижи за хронично болни. 

 

3. Оценка на общопрактикуващите лекари относно мениджмънта на ХОББ ACIC 3.5 

3.1. Част 1. Организация на предоставяне на грижите в здравната система 

Оценката на организацията на предоставяните грижи в здравната система се базира на 6 

компонента (твърдения) - Общ организационен център в грижите за хронично заболявания; 

Организационни цели при грижите за хронични заболявания; Стратегия за подобряване на 

грижите за хронично болни; Стимули и регулация на грижите за хронично болни; Ръководители 

и Ползи/обезщетения. 

Повече от половината анкетирани - 14 (66,7%) - считат, че в стратегическите документи е 

предвидено организирането на центрове за оказване на грижи на хроничноболни пациенти, но 

не са обособени ресурси за изпълнение на дейностите и такива центрове липсват, особено в 
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малките населени места. Същият относителен дял от анкетирани - 14 (66,7%) - отбелязват, че 

се използва подход, при който проблемите се решават тогава, когато възникнат. 

Организационните цели при грижите за хронично болни, които би следвало да са измерими, 

трябва постоянно да се актуализират и да са включени в плановете на медицинските центрове 

и практики, според 13 (61,9%) от ОПЛ, а дори и да съществуват, те не се преразглеждат 

активно. 

Управлението на програми за хронично болни може да бъде по-ефективно, когато 

цялостната организация на здравната система е ориентирана към грижите за хроничните 

заболявания. Системата трябва да се стреми да подобри организирането на грижите за 

хронично болни. Подобрението на грижите трябва да се превърне в ясна цел и политика чрез 

прилагане на ефективни стратегии за подобрение, включително използването на стимули за 

промяната на цялостната организация. 

 На фигура 1 са представени средните оценки на анализираните компоненти, касаещи 

организацията на предоставяните грижи в здравната система.  Оценките могат да варират от 0 

до 11 точки. Прави впечатление, че всички компоненти са оценени по-скоро с незадоволителна 

оценка. Най-ниска оценка (2.71±0.443) е поставена на компонента  „Ползи/обезщетения“.  

Според 10(46.7%) от анкетираните ОПЛ в нашата страна, получените обезщетения 

обезкуражават промените в системата и самоуправлението на хроничното състояние на 

пациентите и не се използват за промотиране на по-добри здравни грижи.  

Най-високо оценен е компонентът „Организационни цели при грижите за хронични 

заболявания“ (4.80±0.345). Много близки оценки са поставени на компонентите „Ръководители“ 

(4.24±0.547) и „Стратегия за подобряване грижите за хронични заболявания“ (4.15±0.357) 

(фиг.1). 

 

Фиг. 1. Средна оценка на компонентите от Част 1. Организация на предоставяне на 
грижите в здравната система 

 

0 2 4 6 8 10

Ползи/обещетения 

Общ организационен център в 
грижите за хронични заболявания 

Стимули и регулация на грижите за 
хроничните заболявания 

Стратегия за подобряване на грижите 
за хроничните заболявания 

Ръководители 

Организационни цели при грижите за 
хронични заболявания  

2,71 

3,19 

3,38 

4,15 

4,24 

4,80 



27 

 

3.2. Част 2. Връзки в общността 

Твърденията от тази част на ACIC 3.5 се отнасят до свързването на пациентите с 

външните за здравната система ресурси,  партньорството с организациите от общността и 

регионалните здравни планове. Значителна част от анкетираните - 15 (71,4%) - посочват, че 

свързването на пациентите с външните за здравната система ресурси е ограничено до списък с 

различни достъпни ресурси в общността; 8 (23,8%) отбелязват липсата на регионални здравни 

планове, които понастоящем не се координират от наръчниците и не оценяват качеството или 

ресурсите за предоставяне на грижи за хроничните заболявания на практическо ниво; 

партньорство с организациите от общността според  16 (76,2%) е обмисляно, но не е въведено, 

а само 1 счита, че то се търси активно, за да се развиват планомерно програми и политики в 

цялата система. 

Връзките между здравната система и ресурсите в общността играят важна роля в 

управлението на ХОББ. Пациентите и техните семейства се нуждаят от услуги и подкрепа на 

общността. Общността може да запълни липсващите елементи в здравните услуги, които не са 

осигурени от здравната организация. 

На фиг. 2 са представени средните оценки на част 2. „Връзки в общността“. 

Компонентите и в тази част са оценени незадоволително. 

  
Фиг. 2. Средна оценка на компонентите от Част 2. „Връзки в общността“ 

3.3. Част 3a. Подкрепа на пациентите за самоуправление на състоянието им 

В тази част се оценяват следните компоненти: оценяване и документиране на 

потребностите и дейностите по самоуправлението; подкрепа за самоуправление; обсъждане на 

опасенията на пациентите и техните семейства;  ефективни интервенции за промяна в 

поведението и групи за подкрепа.  

Оценяването и документирането на потребностите и дейностите по самоуправлението на 

болестта според 8 (38,1%) от анкетираните се извършва по стандартен начин и не е свързано с 

индивидуалните лечебни планове. Повече от половината - 13 (61,9%) - считат, че подкрепата 

при самоуправление на болестта е ограничена до разпространение на информация (листовки, 

брошури) относно хроничното заболяване. Този компонент е с най-ниска средна оценка 

2,57±0,321 (фиг. 3). Категорично е мнението на анкетираните - 16 (80%) – които смятат, че 

дискутиране на опасенията на пациентите и семействата им се правят ограничено и често са 

сведени до осигуряване на направление за друг специалист. Ефективните интервенции за 

0 2 4 6 8 10

Регионални  здравни планове 

Свързване на пациентите с външни 
за здравната система ресурси 

Партньорство с организациите от 
общността 

2,67 

3,12 

3,67 
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промяна в поведението и групите за подкрепа не са достъпни като интегрална част от 

рутинните грижи. 

 

Фиг. 3. Средна оценка на компонентите от част 3a. Подкрепа на пациентите за 
самоуправление на състоянието им 

Ефективната подкрепа на самоуправлението може да помогне на пациентите и техните 

семейства да се справят с предизвикателството да се живее с хронично заболяване и да 

намали усложненията и симптомите. 

Лекарят и пациентът трябва да работят като партньори при разработването на стратегии, 

които да дават на пациента най-голям шанс да контролира собствената си болест и да намалят 

физическите, психологическите, социалните и икономическите последствия от хроничните 

заболявания. Управлението на хроничното състояние изисква промяна в начина на живот и 

поведение. Фокусирането върху пациента по този начин, представлява важна промяна в 

настоящата клинична практика.  

