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Дисертационният труд съдържа 186 страници, 10 таблици, 9 схеми, 18 фигури и 6 

приложения. 

Библиографската справка съдържа 325 литературни източника, от които 7 на кирилица и 

318 на латиница. 

Във връзка с дисертационния труд са направени 3 публикации. 

Дисертационниаят труд е одобрен и насочен за защита от разширен катедрен съвет на 

Катедра «Урология и обща медицина» при Медицински факултет на Медицински 

университет Пловдив. 
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www.medunversity-plovdiv.bg 



 3 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

 

 ВЪВЕДЕНИЕ 

  

 ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

1. Актуалност на проблема 

2. Дефиниция и концепции за пациент центрирани грижи 

3. Пациент-центрирани модели на консултации 

4. Възможности за оценка на пациент центрирана консултация 

5. Личност-центрираните грижи – ключова компетенция в общата медицинска 

практика 

6. Прилагане на подхода в общата медицинска практика  - предимства и бариери 

7. Личност центрирани грижи при управление при специфични групи заболявания 

8. Обобщение 

  

 ГЛАВА II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛ 

1. Цел, задачи и научна хипотеза 

2. 

2.1 

Методика на проучването 

Предмет на проучването 

2.2. Обект на наблюдение 

2.3. Единици на наблюдението 

2.4. Признаци на единиците на наблюдение 

2.5. 

2.6. 

Органи на наблюдението 

Методика за определяне на извадката - определяне броя на извадката, метод за 

подбор  

2.7. Методи и техники за събиране на информация. Време на провеждане и организация 

на проучването. 

 2.7.1. Анкетен метод 

 2.7.2. Качествени методи – фокус групи, Делфи процедура 

 

2.8. 

2.7.3. Статистически методи 

Дизайн на проучването. Обосновка за избраните методи. 

 ГЛАВА III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Проучване мнението на общопрактикуващите лекари за това как разбират 

компонентите на личност-центрираните грижи 



 4 

2. Анализ на нагласите на ОПЛ относно бариери, недостатъци и предимства за 

прилагане на подхода в общата медицинска практика. 

3. Резултати от проведено обучение на общопрактикуващи лекари фокусирано върху 

пациент центрирани грижи.  

4. Изследване на приложимостта на подхода в ежедневната практика при пациенти с 

тревожни разстройства. 

5. Изготвяне на съдържание на план-програма за обучение на студенти и специлизанти 

по пациент центрирани грижи.  

  

 ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 ПРЕПОРЪКИ 

 НАУЧНИ ПРИНОСИ 

НАУЧНА АКТИВНОСТ СВЪРЗАНА С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 ЛИТЕРАТУРА 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ И СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

 

АПМП Амбулатория за първична медицинска помощ 

ГППМП Групова практика за първична медицинска помощ 

EGPRN Европейска мрежа на изследвания на общопрактикуващите лекари 

ЕС Европейски съюз 

ИППМП Индивидуална практика за първична медицинска помощ 

КЖ Качество на живот 

ЛЦГ Личност-центрирани грижи 

МБД Медицина базирана на доказателствата 

НЗОК Национална здравноосигурителна каса 

ОМ Обща медицина 

ОМП Обща медицинска практика 

ОПЛ Общопрактикуващ лекар 

ПМП Първична медицинска помощ 

ППМП Практика за първична медицинска помощ 

ПЦГ Пациент-центрирани грижи 

ПЦП Пациент-центриран подход 

РЗОК Районна здравноосигурителна каса 

СЗО Световна здравна организация 

 



 6 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Пациент-центрираните грижи са широко използван модел в модерните здравни системи.  

Прилагането на пациент-центрираните грижи се свързва с множество ползи както по 

отношение качеството и сигурността на оказваните грижи, така и по отношение повишване 

удовлетвореността на лекари и пациенти. Използването на пациент-центрирания подход 

отделя специално внимание на потребности на пациента и засилва неговата ангажираност 

и отговорност в решаване на здравните му проблеми.  От друга страна са налични и 

трудности при прилагането им в практиката, като пациент-центрираните грижи имат и 

своите ограничения и недостатъци.  

Прилагането на пациент-центрираните грижи в общата практика се приема за ключова 

компетентност на семейните лекари по определението на Европейската организация на 

обучителите по обща/семейна медицина, но все още няма достатъчно данни за 

практическото приложение на модела на пациент-центрирана грижа и е необходимо да 

бъде изследвано, за да се натрупат доказателства по отношение на предимствата и 

ограниченията.  

Медицинските грижи, ориентирани към отделния човек, а не към заболяването, със 

сигурност са бъдещето на медицината и здравеопазването. В първичната медицинска 

помощ и в общата практика ние разполагаме с инструментите и имаме визията. Лекарите 

от първичната медицинска помощ трябва да иницират и ръководят промяната в 

прилагането на подхода. 
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II. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

НАУЧНА ИДЕЯ ИЛИ РАБОТНА ХИПОТЕЗА: 

 

Пациент центрираният подход в общата медицинска практика е характеристика в работата 

на общопрактикуващите лекари, която е ключова за семейната медицина. Познаването на 

подхода и прилагането му в практиката се асоцира с ползи за лекаря, пациента и здравната 

система. Провеждането на целенасочено обучение е свързано с по-висока вероятност от 

използването му в ежедневната практика.  