3.4 Част 3b. Подкрепа при вземане на решение 

Оценката на областта „Подкрепа при вземане на решение“ се базира на твърденията, 

свързани с: наръчници базирани, на доказателствата; включване на тесните специалисти в 

подобряване на първичните грижи; обучение на лекуващия екип по отношение на грижите за 

хроничните заболявания; информиране на пациентите за указанията в съвременните 

наръчници за хроничните заболявания. 

Тревожен е фактът, че 14 (66,7%) от анкетираните посочват липсата на ефективна 

подкрепа от тяхна страна за подпомагане на пациентите и техните семейства при справяне с 

предизвикателството да се живее с хронично заболяване и намаляване на усложненията и 

симптомите. Повече от половината - 11 (52,4%) - смятат, че включването на тесните 

специалисти в подобряване на първичните грижи се осъществява само чрез размяна на 

направления. Тесните специалисти не са въвлечени в подобряване на грижите за пациентите в 

първичната медицинска практика като обучители на екипа, оказващ първични медицински 

грижи. Същият относителен анкетирани дял смятат, че информирането на пациентите за 

указанията в съвременните наръчници за хроничните заболявания  се извършва само при 

поискване или чрез публикации. 
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Прави впечатление, че подкрепата за самоуправление получава много ниски оценки от 

анкетираните ОПЛ. Най-ниска е оценката на компонент обучение на здравните специалисти 

относно грижите за хронично болни (2.52±0,328). Най-високата оценка е 3.43±0,406, дадена 

на компонентата информиране на пациентите за указанията в съвременните наръчници по 

отношение на хроничните заболявания (фиг. 4). 

 

Фиг. 4. Средна оценка на компонентите от част 3b. Подкрепа при вземане на решение 

През последните години нараства броят на здравните специалисти, които са на мнение, 

че пациентите с хронични заболявания трябва да получават подкрепа при вземане на решения, 

за да могат най-ефективно да прилагат знанията си при самоуправление на заболяването. Чрез 

своите ежедневни решения относно лекарствена терапия, упражнения, измерване на различни 

здравни показатели, пациентите с хронични заболявания имат основна роля в хода на 

заболяването. За съжаление, това, което вече е обичайна практика при други хронични 

заболявания, все още не се прилага за ХОББ.  

Ефективните програми за управление на хроничните заболявания изискват 

предоставящите услугите да имат достъп до базирана на доказателства информация, за да 

подкрепят пациентите при вземането на решения. Това включва базирани на доказателства 

наръчници и протоколи, специализирани консултации, обучение и мотивиране на пациентите 

да бъдат активни и да споделят доколко ефективни са терапиите.  

У нас Българското дружество по белодробни болести провежда активна образователна 

дейност сред лекарите специалисти, като ги запознава със съвременните постижения на 

пневмологичния прогрес чрез организиране на конгреси, симпозиуми, научни срещи на своите 

членове и по места, и чрез просветна дейност сред обществото, но спорадично, или по време 

на честване на Световния ден на ХОББ, заедно със скринингово изследване на желаещите в 

този ден. 

3.5. Част 3c. Организация на практиката / центъра за предоставяне на грижи  

В тази част се оценяват следните компоненти:  функциониране на екипа в практиката; 

лидерство в екипа; система за планиране на консултации; проследяване; планиране на 

консултациите на хронично болните и непрекъснатост на грижите. На база на оценката на ОПЛ 
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относно тези компоненти ясно се очертава липсата на обучителни мероприятия на екипите, 

предоставящи грижи, свързани със самоуправлението и обучението на пациентите с хронични 

заболявания. Според 14 (66,7%) от анкетираните не се отделя достатъчно внимание на 

функционирането на екипа в практиката. Системата за планиране на консултации  според 11 

(52,4%) подсигурява единствено график относно предстоящи профилактични прегледи, не 

включва възможности за организиране на срещи и с други специалисти. Почти половината от 

ОПЛ - 9 (42,9%) - посочват, че проследяването на пациентите се насрочва или от самите 

пациенти, или от предоставящите медицински услуги без предварително планиране. Тревожен 

е фактът, че само 2 души са отбелязали, че в техните практики има ръководител на екипа, 

който да гарантира, че ролите и отговорностите относно грижите за хронично болни са ясно 

определени. Непрекъснатостта на грижите според 11 (52,4%) от ОПЛ зависи от комуникацията 

между екипа в първичната медицинска помощ и тесните специалисти.  

В тази област компонентите планиране на консултациите и  непрекъснатост на 

грижите имат сравнително добри средни оценки (фиг. 5).  

 

Фиг. 5. Средна оценка на компонентите от част 3c. Организация на системата по 

предоставяне на грижите 

Приемствеността и комуникацията с пациентите в период на преход от едно състояние в 

друго, особено когато са лекувани за обостряния са от съществено значение за да се 

поддържат текущите схеми на лечение и своевременно да се реагира на промените в 

дихателната и физическа активност на тези пациенти. В действащата система на предоставяне 

на грижи за хронично болните, ролята на пациента е на пасивен получател на здравна помощ, 

липсва възможността той да бъде насърчаван да се грижи за личното си здраве. Фокусът за 

предоставяне на здравни грижи за хронично болни трябва да бъде върху пациента и неговото 

семейство. Проследяването на пациентите, макар и да е регулирано според наредбите за 

диспансеризацията, не е съобразено с потребностите на тези пациенти и не може да варира по 

интензивност. 

3.6. Част 3d. Информационна система 

Оценката на областта „Информационна система“ се базира на твърдения, свързани с: 

регистър на хронично болни (списък на пациенти със специфични състояния); напомняния за 
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изпълнителите на медицински грижи; обратна връзка; информация за съответни подгрупи от 

пациенти, които се нуждаят от услуги и лечебен план. 

Съществуващият регистър на пациентите с хронични заболявания в нашата страна 

включва име, диагноза, информация за контакт и дата на последното посещение, на хартия или 

като компютърна база данни. Обратната връзка и комуникацията между тесните специалисти и 

ОПЛ е формализирана, информацията се обменя само чрез амбулаторните листове според 14 

(66,7%) от анкетираните ОПЛ. Една четвърт от анкетираните посочват, че информация за 

съответни подгрупи от пациенти, които се нуждаят от услуги, не е налична. Повече от 

половината посочват, че лечебните планове за пациентите са достъпни само чрез стандартния 

начин. Никой от анкетираните не посочва, че изготвянето на лечебния план на пациента се 

създава от екипа, полагащ грижи, и включва самоуправлението и  клиничните цели. 

Почти всички компоненти от  част 3d. Информационна система имат сходни оценки, 

вариращи от 3.95±0.351 до 4.76±0.583 (фиг.6). 