 

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

Да се направи комплексна оценка на пациент-центрирани грижи в общата медицинска 

практика  

 

1. Да се изследва мнението на общопрактикуващи лекари как разбират компонентите 

на личност-центрираните грижи.  

2. Проучване на нагласите на общопрактикуващи лекари относно бариери, 

недостстъци и предимства за прилагане на подхода. 

3. Да се обучат общопрактикуващи лекари по пациент центрирани грижи и се оцени 

ефекта от проведеното обучение. 

4. Да се оцени приложимостта на подхода в общата медицинска практиката при 

пациенти с тревожни разстройства, две години след прилагането на подхода.  

5. Провеждане на Делфи консенсусна процедура относно съдържанието на програма за 

обучение на студенти и специлизанти по пациент центрирани грижи.  
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ:  

 

Предмет на проучването – изследване на пациент-центрирания подход в общата 

медицинска практика 

 

Обект на проучването –  общопрактикуващи лекари. 

 

Единици на наблюдение 

Логически единици на наблюдение са: 

ОПЛ, сключил договор с НЗОК, съгласил се да участва в проучването. 

Технически единици на наблюдение са амбулатории за индивидуални или групови 

практики за първична медицинска помощ. 

 

Признаци на единиците на наблюдение 

За общопрактикуващите лекари:  

Факториални: пол; възраст; трудов стаж; придобита специалност и др. 

Резултативни: познания на ОПЛ, разбирания, трудности в обслужването и др. 

За практиките по обща медицина:  

Факториални: вид на практиката; обем на практиката; вид и численост на екипа; населено 

място на практиката и др. 

Резултативни: дейности свързани с прилагане на ПЦП, брой извършени конслултации при 

пациенти с тревожни разстройства и др. 

 

Органи на наблюдението 

Първичната информация е събрана от авторите на проучването. 

 

Методи на проучването 

 

Методика за определяне на извадката - определяне броя на извадката, метод за подбор  

 

Проведено бе репрезентативно проучване сред ОПЛ за проучване тяхното мнение относно 

компонентите на пациент-центрираните грижи. Извадката бе формирана от специализанти 



 9 

на МУ-Пловдив за периода 1998-2014г. (общият брой специализанти на МУ Пловдив - 

911).  

Мотивът да се насочим към този метод на подбор е свързан с необходимостта от 

провеждане на продължаващо медицинско обучение. В допълнение се дава възможност да 

се апробира съдържанието на курс за повишаване на квалификацията, който да се 

предложи в програмата на СДО за обучение. 

За постигане на достоверност на получените резултати се определи броя на единиците на 

наблюдение, като за целта бе приложена универсална методика при единици на 

наблюдение с качествени признаци. С помощта на микроизвадка от 35 ОПЛ бе изчислено, 

че са  необходими 233 единици на наблюдение, което е 25% от всички обучени до момента 

в МУ-Пловдив. За постигане на представителност на извадката бе използван собствен 

случаен подбор. Анкетирани са 243 ОПЛ, от които 13 отпадат поради непълни и липсващи 

данни в анкетните карти, като реален брой единици за работа остават 230.  

 

Във връзка с целите на проучването на по-следващ етап бе извършено обучение на ОПЛ. 

От първоначално поканените съгласили се да участват в обучение са 58 ОПЛ, което е 25% 

от анкетираните. Обучение проведоха 54 ОПЛ. Използван бе отново собствен случаен 

подбор. Организирани са три обучения.  

Прие се, че всички ОПЛ, съгласили се да бъдат обучавани, ще бъдат включени в проучване 

на нагласите за прилагане на пациент-центриран подход в общата медицинска практика и 

изследване на приложимостта на подхода две години след прилагане на подхода. 

За да се спазят изискванията  за провеждане на Делфи процедура, се прие да се изпрати 

писмо по електронната поща с кратко описание на изследването към 40 от ОПЛ участвали 

в обученията, с цел окончателно да се включат най-малко 30 ОПЛ.  

 

Критерии за включване при избора логическите единици на наблюдение: 

 

Всеки ОПЛ /съответно практика за ПМП/, сключил договор с НЗОК, съгласил се да 

участва в проучването; както и изразили съгласие, да се включат в обучение. 

 

Методи и техники за събиране на информация.  Време на провеждане и организация 

на проучването. 
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За получаване на необходимата първична информация за единиците на наблюдение по 

посочените признаци са използвани следните основни методи:  

 

Анкетен метод  

Пряка анонимна индивидуална анкета за оценка мнението на ОПЛ за пациент 

центрирани грижи (Приложение 1) 

Срезово проучване, провеждане на изследването в периода юли 2014г. – септември 2014г.; 

 

Качествен метод –  

Проведе се изследване чрез фокус групи сред ОПЛ за извеждане на основните предимства, 

недостатъци и бариери, свързани с прилагането на пациент-центрираните грижи в общата 

медицинска практика.  

Допълнително си поставихме задача да се изведат и основните предизвикателства при 

разбиране и прилагане на пациент-центрираните грижи в първичната медицинска 

практика, с цел изготвяне на съдържание на програма за обучение в общата медицинска 

практика по пациент-центрирани грижи.   

Фокус групите придобиват голяма популярност в последните години и са най-

разпространеният качествен метод за набиране на данни и анализ. Наименованието на 

метода произлиза от това, че вниманието се фокусира върху една проблемна област и 

разговорът се води не с един, а с няколко събеседници. Планира се темата, мястото и 

времето на срещата, предварително се изготвя сценарий. Сценарият включва встъпителни 

думи по темата, представяне на участниците, целта на дискусията и нейния предмет. 

Списъкът с въпроси трябва да съдържа няколко основни въпроси, както и помощни 

материали за онагледяване по темата. 

Дискусиите се ръководят от опитен водещ (модератор), който въвежда темите и насочва 

хода на обсъжданията. Ко-модератор съблюдава как протича фокус групата, подпомага и се 

намесва при необходимост, води бележки по време на дискусиите.  

Продължителността на дискусиите обичайно е между час и половина – два. Групова 

дискусия се провежда сред 8-12 души, като участниците обсъждат няколко основни теми, 

свързани с осъществяваното изследване, мониторинг или оценка. Изследователските 

задачи са трансформирани в серия от въпроси, на които трябва да се даде отговор и които 

трябва да се обсъдят по време на работата в групите. При подбора се спряхме на 
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стратегията участниците да са експерти – ОПЛ, което прави метода и специфичен вид 

експертна оценка. Това не означава, че членовете на групата ще наложат само едно мнение 

или ще приемат всички изказани аргументи безрезервно. Чрез този метод се установяват 

типичните нагласи и ориентации на участващите по отношение на разисквания въпрос.  

Целта е да се изведат основните предимства, недостатъци и бариери за прилагане на 

подхода, както и въпроси за Делфи процедура относно структура на обучителен модул по 

пациент-центрирани грижи. Предвидено е окончателната формулировка на въпросите за 

Делфи процедурата да се базира както на направените предложения, твърдения и позиции 

на ОПЛ от проведеното качествено проучване, така и основани на данни от литературни 

източници. (Приложение 2) 

 

Пре- и пост- тест на ОПЛ, преминаващи обучение за пациент-центрирани грижи, за 

оценка на базови познания по пациент-центриран подход и резултатите от 

проведеното обучение. В приложение 3 са представени детайлно отделните етапи и 

свързаните с тях документи по проведеното обучение. (Приложение 3) 

а) Данни за практиката;  

б) Информирано съгласие;  

с) Програма за обучение;  

г) Материали от обучението, обобщени в презентация;  

д) Пре-, пост- тест за ОПЛ; 

е) Тест за оцена на ОПЛ на обучението. 

Проведени са 3 обучения в периода септември 2014г – декември 2014г. 

 

Структуриран въпросник за изследване на приложимостта на подхода в ежедневната 

практика при пациенти с тревожни разстройства, включващ представяне на данни от 

клинични случаи.   (Приложение 4) 

Срезово проучване, провеждане на изследването две години след прилагане на пациент-

центриран подход.  

 

Делфи консенсусна процедура за структура на съдържание на програма за обучение в 

общата медицинска практика по ПЦГ. Качествен метод целящ постигането на консенсус 

по определен въпрос. Процедурата включва  група експерти в дадена област и протича в 
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няколко кръга. За да се спазят изискванията на Делфи процедурата се изпрати писмо по 

електронна поща с кратко описание на изследването към 40 от обучените ОПЛ, от които 32 

изпълниха процедурата. (Приложение 5) 

 

Статистически методи  

Събраната първична информация е проверена, кодирана и въведена в компютърна база 

данни за по-нататъшна статистическа групировка, прекодиране и анализ. При обработка на 

данните се използва софтуерен продукт за статистическа обработка SPSS 19.0 за Windows 

XP, а за графичен анализ MS Office Exel 2007. Използвани са целесъобразни статистически 

анализи спрямо получените данни.  

• Приложихме дескриптивна статистика за описание на резултатите. Резултатите 

са представени чрез средна аритметична стойност и стандартното отклонение (mean, 

Std. Deviation). 

• Оценката на относителен дял и честотните разпределения при качествени 

(неметрирани) и групирани данни извършихме чрез алтернативен анализ. 

• За съпоставка на две независими извадки използвахме u критерий и Mann 

Whitney test 

• За съпоставка на резултатите при двумерни разпределения приложихме 

критерия χ2. 

• За търсене на зависимост между променливи Pearson и Spearman's rho.  

• За онагледяване на явленията са използвани възможностите на графичния 

анализ. 

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

 

Контент-анализ (анализ на съдържанието)  

За обработката на данните от фокус групите с ОПЛ е използван метода анализ на 

съдържанието. Аудиозаписите са транскрибирани дословно. При този метод 

изследователят изучава мнения, нагласи, изразени позиции, които вече са “снети” върху 

текст, от аудио-материал. Текстът се „сортира” от трима изследователи независимо, за да се 

гарантира валидността, като се използва метода „сортиране от купчината“ и се базира на  
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тематичен анализ, който е свързан с описателно представяне на данните. Набирането на 

данни продължава до постигане на сатурация. Проведени са 3 фокус групи. 