 

Фиг. 6. Средна оценка на компонентите от част 3d. Информационна система 

Навременната информация за отделните пациенти и популацията от пациенти с 

хронични заболявания се оказа една обща характеристика на ефективните програми за 

управление на ХНЗ. Създаването на регистри за ХНЗ, които само отчитат заболелите, не е от 

съществено значение, те трябва да включват информация относно изпълнената в различни 

аспекти ръководно-информационна грижа. Здравните екипи, които имат достъп до регистъра, 

могат да получават информация относно пациенти със специфични потребности и да 

осигуряват проактивна грижа; да получават обратна връзка; да се генерират адаптирани 

лечебни планове или информация за налични алтернативни форми за лечение. 

Информационните системи могат да се прилагат като системи за напомняния и да изпращат 

съобщения както до пациентите, така и до доставчиците на здравни услуги с цел подпомагане 

на грижите и на самоуправлението на болестта. 

3.7. Интегриране на компонентите на ССМ 

Ефективните системи за грижи интегрират и комбинират всички елементи на ССМ. 

Анализирахме до каква степен компонентите на ССМ се интегрират в настоящия модел на 

управление на хроничните заболявания в България. 
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Повечето от анкетираните смятат, че информирането на пациентите за указанията в т. 

нар. „guidelines” (ръководства) по отношение на хроничното заболяване се осъществява само 

при поискване или чрез публикации на специфични за дадения наръчник (съответно 

заболяване/състояние) обучителни материали.  Почти половината - 10 (47,6%) - отбелязват, че 

информационната система в нашата страна не включва целите по самоуправлението на 

хроничното състояние от страна на пациента. Според 52,4% програмите в общността 

предоставят спорадична обратна връзка от съвместни срещи с медицинските специалисти за 

участието на пациентите. 38,1% смятат, че планирането на грижите за хроничните заболявания 

на ниво практика/център не включва демографски подход.  

Оценката за интегрирането на компонентите на ССМ е под 5. Най-ниско оценена е 

Информационна система  3,81±0,542. Най-висока оценка е поставена на Рутинно 

проследяване на планираните консултации, оценяване на състоянието на пациента и 

планиране на целите 4,63±0,413 (фиг. 7) 

 

Фиг. 7. Средна оценка на част 4. Интегриране компонентите на ССМ 

Поради факта, че се касае за хронично заболяване, всички пациенти са добре 

информирани за своето заболяване и за необходимите мерки. Освен това са склонни да 

прилагат знанията в ежедневието си, което може да подобри значително здравословното им 

състояние. Резултатите от този компонент еднозначно сочат, че пациентите получават базова 

подкрепа относно този показател. Ръководствата за хроничните заболявания, ако са налични 

на български език, се предоставят на пациенти, които показват специален интерес към 

самоуправлението.  

При направения съпоставителен анализ на средните оценки на  анализираните 6 области 

на ACIC 3.5 се установи, че най-ниска оценка (2.68±0.061) анкетираните поставят на областта 

Организация на системата по предоставяне на грижи, а най-високо оценена е областта 

Интегриране на компонентите на ССМ за хронични грижи (4.85±0.178) (фиг.8). Общата 
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средна оценка на ОПЛ относно системата за предоставяне на грижи за пациенти с ХОББ е 

3.75±0.179, от което можем да заключим, че в действащата система по предоставяне на грижи 

пациентите с ХОББ получават базова подкрепа от страна на ОПЛ.  

 

Фиг. 8. Средна оценка на областите на ACIC 3.5 

При сравнителния анализ на средните оценки на областите на ACIC 3.5, поставени от 

ОПЛ с АППМП в градовете и селата, не се установи статистически значима разлика (фиг. 9). 

Въпреки това,  ОПЛ в селата изпитват затруднения при включването на тесните специалисти за 

подобряването на първичните грижи (4.33±1.856 vs. 2.66±0.882), както комуникацията и 

обратната връзка с тях е силно ограничена (1.86±0.459 vs. 1.14±0.404); срещат се трудности и 

ограничения при обучението на ОПЛ (2.17±0.945 vs. 1.33±0.421) и на пациентите за 

самоуправление на болестта (1.86±1.204 vs. 1.14±0.404); липсват организационни центрове 

(2.17±0.600 vs. 1.33±0.801). Тези различия се дължат на факта, че ОПЛ в селата не се намират 

в общи практики с други здравни специалисти, за разлика от колегите им в градовете. В 

малките населени места дори няма такива и пациентите са принудени да се обръщат към 

специалисти в по-големите населени места или градовете, което от своя страна е свързано с 

времеви и финансови ограничения.  

 

Фиг. 9. Съпоставка на средните оценки на ACIC 3.5 по местонахождение на АППМП 
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3.8. Съпоставка на резултатите от ACIC 3.5 с аналогични проучвания в чужбина 

При съпоставката на средните оценки на шестте основни области от въпросника с 

получените от Bonomi et al., (2002), и Steurer-Stey et al., (2010) се установи статистически 

значима разлика между нашите средни оценки и средните оценки, поставени от първични 

медицински практики в Швейцария за областите Организация на предоставяне на грижите в 

здравната система (P<0.0001; t=11.92);  Връзки в общността (P<0.0001; t=5.16); Организация 

на практиката/центровете за предоставяне на грижи (P<0.0143; t=2.55); Подкрепа при 

самоуправление (P<0.0001; t=4.69) и Информационна система (P<0.01; t=2.51). Изключение 

прави областта Подкрепа при вземане на решения - при нея не беше открита статистически 

значима разлика в средните оценки, поставени от българските ОПЛ и първичните медицински 

практики в Швейцария. Статистически значима разлика се, установи и между  средните оценки 

поставени от първични медицински практики в САЩ, и българските ОПЛ в областите: 

Организация на предоставяне на грижите в здравната система (P<0.0001; t=9.37);  Връзки в 

общността (P<0.0001; t=5.65); Организация на практиката/центровете за предоставяне на 

грижи (P<0.005; t=2.86); Подкрепа при самоуправление (P<0.0001; t=4.63) и Подкрепа при 

вземане на решения (P<0.01; t=2,57). Не бе открита статистически значима разлика в 

съпоставката на средните оценки в област Информационна система.  

Ясно се открояват по-ниските резултати, получени при нашето изследване, в сравнение с 

описаните от  Bonomi et al., (2002), и Steurer-Stey et al., (2010).  Единствено на Част 3d. 

Информационна система анкетираните ОПЛ са поставили оценка 4.20, която се доближава до 

оценката на първичните медицински практики в САЩ (4.36) и е по-висока от оценката на 

първичните медицински практики в Швейцария (3.20) (фиг.10). Тези ниски резултати се дължат 

на факта, че в нашата страна липсва национална централна медицинска организация, която да 

поеме планирането, изпълнението и контрола за борба с ХНЗ; която да провежда 

целенасочена организационно-методическа, учебно-преподавателска, научно-изследователска 

и просветна дейност както за предоставящите, така и за получаващите медицински грижи. 