 

Анализ на данни от Делфи процедура 

Във връзка с Делфи процедурата участниците трябва да изберат отговор от 1 (напълно 

несъгласен) до 9 (напълно  съгласен). Те трябва да обяснят всеки ранк под 7. Консенсус е 

постигнат, когато най-малко 70% от участниците са дали 7 или повече относно даденото 

твърдение. 

 

Проучването има получена положителна оценка от Етична комисия към 

Медицински университет Пловдив. (Приложение 6) 
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Дизайн на проучването: 

 

 
 

 

 

Схема 8 Схематично представяне на цялостното изследване 
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Обосновка за избраните методи 

 

Липсата на „златен стандарт“ за измерване на пациент-центрираността води до 

използването на разнообразни подходи. Комплексността на концепцията пациент-

центрирана грижа изисква комбиниране на няколко метода и инструменти, за да се осигури 

надеждност на оценяването. В настоящото проучване са съчетани количествени и 

качествени методи на изследване. Изготвеният инструментариум цели да се осъществят 

измервания на подхода на различни етапи в предоставяването на медицинска помощ. На 

схема 9. графично са представени избраните инструменти за оценка на различните аспекти 

на пациент-центрирания подход спрямо провеждането на консултацията между лекар и 

пациент.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Схема 9. Подходи за измерване на ЛЦГ 

 

 

 

Преживян опит 
Здравни резултати 

 

Преживян опит 

След конслултацията 

 

По време на консултацията  

 

Преди консултацията 

Определения 
Предпочитания 

 

 

Анкета с ОПЛ 

Фокус групи с ОПЛ 

Делфи процедура  

Тест, ре-тест от обучението на ОПЛ 

Тест за оцена на ОПЛ на обучението 

Структуриран въпросник за приложимостта на подхода 

 



 16 

 Проучване как общопрактикуващите лекари разбират компонентите на личност-

центрираните грижи (определение) - Анкета с ОПЛ; 

 Проучване на отношение и нагласи на медицинските специалисти (очакване) - 

Фокус групи с ОПЛ, Делфи процедура за съдържание на програма; 

 Проучване на обхвата, до който грижите се възприемат като пациент-центрирани 

(преживян опит) - Тест, ре-тест от обучението на ОПЛ, Тест за оценка на 

обучението от ОПЛ; 

 Проучване какво се случва като резултат от личност-центрираните грижи (резултат) 

- Структуриран въпросник за изследване на приложимостта на подхода. 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

3.1. Познания на общопрактикуващите лекари за пациент-центриран подход.  

 

Пациент-центрираните грижи са широко използван модел в модерните здравни системи. 

Това е ключова компетенция в общата медицинска практика насочена към уважение и 

зачитане на идеите, очакванията и опасенията на пациента, с позитивен ефект върху 

здравните резултати. Основава се на дългогодишната връзка лекар-пациент и се провежда 

при зачитане автономността на пациентта.  

 

За целите на проучането се изследва разбирането за пациент-центрирания подход сред 230 

общопрактикуващи лекари, чрез индивидуална пряка анкета. Анкетата включва социално-

демографски данни и полузакрити въпроси, насочени към определянето на пациент-

центрирания подход и приложението му в практиката.  

 

Характеристика на ОПЛ участвали в анонимното анкетно изследване 
 

Обхванати са 230 общопрактикуващи лекари от територията на цялата страна, сключили 

договор с НЗОК и дали съгласието си да участват. От половото разпределение на ОПЛ 

прави впечатление силното присъствие на жените, които доминират - 148 (64.3%), а 

мъжете са 82 (35.7%).  

По отношение на възрастовата структура на обхванатите лица  има представители от трите 

възрастови категории определени от СЗО, като най-голям е относителният дял на лекарите 

в зряла възраст - 195 (84.8%), следвани от лекари в млада възраст – 21 (9.1%) и най-малък е 

делът на представителите на възрастната група 14 (6.1%). 

Средната възраст на обхванатите в анкетата ОПЛ е 51.9±9.4 години, среден трудов стаж 

24.8±9.5г. 

Общата медицина има ключова позиция в здравната система в България. Отговорна е за 

грижата и контрола на голяма част от острите и хронични заболявания, промоция и 

профилактика на здравето. ОПЛ отговарят за отсяването и разпределянето на  пациентите 

към следващите нива на специализираната помощ. В нашата страна здравната реформа, 

целяща подобряване на качеството на здравните услуги и внедряването на общата 

медицина като специалност, стартира в края на 90-те години. Придобиването на 
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специалност по Обща медицина е едно от изискванията за лекарите в ПМП с цел 

повишаване на качеството и предоставянето на медицински грижи според изискванията. 

От участниците в анкетата 158 (68.7%) са в процес на придобиване на специалност, 72 

(31.3%)  имат специалност обща медицина. От всички участници със специалност обща 

медицина 31 (43.1%) имат и друга специалност.  