Типично е според резултатите от въпросника, българските екипите (ОПЛ, здравни 

специалисти, медицински сестри, рехабилитатори и др.) да показват среден резултат под „5“ за 

всички области на анкетата,  което доказва необходимостта от подобряване на качеството на 

грижите за хронично болни пациенти. Освен това те типично считат, че предоставят по-добри 

грижи за хронично болните от колкото са реално изпълнените.   

При анализа и интерпретацията на резултатите от проведеното анкетно проучване сред 

ОПЛ чрез въпросника ACIC 3.5, очерталите се бариери и недостатъци в основните области при 

обгрижването на пациенти с хронични заболявания показват потребността от подобряване на 

качеството на цялостния процес на проследяване и обгрижване. Управлението на хроничните 

заболявания не се фокусира върху отделни интервенции, а представлява координираща грижа, 

която гарантира, че хронично болните ще получат необходимата им подкрепа в подходящо 

време. 
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Фиг. 10. Съпоставка на средните оценки между български ОПЛ (n=21), швейцарски 
организации за първична медицинска помощ (n=25) и първични медицински практики в 

САЩ (n=90) 
 

4. Оценка на пациенти с ХОББ относно характера и качеството на предоставените 

им медицински грижи PACIC 3.5 As 

Резултатите анализирахме поотделно за всяко твърдение от съответната област 

отнасящи се до: ангажиране на пациента съвместно с лекуващия екип при вземане на решения;  

организация на системата по предоставяне на грижи/подкрепа при вземане на решение;  

поставяне на цели;  решаване на проблеми в контекст и проследяване/координация (фигури 11-

14).  

4.1. Област Включване/активиране на пациента на пациента 

Впечатление прави, че на 35 (43,2%) от анкетираните „никога“ не е искано мнението им 

относно планирането на тяхното лечение; 44,4% „никога“ не са били питани за проблеми, 

възникнали при приема на лекарствата и тяхното въздействие върху пациента, а на 53,1% 

„никога“ не им са  били предлагани алтернативни възможности за лечение (фиг. 11). 

Оценката на степента, в която пациентите се чувстват способни да поемат отговорност за 

собствените грижи относно хроничното си заболяване се определя като „самоактивиране“.  
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Фиг. 11. Разпределение на отговорите на въпроси от област Включване/активиране на 

пациента на пациента 

4.2. Област „Подкрепа при вземане на решения“ 

Резултатите свързани с областта „Подкрепа при вземане на решения“ говорят 

еднозначно, че в процеса на обгрижване пациентите с ХОББ не получават необходимата 

информация (фиг.12). На твърдението „Получих писмени указания за всичко, което трябва да 

правя, за да подобря здравето си.“ анкетираните са отговорили по следния начин: 52 (64.2%) 

„никога“; 9 (11.1%) „рядко“; 8 (9.9%) „понякога“; 5 (6,2%) „много често“ и 7 (8,6%) „винаги“.  

Анкетираните пациенти като цяло не са удовлетворени от организацията на полаганите 

медицински грижи: 44,4% „никога“ не са били удовлетворени, а едва 13% „винаги“ са били 

удовлетворени от предоставените им грижи. На 21% от анкетираните „винаги“ им е обяснявано 

как начинът, по който се грижат за заболяването си, влияе върху тяхното здравно състояние. 

Подкрепата при вземане на решения включва:  1) прилагане на основани на клиничната 

практика доказателства в ежедневната клинична практика, 2) споделяне на базирана на 

доказателства информация с пациенти с цел насърчаването им към активно участие в 

управлението на болестта, 3) използване на доказани методи за здравно образование, и 4) 

интегриране на тесни специалисти в първичната медицинска помощ. 

Най-важният компонент при „подкрепа при вземане на решения“ са 

насоките/препоръките, свързани със специфичната клинична практика, но има ограничения в 

текущото им прилагане. Макар че наръчниците, съдържащи тези препоръки, предоставят 

подробни указания относно специфичните заболявания, те много рядко попадат при пациенти с 

множество заболявания, каквито са повечето пациенти с ХОББ.  

 

никога рядко понякога много често винаги 

Бе поискано мнението ми относно 
плануването на моето лечение. 

35 6 7 16 17

Предложиха ми различни 
възможности за лечение, които да 

обмисля. 
43 3 12 9 14

Бях питан за възникнали проблеми, 
свързани с лекарствата, които 

приемам, или с тяхното 
въздействие. 

36 5 9 8 23
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Фиг. 12. Разпределение на отговорите на въпроси от област „Подкрепа при вземане на 

решения“ 

4.3. Област Поставяне на цели 

Проучването установи, че моментната система за предоставяне на грижи за пациенти с 

ХОББ не е пациент-ориентирана (фиг.13). Резултатите относно област Поставяне на цели 

отчитат: 64,2% от анкетираните „никога“ не са били питани за близки цели, към които да бъдат 

адаптирани предоставените им здравни грижи. Близък до този резултат е отговорът на 

твърдение: „Зададоха ми въпроси за моите ежедневни навици, пряко или с въпросник.“ – 50 

(61,7%) - никога. Половината анкетирани посочват 52 (51,9%), че „никога“ не са получавали 

помощ относно формулирането на собствени цели, свързани с хранителни навици и физическа 

активност. Еднозначно е и твърдението на пациентите, че „никога“ не са били посъветвани да 

се запишат в група или курс за самопомощ, които да ми помогнат да се справят с  хроничното 

си заболяване 71 (87,7%). Друго доказателство, че пациента остава изолиран в процеса на 

планиране и осъществяване на грижите, е твърдението на 61 (75,3%) от пациентите, че „никога“ 

не са получавали екземпляр от лечебния им план. Едва на 2 (2,5%) „много често“ им са 

задавани въпроси за техните ежедневни навици, пряко или с въпросник. 

При самоуправлението на болестта поставянето на цели е ключов елемент, често 

определян като момент на споразумение между здравните специалисти и пациентите. 

Степента на подкрепа от страна на здравните специалисти относно поставянето на 

цели при управлението на болестта е трудно оценима. В действителност това, че някои 

пациенти не са били питани по тези въпроси не означава, че те няма да получат нужната 

подкрепа при вземането на решения. Много от тях не желаят да участват активно както в 

самоуправленито на болестта, така и при определянето на конкретни цели. Други пациенти 

предпочитат този избор да бъде направен от техния лекуващ/личен лекар, а и не всеки пациент 

е в състояние да развие способности за самоуправление и поставяне на лични цели. 

никога рядко понякога много често винаги 

Получих писмени указания за 
всичко, което трябва да правя, за да 

подобря здравето си. 
52 9 8 5 7

Бях удовлетворен от организацията 
на положените за мен медицински 

грижи. 
36 9 6 17 13

Обясниха ми как начинът, по който 
се грижа за заболяването, влияе 
върху моето здравно състояние. 

36 8 9 11 17
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Фиг. 13. Разпределение на отговорите на въпроси от област „Поставяне на цели“ 

Към настоящия момент при обгрижването на пациентите с ХОББ основните цели в 

краткосрочен план са насочени към овладяване на обострянията, като се набляга на 

управлението на екзацербациите и усложненията и намаляване на времето за възстановяване. 

В този модел отговорността за управление на хроничното заболяване се насочва към лекарите, 

а отговорността за ежедневните грижи - към пациентите, съответно подкрепа при вземане 

решения и за самоуправление липсва. Цялостният подход към управлението на хроничните 

заболявания изисква участието на мултидисциплинарни екипи (например медицински сестри, 

рехабилитатори, социални работници, фармацевти и др.), които с помощта на личните лекари с 

течение на времето да поемат отговорност за здравните резултатите на пациентите. 

Подобреното здравно състояние и по-добрияj изход от лечението са резултат от приложението 

на пациент-центрирани програми за управление на хроничните заболявания, които предлагат и 

услуги за подкрепа и самоуправление на болестта. 

4.4. Област Решаване на проблеми в контекст 

Като цяло пациентите оценяват отрицателно и компонентите от област Решаване на 

проблеми/контекстуално (фиг. 14). 58 (71,6%) от пациентите не са получавали помощ при 

изработването на лечебен план, адаптиран към ежедневните им навици. Повече от половината 

47 (58%) не са получавали напътствия как да се справят в ежедневието си в критични ситуации 
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никога рядко понякога много 
често 

винаги 

Бях попитан  какви близки цели си 
поставям, за да бъдат адаптирани 
към тях грижите за моето здраве. 

52 13 6 7 3

Помогнаха ми да формулирам 
личните си цели, свързани с 

подобряване на моите хранителни 
навици и физическа активност. 

42 7 14 12 6

Предоставен ми бе екземпляр от 
лечебния план. 

61 5 5 5 5

Бях посъветван да се запиша в 
група или курс за самопомощ, 

които да ми помогнат да се 
справям с  хроничното си 

заболяване. 

71 3 3 2 2

Зададоха ми въпроси за моите 
ежедневни навици, пряко или с 

въпросник. 
50 8 12 2 9
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(обостряния и др.). Близък до този процент 51 (51%) твърдят, че „никога“ не са питани как 

хроничното заболяване се отразява на личния  и професионалния им живот. 

 

Фиг. 14. Разпределение на отговорите на въпроси от област „Решаване на 

проблеми/контекстуално“ 

В допълнение към другите аспекти по предоставяне на грижи за хронично болни, 

координацията и проследяването на грижите се разпростира извън пределите на първичната 

медицинска практика. От решаващо значение за успешното управление на ХОББ е 

подсигуряването на всички полагащи се грижи както в рамките на първичната, така и в 

болничната и извънболнична практиката с актуална информация за всеки пациент.  

4.5. Област „Проследяване/координация“ 

В настоящото проучване 58% от анкетираните твърдят, че „никога“ не са били питани от 

лекуващия лекар или медицинската сестра относно протеклите с други специалисти 

консултации. Изключително високи отрицателни резултати имаме на твърдения, 

потвърждаващи: дали пациентите са насочвани към други специалисти - 75,3% „никога“ не са 

били насочвани; доколко консултирането с други специалисти е допринесло за лечението - 65,4 

% „никога“ не са били питани. 86,4% от пациентите съобщават, че „никога“ не са били 

съветвани да се обърнат към групи за самопомощ. Прави впечатление незаинтересоваността 

на лекуващите лекари относно влиянието на неклинични фактори върху развитието на 

болестта като семейство, работа и социално положение - (68,8%) „никога“ не са били питани за 

това.  

Статистически значима разлика по пол бе установена при отговорите на твърдение: „Бях 

попитан(а) кои аспекти на заболяването ми бих желал(а) да бъдат обсъдени по-обстойно в 
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никога рядко понякога много 
често 

винаги 

Убеден съм, че препоръките на моя 
лекар/моята медицинска сестра  
относно начините за лечение, са 

съобразени с моите лични 
убеждения и традиции. 

37 7 9 6 22

Получих помощ за изработването 
на лечебен план, адаптиран към 

ежедневните ми навици. 
58 5 7 5 6

Помогнаха ми да се организирам 
така, че да бъда в състояние да се 

грижа за здравето си дори в трудни 
моменти 

47 9 10 6 9

Бях  попитан как хроничното ми 
заболяване се отразява на личния и 

професионалния ми живот. 
51 12 2 3 13
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хода на прегледа“ (χ
2
=16.65, P=0.002). 65% от всички анкетирани са отбелязали, че „никога“ не 

са били питани, 12% „рядко“, а 9% „много често“ (фиг. 15). 

 

Фиг. 15. Разпределение на отговорите по пол на твърдението „Бях попитан(a) кои 

аспекти на заболяването ми бих желал(a) да бъдат обсъдени по-обстойно в хода на 

прегледа“ 

Установихме статистически значима разлика по пол в отговорите на твърденията на 

жените: „Помогнаха ми да формулирам личните си цели, свързани с подобряване на моите 

хранителни навици и физическа активност.“ (χ
2
=12.57; P<0.05); „След  проведената 

консултация, с мен се свърза лекарят/медицинската сестра, за да се информира за 

състоянието ми.“ (χ
2
=9.52; P<0.05); „Бях попитан(a) доколко моята работа, семейството ми 

или социалното ми положение влияят или играят някаква роля в лекуването на 

заболяването ми.“ (χ
2
=9.67; P<0.05), като по-голяма заинтересованост от страна на лекарите 

има към лицата над 65-годишна възраст. 

4.6. Съпоставка на резултатите от РACIC 5As с аналогични проучвания в 

чужбина  

При направения сравнителен анализ на средните оценки на отделните области на РACIC 

5As проучването установи статистически значими разлики (P<0.001) във всяка една от тях с 

оценките, получени от Cramm M и Nieboer P, (2012) при проучване намнението на пациенти с 

ХОББ в Холандия. Най-ниско оценена и в двете проучвания е областта „Поставяне на цели“ 

(1.5±0.16 срещу 1.8±0.8). Най-голяма е разликата в оценките на област „Организация на 

системата по предоставяне на грижи/Подкрепа при вземане на решение“ (1.8±0.17 срещу 

3.0±1.2) (фиг. 16).  