Голяма част от анкетираните ОПЛ са започнали работа още преди реформата като 99 

(43.0%) имат трудов стаж между 21-30 години, 54 (23.5%) над 31 години, 63 (27.4%) между 

11-20 години и само 14 (6.1%) от ОПЛ са с трудов стаж под 10 години. 

ОПЛ могат да работят в индивидуални практики, където титулярът е един, както и да 

споделят отговорности при работа в групови практики. В нашето изследване лекарите, 

които работят в индивидуални практики превалират - 205 (89.1%), а 25 (10.9%) са 

предпочели да работят в групови практики. 

По отношение на населеното място - основната част от изследваната група работят  

предимно с градско население - 119 (51.7%), 42 (18.3%) предимно със селско население и 

69 (30%) със смесено население.  

В законодателните разпоредби няма определен лимит на пациентите, който да не позволява 

да бъдат записани в листата на един общопрактикуващ лекар. За да може ОПЛ да 

изпълнява своите задължения към пациентите оптимално, е препоръчително броят им да 

не надхвърля 2000 пациента. Най-голям брой от участвалите ОПЛ 88 (38.3%) имат 

записани от 1000 до 1500 пациенти в тяхната пациентска листа. Средният брой пациенти 

на практика е 1621.3± 824.8 (минимален брой 350, максимален 6000). (Таблица 1) 
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Таблица 1.  Характеристика на ОПЛ включени в анкетата 

Показател  Брой  % Sp % 

Пол Мъже  148 64.3 0.03 

Жени  82 35.7  

Възраст Млади ≤40г. 21 9.1 0.03 

Зрели 41-64г. 195 84.8  

Възрастни ≥65г. 14 6.1  

Трудов стаж 0-10г. 14 6.1 0.06 

11-20г. 63 27.4  

21-30г. 99 43.0  

Над 31г. 54 23.5  

Специалност ОМ 72 31.3 0.03 

Специализант 158 68.7  

Вид на практиката Индивидуална практика 205 89.1 0.06 

Групова практика 25 10.9  

Пациенти на 

практиката 

Предимно градско население 119 51.7 0.02 

Предимно селско население 42 18.3  

Смесено  69 30.0  

Брой пациенти До 1000 50 21.7 0.08 

1001-1500 88 38.3  

1501-2000 45 19.6  

2001-2500 25 10.9  

Над 2501 22 9.6  
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Общопрактикуващите лекари в най-голяма степен определят пациент-центрирания подход 

като такъв, който „осигурява непрекъснатост при решаване на здравния проблем“ – 56.1%. 

Този отговор отразява свързаността на общопрактикуващия лекар и избралите го 

пациенти. Други характеристики, описващи пациент-центрираността, са „желание на 

лекаря да разбере нуждите и предпочитанията на пациента“  - 44.3%, както и „лекарят 

разглежда заболяването през призмата на пациента” – 40.0%.  

 

 
 

Подход, при който ОПЛ осигурява 

непрекъсност при решаването на 

здравния проблем, чрез координиране на 

консултациите с други лекари и на 

изследванията – 56.1±0.03% 

 

Подход, при който се осигурява 

продължителност на здравните грижи за 

пациента – 27.0±0.03% 

 

 

Отчитане от страна на лекаря на средата 

на живот на пациента - 25.2±0.03% 

 

 

Подход, при който лекарят е фокусиран 

върху заболяването – 17.4±0.03% 

 

Подход, при който лекарят разглежда 

заболяването през призмата на пациента 

- 40.0±0.03% 

 

 

Желание на лекаря да разбере нуждите и 

предпочитанията на пациента -

44.3±0.03% 

 
 0 10 20 30 40 50 60

 
 

Фиг. 1 Как ОПЛ определят пациент-центрирания подход 

 
Ранжирането на отговорите показва ясна тендеция за познаване спецификата в работата на 

общопрактикуващия лекар и значението на пациент-центрираните грижи в условията на 

обща медицинска практика. 

В най-голяма степен, изразено през статистическа значимост, лекарите в зраяла възраст 

(р<0.05, 0.043 χ²=6.30), със специалност обща медицина (р<0.05, 0.048 χ²=3.90), 

% 
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обслужващи предимно градско население (р<0.05, 0.04 χ²=11.26) определят пациент-

центрираните грижи като: „... подход, при който лекарят разглежда заболяването през 

призмата на пациента ...“.  Специализацията, професионалният опит и типът населено 

място, в което е амбулаторията за първична медицинска помощ оказват влияние върху 

отправната точка, с която се разглежда представения пред лекаря здравен проблем. 

Пациентите винаги търсят лекарска помощ с предварително изградена идея за състоянието 

си, като това е пряко свързано и с емоционалните им преживявания, най-често страхове. В 

този смисъл „да се разгледа заболяването през призмата на пациента“ спомага в 

диагностичния процес и при договорянето на необходимите терапевтични действия. От 

друга страна това е ключово за прилагането на пациент-центрирани грижи. 

Социалните фактори са с доказано място по отношение на здравето и боледуването. В този 

смисъл „отчитане от страна на лекаря на средата на живот на пациента“ е от несъмнено 

значение за пациент-центрираните грижи. Очаквано общопрактикуващите лекари с по-

дълъг трудов стаж по-често посочват този фактор  (р<0.05, 0.012 χ²=10.98). Взаимо 

връзката между „отчитането на социалните фактори“ и брой пациенти (р<0.05, 0.013 

χ²=12.70) би могла да се свърже с прякото наблюдение, как протича процесът на 

боледуване в различни социални групи. 

Пациент-центрираните грижи не се ограничават само в първичната медицинска помощ, 

тъй като дългосрочната взаимовръзка с пациентите имплицитно изисква този подход. 

Поради тази причина специалистите по обща медицина статистически значимо по-често 

определят характеристиката за осигуреност продължителността на здравните грижи за 

пациента като характеристика на пациент-центрирания подход (р<0.05, 0.04 χ²=4.22). 

С реформата в здравеопазването се наложи създаването на различен тип взаимовръзки 

между изпълнителите на медицинска помощ, което е свързано едновременно с промените в 

структурата и във финасирането на здравната система. Така „координирането на 

консултациите с други лекари и изследвания“ е посочвана в най-голяма степен от 

респондентите и статистически значимо по-често от тези в зряла възраст (р<0.05, 0.09 

χ²=9.53) и работещи предимно с градско население (р<0.001, 0.04 χ²=16.19). Анкетираните 

лекари в зряла възраст имат професионален опит преди и след реформата, а координацията 

на консултациите е тази област, която би могла да се посочи като най-значимо променена 

при реформата в здравеопазването. Несъмнено концентрацията на медицински услуги в 

градовете, води до наситеност на предлагането и в някаква степен може да се разглежда 
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като затруднение при избора на консултанти. Подходът пациент-центрирани грижи може 

да допренесе за оптимизиране на координацията. 

В подкрепа на коретното разбиране от страна на респондендите, е че значимият процент 

(84.8%) лекари, разглеждат консултацията, при която се използва пациент-центриран 

подход, като насочена към „симптомите на заболяването, личността и мнението на 

пациента“.  

 
 

Симптомите на заболяването и 

мнение на пациента  -13.5±0.02% 

 

Симптомите на заболяването, 

личността и мнението на пациента – 

84.8±0.02% 

 

Само върху личността на пациента – 

1.7±0.02% 
 

 
0 20 40 60 80 100

 
 

Фиг. 2 Разпределение на ОПЛ според мнението им относно насочеността на пациент-

центрираната консултаци  

 

 

Този отговор удовлетворява цитираните в литературата определения и показва, че 

лекарите от първичната медицинска практика все по-ясно отчитат значението на други 

фактори, извън симптомите на заболяването, за оптимизиране на консултацията. 

С отговорите на последващия въпрос за компонентите на подхода, тези резултатите се 

потвърждават и детайлизират. Според 60.0% от общопрактикуващите лекари подходът 

включва, компонента „зачитането на пациента като личност“. Както се разбира от повече 

от половината респонденти важно място е отредено на „споделена отговорност“ и 

„активно включване на пациента при вземане на решение по отношение на заболяването 

му“ и „разширеното разбиране за болеста, с обсъжане на психологическите и социалните й 

аспекти“.  Избраните компоненти показват осъществения паралел между структурните и 

финансови реформи на здравната система, от една страна, и съответстващата им промяна в 

подхода към пациента, от друга. 

 

% 



 23 

 
 

 

 

Отчитане значението на 

личностовите особености на лекаря – 

нагласи и ценности – 9.6±0.02% 

 

 

Ефективна взаимовръзка лекар-

пациент- 37.0±0.03% 

 

 

Терапевтична връзка лекар-пациент, с 

оценяване важността на 

взаимоотношенията – 27.8±0.03% 

 

 

Споделена отговорност и активно 

включване на пациента при вземане 

на решение по отношение на 

заболяването му – 58.3±0.03% 

 

 

Зачитане на пациента като личност, с 

проявяване на разбиране към 

значението на заболяванията в личен 

план  -60.0±0.03% 

 

Разширено разбиране за болеста, с 

обсъжане на психологическите и 

социалните й  аспекти  - 51.7±0.03% 

 

 

0 20 40 60 80

 
Фиг. 3 Компоненти на пациент-центрирания подход според ОПЛ 

 

В подкрепа може да се посочи, че макар 1/3 от лекарите да запазват убеждението за 

водещата роля на лекаря във взъимовръзката лекар-пациент, то половината премат 

равностойно участието на пациента.  Лекарите в зряла възраст (р<0.05, 0.010 χ²=9.31), с по-

дълъг трудов стаж  (р<0.05, 0.041 χ²=8.27), и по-голям брой пациенти в практиката (р<0.05, 

0.024 χ²=11.23) в по-значима степен посочват компонента „зачитане на пациента като 

личност, с проявяване на разбиране към значението на заболяванията в личен план“. 

Лекарите с тези характеристики имат не само повече житейски и професионален опит, но 

този опит е в две различни здравни системи, което дава възможност за диференциране на 

различията, особено по отношение на пациент-центрираността.  