По-високите резултати в Холандия, най-вероятно се дължат на прилагането на пациент-

центрирани програми за управление на хроничните заболявания включително и на ХОББ, с 

перспектива за постигане на по-добри резултати в дългосрочен план. В нашата страна на този 

етап, както се установи при качественото проучване на системата за проследяване на хронично 

болните и при проучване мнението на ОПЛ относно управлението на хроничните заболявания, 

никога рядко понякога много често винаги 

мъже 12 1 0 6 1

жени 40 9 2 1 8

Бях попитан(a) кои аспекти на заболяването ми бих желал(a) да 
бъдат обсъдени по-обстойно в хода на прегледа. 
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в това число и на ХОББ, не се набляга на пациент-центрирания подход, а се действа само в 

случай на обостряне.  

 

Фиг. 16. Съпоставка на средните оценки на PACIC 5As сред пациенти с ХОББ в 

България (n=81) и Холандия (n=917) 

Статистически значима разлика (P<0.0001) бе открита при съпоставката на общата 

средна оценка на PACIC 5As, получена при настоящото проучване, и получените общи средни 

оценки на въпросника, приложен сред диабетно болни пациенти в САЩ, пациенти с 

остеропороза в Германия, 88 диабетно болни пациенти и 917 пациенти с ХОББ в Холандия 

(фиг. 17).  

Отново ясно се откроява ниската оценка на българските пациенти с ХОББ от качеството 

на предоставените им здравни грижи 1,76. От съпоставката е видно, че нивото на обслужване 

на диабетно болни както в САЩ, така и в Холандия е абсолютно еднакво. По-добрите оценки на 

диабетно болните пациенти се дължат на факта, че програми за управление на болестта чрез 

прилагането на ССМ се прилагат на по-ранен етап, отколкото при пациенти с ХОББ. 

 
Фиг. 17. Съпоставка на обобщените средни оценки на PACIC 5As между български 
пациенти с ХОББ (n=81), диабетно болни пациенти в САЩ (n=641), пациенти с 
остеопороза в Германия (n=236), диабетно болни пациенти в Холандия (n=88) и пациенти 
с ХОББ в Холандия (n=917)  
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Броят на пациентите, участвали в проучването, е сравнително малък  и трудно може да 

се направи разлика в начина на обгрижването им в малките и големи населени места, но е 

достатъчен, за да отрази реалната действителност - пълна липса на комплексна интегрирана 

грижа за пациенти с ХОББ. Някои от аспектите, обхванати във въпросника, може и да не са 

напълно приложими в настоящата първична практика у нас, но за да може да се подобри 

качеството на здравните услуги и да се постигат по-високи здравни резултати при управлението 

на болестта е необходимо да се вземат предвид именно добрите практики в други страни, 

където ССМ е залегнал като модел за управление на ХНЗ.  

5. Контент-анализ на уеб-базирани платформи в подкрепа на пациентите с 

хронични неинфекциозни заболявания, в частност с ХОББ  

За постигане целите на изследването, при извършване на контент-анализа 

първоначално беше определена неговата основна цел: „Изследване на съдържанието на 

уеб-базирани платформи с цел определяне на тяхната функционалност“. 

Обект и предмет на анализа са уеб-базирани платформи в помощ на пациенти с ХНЗ 

и в частност с ХОББ, и тяхното съдържание. 

Основните задачи, които си поставихме са:  

1) Да се определи каква функционалност трябва да предложи уеб-базирана платформа в 

помощ на пациентите с ХОББ за самоуправление на болестта. 

2) Да се реши как да се организира и представи тази функционалност. 

Въз основа на литературния преглед бяха подбрани  категориите на анализа и бе 

съставен ключ-класификатор за всяка категория. След първичната обработка обединихме 

данните и ги обобщихме в таблица 9. За целите на настоящото проучване те са представени не 

от гледна точка на честотно им разпределение, а изхождайки от това дали се срещат в 

съдържанието на изследваните обекти или не.  

Таблица 9. Разпределение на категориите 

Категории Статии Уеб-базирани 
платформи 

Мотивация за самоуправление и 
мониторинг 

 

Въпросници за самооценка ѵ ѵ 
Личен план за действие ѵ ѵ 
Обратна връзка с личен лекар ѵ ѵ 
Дневници за напредък ѵ ѵ 

Обучение чрез видео уроци и базирана на 
доказателства литература 

 

Правилно използване на инхалатори ѵ ѵ 
Правилен начин на дишане при задух ѵ ѵ 
Движение и спорт ѵ ѵ 

Информация относно здравната култура  
Медикаментозно лечение - странични 
ефекти 

ѵ ѵ 

Причини за възникване на заболяването ѵ ѵ 
Факторите на въздействие върху 
заболяването 

ѵ ѵ 

Последствия от заболяването  ѵ ѵ 
Опции за терапия ѵ ѵ 
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Управление на стреса ѵ ѵ 
Съвети за здравословен начин на живот - 
хранене, спиране на тютюнопушенето 

ѵ ѵ 

Семантично търсене ѵ ѵ 
Пулмонална рехабилитация ѵ ѵ 
Социална и лекарска подкрепа  

Групи за самопомощ ѵ ѵ 
Чат с пациенти ѵ ѵ 
Връзка със здравни специалисти ѵ ѵ 

Генератор за напомняния  
Прием на лекарства ѵ ѵ 
Лекарски консултации ѵ ѵ 
Други ангажименти свързани със 
здравното състояние 

ѵ ѵ 

Всички основни категории са застъпени в съдържанието на научните статии така, 

както са имплементирани и в съдържанието на уеб-базираните платформи. Изключение 

правят следните подкатегории: „личен план за действие“, която бе срещната само в една 

от уеб-базираните платформи, но е имплементирана в съдържанието на всички статии ; 

„дневници за напредък“ се срещнаха в 52,3% от статиите и във всички платформи;  „опции 

за друг вид терапии“ е застъпена в съдържанието на статиите (38%) и платформите 

(80%); обучение чрез видео-уроци, отнасящо се до „правилното използване на 

инхалатори“ и „тренировки за правилно дишане при задух“ е застъпено 100%, а 

„ежедневни тренировки и спорт“  се срещнаха като 29% в статиите и 71% в платформите; 

„обратната връзка с личен лекар“ и „връзки със здравни специалисти“ са изключително 

слабо застъпени, срещнаха се в съдържанието на 2 платформи и в 15% от статиите. Други 

не толкова силно застъпени подкатегории са тези от категорията „генератор за 

напомняния“.  

Считаме, че разпределението на резултатите от цялото проучване и направеният 

литературен обзор в глава І са достатъчно убедителни, за да можем да заключим, че в 

съдържанието на една уеб-базирана платформа в помощ на пациенти с ХОББ би следвало 

да се включат панели, които ще осигурят на пациентите продължаваща помощ и 

насърчаване за справяне с ежедневни проблеми, свързани със заболяването и с 

изграждане на нови навици, с цел самоуправление. Фокусът на съдържанието трябва да е 

върху дългосрочната промяна в здравната култура и поведение на пациентите. Това най -

лесно може да се осъществи чрез онлайн оценка на състоянието, доставяне на 

специфична  информация за конкретно заболяване, персонализиран мониторинг и обратна 

връзка, както и социална и емоционална подкрепа чрез виртуални общности.  

В контекста на мотивацията и подпомагането на пациенти с белодробни 

заболявания за по-добро самоуправление на заболяването си, уеб-базираната платформа 

трябва да обхваща следните основни модули (схема 3):  

 Мотивация и възможности за мониторинг: онлайн въпросник за самооценка на 

въздействието на ХОББ върху ежедневните дейности на пациента и здравния му 

статус. На базата на тази оценка на потребителите се предоставя възможност да 

определят мерките за промяна на поведението си чрез изготвяне на личен план 
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за действие. Това от своя страна е удобно средство за мониториране и оценка 

на напредъка. 

 Информационен портал. Порталът за информация осигурява здравна 

информация и обучение. Този модул се фокусира върху увеличаване на 

здравната грамотност на потребителите и подобряване на техните умения за 

самоуправление. Пациентите могат да научат за различни симптоми, 

инхалаторни и дихателни техники, хранителни и диетични съвети и рутинни 

упражнения от различни информационни източници, обединени в една -

единствена платформа. Този модул има за цел да подпомага и подкрепя 

потребителите да бъдат активни в управлението на своето хронично заболяване, 

така че въздействието на болестта върху ежедневната им дейност да се намали. 

Информационният портал ще им позволява достъп до различни онлайн 

общности, както и включването им в търсенето на информация.  

За да е по-привлекателна за работа уеб-базираната платформа, съдържанието на 

отделните модули може да се представи по интерактивен начин. Например, самооценката на 

базата на въпросниците да е презентирана чрез виртуален лекар, който да оцени техните 

проблеми стъпка по стъпка. Процесът да започне с по-общи въпроси и впоследствие да се 

премине към по-конкретни. Възможно е след всеки въпрос да се дава съвет или да се прави 

анализ, а всеки следващ да е по-конкретен и да надгражда предишния.  

Съществуващите програми за самооценка се считат за твърде текстово ориентирани от 

пациентите. Някои ги намират за скучни и не много мотивиращи, тъй като си служат  със 

сложни въпросници или контролни листове. За предпочитане е самооценката да става по  

интуитивен начин, да е кратка и интерактивна.  

Възможно е управлението и придвижването през платформата да става чрез аватар, 

който да се управлява от потребителите.  

Плановете за действие трябва да бъдат лесни за интегриране в ежедневието на 

пациентите. Системата трябва да бъде гъвкава и да се адаптира към нуждите на 

потребителите. Да дава възможност да се оценява социалният рейтинг на дадени компоненти, 

например техники за правилно дишане, упражнения и др., които други потребители са 

намерили за полезни.  

В съответствие със съвременните тенденции в интернет, търсенето трябва да се 

извършва интуитивно, включващо история на търсенето и хранилище за намерената 

информация. Тъй като става въпрос за заболявания и специфична терминология, свързана с 

тях, системата трябва да позволява на потребителите да избират и чрез терминологичен 

речник това, което търсят. Търсенето трябва да включва най-различни източници, от 

информация и планове за действие от локалната система до уеб страници, форуми или 

мултимедийни материали в интернет пространството. 
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Схема 3. Системна архитектура на уеб-базирана платформа за самоуправление на 

ХНЗ, Т. Димчева 
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Мониторингът е важен компонент свързан, с мотивирането на пациентите, и служи като 

функция за напомняне на плана за действие. От своя страна, той също трябва да бъде 

интерактивен, да отправя  предложения от вградения план за действие, като се има предвид 

първоначалната информация и обратната връзка от страна на потребителите относно 

полезността на дадени модули и подобряването или не на здравното им състояние. Може да 

съдържа и функция за изпращане на напомняния, например чрез електронна поща или 

текстово съобщение. 

Системата трябва да осигурява достъп до експертна връзка (личен лекар и др. вид 

здравни специалисти), чрез която пациентите да могат да получават съвети, а това е добро 

решение и за телемониторинг. Свързването може да е чрез чат, мобилни съобщения, 

телефонно обаждане или по електронна поща. 

Анонимността на потребителите трябва да е гарантирана. Трябва да има ясни правила 

за регистрация и ползване на платформата с ясно очертана политика за конфиденциалност. 

 Достъпът до системата трябва да е безплатен за пациентите, поддръжката на една 

такава уеб-базирана платформа трябва да се финансира чрез реклама или от ресурсите на 

здравната система. 

Цялата система трябва да е с интуитивен интерфейс, прост и лесен за управление и да 

включва комплексни възможности за взаимодействие между отделните компоненти. 
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ИЗВОДИ 

 

1. В България моделът за проследяване и лечение на хронично болнитепациенти, както 

преди, така и след реформата е диспансеризацията, която се координира на 

национално ниво. Настоящата система на диспансеризация е неефективна и 

бюрократична. Наблюдението на пациентите до голяма степен е административен 

процес и се състои от запис на дейностите, изброени в наредбите. Необходимо е 

извеждане на по-ясни,  разширени и комплексни критерии за включване на хроничните 

заболявания в определената форма на медицинско проследяване.  Тези критерии би 

следвало да бъдат достатъчно гъвкави, като се отчита в известен смисъл 

непридвидимостта в хода на болестта - временни отклонения в параклинични 

показатели, рецидиви и усложнения. 

2. Съществуват сериозни затруднения при координацията между медицинските 

специалисти и в по-голяма степен със социалните служби. Системата не дава на 

отделните специалисти свобода при вземане на решение какви грижи да предоставят, а 

финансовото осигуряване е крайно незадоволително. Липсва индивидуален подход, 

пациентът по-скоро е изолиран; очертава се ясната необходимост от въвеждане на 

пациент-центрирания подход като водещ в системата на здравеопазването. 

Неотложната промяна в подхода към пациента – се изразява във фокусиране върху 

обучението му за активно участие в грижите за собствената му болест.  

3. Належаща е необходимостта от създаване на нова рамка за грижите и лечението на 

пациентите с хронични заболявания. Тя трябва да бъде в съответствие с добрите 

практики от други страни  и да се фокусира върху оценката на резултатите от 

лечението. 

4. В здравните стратегически документи на България е предвидено организирането на 

центрове за оказване на грижи на хроничноболни пациенти, но не са обособени ресурси 

за изпълнение на дейностите и такива центрове липсват, особено в малките населени 

места. Използва се подход, при който проблемите се решават, когато възникнат. 

Организационните цели при грижите за хронично болни, които би следвало да са 

измерими, постоянно да се актуализират и да са включени в плановете на 

медицинските центрове и практики,  дори и когато съществуват, не се преразглеждат 

активно. 