В същата посока е намерената статистическа връзка между зрялата възраст на 

респондентите и  компонентите: „споделена отговорност и активно включване на пациента 

% 
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при вземане на решение по отношение на заболяването му“ (р<0.05, 0.009 χ²=9.53) и 

„ефективна взаимовръзка лекар-пациент“ (р<0.05, 0.034 χ²=6.75).  

В градска среда, с по-висока концентрация на медицински и свързаните с тях услуги, 

значимо повече от лекарите, участвали в анкетата, посочват компонента „разширено 

разбиране за болеста, с обсъжане на психологическите и социалните й аспекти“ (р<0.05, 

0.044 χ²=6.25).  

Интересен факт е, че компонентът „отчитане значението на личностовите особености на 

лекаря – нагласи и ценности“ е най-рядко избирания, значимо в повече сред лекарите, 

работещи с предимно градско население (р<0.05, 0.021 χ²=7.70). По всяка вероятност 

лекарите недооценяват колко съществени аспекти при решаването на здравните проблеми 

се определят от личностовите особености на техните лични разбирания и така омаловажат 

този компонент на пациент-центрираната грижа. 

 

 

 
 

 

Лекарят   – 37.8±0.07% 

 

Пациентът – 3.0±0.07% 

 

Равностойно лекарят и пациентът 

55.2±0.07% 

 

Зависи от вида на здравния проблем – 

например –3.9±0.07% 
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Фиг. 4 Как ОПЛ определят, кой е водещ във взаимовръзката лекар-пациент  

 

Повече от половината анкетирани общопрактикуващи лекари са възприели 

равностойността във взаимоотношението лекар-пациент в процеса на консултиране, като 

тази нагласа не се влияе от пол, възраст, професионален опит и от характеристиките на 

амбулаторията за първична медицинска помощ, в която практикуват. Не малък остава и 

процентът на респондентите, които отстояват водещата позиция на лекаря. Но за колкото 

повече пациенти се грижат лекарите, толкова по склонни са да зачитат равнопоставеността  

(р<0.05, 0.016 χ²=24.73). 
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Комплексността на концепта пациент-центрираност води до трудности в обективизирането 

и измерването му.  

Респондентите най-често считат, че чрез „удовлетвореността на пациента“ се измерва 

ефективността на вазимовръзката лекар-пациент (68.7%), докато „удовлетвореността на 

лекаря“ е поставена на трето място (50.0%), след „поддържане на дългосрочна връзка 

между лекар и пациент“ (52.6%). Единствено „дългосрочността на връзката“ е с приоритет 

сред лекарите в зрява възраст (р<0.05, 0.043 χ²=6.27) и в градска среда (р<0.05, 0.022 

χ²=7.66). Останалите твърдения са без влияние от характеристиките на изследваната група 

лекари. Така ранжираните твърдения закрепят тенденция в получените резултати по 

отношение на ролята и мястото на лекаря при пациент-центрирания подход. Последният 

не цели механично преместване на фокуса от лекар към пациент при консултирането на 

здравни проблеми. Удовлетвореността на лекаря би следвало да е равностоен измерител, 

наред с тази на пациента.  

 

 

Чрез удовлетвореността на лекаря    - 

50.0±0.03% 

 

Чрез удовлетвореността на пациента  

- 68.7±0.03% 

 

 

Чрез по-краткото време необходимо 

за консултация  - 13.9±0.02% 

 

 

Чрез дългосрочността на връзката  – 

52.6±0.03% 
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Фиг. 5 Как според ОПЛ се измерва ефективността на взаимовръзката лекар-пациент  
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Сред изброените заболявания, при които пациент-центрираният подход би допринесъл 

значително в терапевтичен план са отбелязани както психични заболявания, така и 

соматични болести - например депресия (72.2%) и хипертонична болест (62.0%).   Данните 

показват познаване на практическите аспекти на пациент-центрираните грижи. Сред 

избраните заболявания са посочени както остри, така и хронични; характернни за различни 

възрастови групи. Несъмнено при здравни проблеми с превалиране на психичния 

компонент пациент-центрираността е ключова. Независимо от използваната терминология, 

традиционно, при този тип страдания, се акцентира върху индивиуалните особености на 

пациентите. Очаквано депресията като представител на тази група заболявания е 

приоритизирана, което е посочено значимо по-често от лекарите с по-голям житейски и 

професионален опит – зряла възраст (р<0.05, 0.03 χ²=11.57), стаж над 31 години (р<0.05, 

0.019 χ²=9.93), брой пациенти  над 2501  (р<0.05, 0.018 χ²=11.96). Посочената на второ 

място – хипертонична болест е соматично заболяване, влияещо се в значима степен от 

поведението на пациента, поради което именно пациент-центрираната грижа би 

допринесла за позитивен терапевтичен резултат. Сред анкетираните лекари статистически 

значимо в по-голяма степен това е отчетено от тези със специалност обща медицина 

(р<0.05, 0.005 χ²=8.01), обслужващи предимно градско население (р<0.05, 0.011 χ²=9.03). 