5. Значителна част от ОПЛ посочват липсата на ефективна подкрепа от тяхна страна за 

подпомагането на пациентите и техните семейства при справяне с предизвикателството 

да се живее с хронично заболяване. Включването на тесните специалисти за 

подобряване на първичните грижи се осъществява само чрез размяна на направления, 

като те не са въвлечени в подобряване на грижите за пациентите в първичната 

медицинска практика. Информирането на пациентите за препоръките в съвременните 

наръчници и указания по отношение на хроничните заболявания  се извършва само при 

поискване или чрез публикации. 
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6. Проследяването на пациентите се насрочва или от самите пациенти или от 

предоставящите медицински услуги без предварително планиране.  Ясно се очертава 

липсата на обучителни мероприятия на екипите, предоставящи грижи, свързани със 

самоуправлението и обучението на пациентите с хронични заболявания. Не се отделя 

достатъчно внимание на функционирането на екипа в практиката.  

7. Получените чрез валидираните за българската популация въпросници ACIC 3.5  и 

PACIC 5As оценки за системата за предоставяне на грижи на пациенти с ХОББ в 

България са  статистически значимо по-ниски от оценките на системите в Швейцария, 

Холандия, Германия и САЩ.  

8. Като основни пропуски в дейността на ОПЛ и в грижите, полагани за тях, пациентите с 

ХОББ посочват:  

 липсата на холистичен, пациент-ориентиран подход, при който да се отчита 

социалната среда и психологичното им състояние;  

 липса на достатъчна заинтересованост у ОПЛ за протичането на назначените 

консултации с други специалисти и за резултатите от тях, както и проследяване на 

състоянието на пациента; 

 липса на достатъчна информация, свързана с начина на полагане на собствени 

грижи от пациентите и тяхното влияние върху здравното им състояние; 

 недостатъчно сътрудничество между пациентите и здравните специалисти относно 

обсъждане на специфични проблеми и поставяне на цели за преодоляването им 

както в краткосрочен, така и в дългосрочен план и недостатъчна подкрепа при 

самоуправлението на болестта и участието в групи за самопомощ; 

9. У нас все още не е създаден единен регистър на пациентите с ХОББ. Независимо от 

факта, че в България съществува он-лайн система към НЗОК за регистриране на 

здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ, тя не е 

насочена към  специфичните нужди на хроничноболни пациенти, свързани с 

проследяването и периодичните преоценки на лечебните планове и цели,  нито с 

анализ на резултатите от самоуправлението.  

10.  Потвърди се научната хипотеза, че съществуват проблеми в мениджмънта на ХНЗ, в 

частност при организацията на обслужване и при обучението на пациенти с ХОББ и че, 

информационните технологии могат да се използват в подкрепа на пациентите за 

справяне с болестта. 
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ПРЕПОРЪКИ 

Към Министерство на здравеопазването 

1. Да се създаде самостоятелна, имплементирана в ежедневната практика 

Национална програма за хронични белодробни заболявания, която да 

гарантира ранната им диагностика и адекватната превенция, като се  вземе  

предвид добрият опит на други страни в контрола, лечението и превенцията на 

хроничните респираторни заболявания и ХОББ, в частност.  

2. Да се въведат унифицирани методики и инструменти за изследване, оценка и 

мониторинг на предоставените грижи на пациенти с хронични респираторни 

заболявания и ХОББ, в частност. 

3. Да се провеждат ежегодни широкомащабни информационни кампании, които да 

информират обществото за социалната значимост на хроничните респираторни 

заболявания и ХОББ, в частност.  

4. Да се създаде и поддържа регистър с голям обхват от информация на заболели от 

хронични респираторни заболявания, подпомагащ информационно всички 

заинтересовани страни. 

Към лекарски и пациентски организации 

1. Активно да участват в провеждането на информационни кампании относно 

респираторните заболявания и ХОББ, в частност. 

2. Да организират обучителни курсове и семинари, насочени към приложението на 

пациент-центрирани грижи и холистичен подход при пациенти с ХОББ:  

 за ОПЛ; 

 за други медицински специалисти, участващи в лечението на пациентите с 

ХОББ, за оказване на психологическа подкрепа;  

 за пациентите и техните семейства едновременно с мотивирането им да 

заемат активна роля в грижите за собственото им здраве. 

Към общопрактикуващите лекари 

1. Да прилагат пациент-центрирания подход при работата си с пациенти с ХОББ.  

2. Да предоставят на тези пациенти психологическа подкрепа и да прилагат методи 

за мотивация, насочени към промяна в начина на живот и заемане на активна 

роля в грижата за заболяванията им. 

3. Да прилагат инструменти за измерване на качеството на предоставените грижи за 

пациенти с ХНЗ и ХОББ, в частност, с цел подобряване на грижите и 

оптимизиране на резултатите от лечението.  

4. Да следят и контролират дейностите по предоставяне на грижи за пациенти с 

ХОББ чрез координиращата роля, която заемат при грижата за тези пациенти.  

 

 



50 

 

Към специалистите, работещи в сферата на ИТ 

1. Да подпомагат здравния сектор чрез внедряване и използване на съвременните 

информационни технологии за ефективно здравеопазване в национален и 

глобален обхват - предоставяне на възможности за ефективни национални 

здравни програми за превенция и промоция на здравето, чрез масово 

разпространение на здравна информация.  

2. Да насочат действията си за подобряване на качеството и достъпа до здравните 

услуги за гражданите, чрез предоставяне на разнообразни възможности за 

телемедицински консултации и други здравни услуги.  

3. Да предприемат действия за изграждане на ефективни системи, водещи до 

подобряване на резултатността от осъществяваните здравни действия и 

медицински манипулации и интервенции.  
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ПРИНОСИ 

А. Научно-приложни приноси 

1. Извършено е първото комплексно проучване на качеството на предоставяните 

грижи и тяхното съответствие с ССМ за пациенти с ХОББ в България, като 

получените резултати са съпоставени с някои европейски страни и САЩ.  

2. Получена е подробна аналитична и оценъчна информация за всички области на 

системата за проследяване и обгрижване на пациенти с ХОББ.  

3. Идентифицирани са основните проблеми в настоящата система по предоставяне на 

грижи на пациенти с ХОББ в България. 

Б. Приложни приноси 

1. Създаден е оригинален модел на съдържанието на уеб-базирана платформа, 

подпомагаща самоуправлението и справянето с болестта на пациенти с ХОББ.  

В. Методични приноси 

1. Валидирани за българската популация са инструменти за изследване на качеството 

на предоставяните грижи на хронично болни пациенти (PACIC 5As и ACIC 3.5), 

които могат да бъдат прилагани при ХНЗ за идентифициране на областите на 

мениджмънт и степента на тяхното подобрение.  
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