Личностовите и поведенчески фактори също имат съществено значение при заболяването 

астма, поради което е озадачаващо повече от две трети от анкетираните 

общопрактикуващи лекари да не виждат потенциала на пациент-центрираната грижа за по-

добри терапевтични резултати. Най-вероятно този резултат се дължи на пояснението, че се 

отнася до астма в детска възраст и като пациент е прието само детето, а не потенциално 

семейството, когато би могъл да се използва ПЦП. Очаквано миокардият инфаркт е 

поставен на последно място, като остро заболяване. Въпреки че, сърдечно-съдовият риск, 

който е в основата на това състояние, е индивуален и част от факторите са 

модифицируеми. Казано по друг начин – пациент-центрираната грижа би допринесла 

значимо за оптимизиране на терапевтичните резултати. 
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Остър миокарден инфаркт    – 17.8±0.03% 

 

Депресия  – 72.2±0.03% 

 

 

Хипертонична болест  - 62.0±0.03% 

 

 

Астма в детска възраст  – 20.4±0.03% 
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Фиг. 6 При кои от посочените заболявания използването на пациент-центрираният 

подход би допринесло значително за лечението  

 

Елементите на пациент-центрираната грижа включват категории като сътрудичество, 

отговорност, информираност, автономност, уважение, стил на общуване при решаване на 

здравния проблем.  

Като най-важно е посочено „сътрудничеството при изпълнение на лечебната дейност“ 

(78.7%), елемент основополагащ при всяка съвместна дейност; като най-голяма значимост 

е посочена от лекарите в зряла възраст  (р<0.05, 0.03 χ²=11.73).  

Пациент-центрираната грижа не би била възможна без активната съпричастност на 

пациента, поради което „поемането на отговорност от страна на пациента за здравния му 

проблем“ е несъмнено ключов елемент, посочен на второ място, с по-голяма значимост 

сред общопрактикуващите лекари в зряла възраст (р<0.05, 0.05 χ²=6.00), работещи  

предимно с  градско население (р<0.05, 0.035 χ²=6.70).  

Поставеното на елемента „точна и разбираема информираност“ сред първите три показва 

познаването на подхода сред анкетираната група лекари. Отново житейската зрялост 

(р<0.05, 0.02 χ²=12.28) и професионалната работа в градска среда (р<0.05, 0.023 χ²=7.53), с 

голям брой пациенти (р<0.05, 0.034 χ²=10.38) допринасят в значима степен за открояването 

на този елемент. 

„Начинът, по който лекарят общува с пациента“ се оценя като по-важен елемент от 

„начина, по който пациентът общува с лекаря“. С нарастването на трудовия стаж, тази 

тенденция става значима – съответно (р<0.03, 0.034 χ²=8.69) за първия и (р<0.03, 0.01 

χ²=13.77) за втория елемент. Като сред лекарите в зряла възраст „начинът, по който 
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пациентът общува с лекаря“ е по-значим (р<0.05, 0.01 χ²=15.06),  както и сред тези, които 

работят предимно с  градско население (р<0.05, 0.019 χ²=7.93). 

Не голям процент респонденти са избрали елемента „автономност и уважение“. Интресено 

е, че в по-често е избран отговор, че тези елементи са насочени към пациента от лекаря, 

отколкото „автоността и уважението на лекаря от пациента“. Значимо в повече такъв 

отговор избират респондентите от зрялата възраст (р<0.05, 0.011 χ²=8.94), с повече трудов 

стаж (р<0.03, 0.05 χ²=7.83), работещи предимно с градско население (р<0.05, 0.033 

χ²=6.81).  

Нужно е да се отбележи, че не малка част от анкетираните лекари са посочели, като 

елемент на пациент-центрирания подход, включването на семейство - при желание от 

страна на пациента; по-значимо е мнението сред респондендите с по-голям житейски 

(р<0.05, 0.042 χ²=6.32) и професионален опит (р<0.03, 0.018 χ²=10.06). 

 

 

 

Автономността и уважението на 

лекаря от пациента - 31.3±0.03% 

 

Автономността и уважението на 

пациента от лекаря – 37.0±0.03% 

 

При желание от страна на пациента, 

да се включва семейството му – 

32.2±0.03% 

 

Да се информира пълно пациента, 

точно и разбираемо    - 47.4±0.03% 

 

Начина, по който лекарят общува с 

пациента – 40.0±0.03% 

 

Начина, по който пациентът общува с 

лекаря – 30.9±0.03% 

 

Поемането на отговорност от страна 

на пациента за здравния му проблем 

– 62.6±0.03% 

 

Сътрудничеството на пациента при 

изпълнение на лечебните дейности    

- 78.7±0.03% 
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Фиг. 7 Водещи елементи на пациент-центрирания подход според ОПЛ 
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Обобщение: 

В заключение общопрактикуващите лекари показват разбирания за пациент-центрирания 

подход, които съответстват на установените в международната практика.  

Анкетираните общопрактикуващи лекари разглеждат използването на подхода като 

възможност за непрекъсност/континуитет в работата си с избралите ги пациенти. Видна е 

яснотата им по неообходимостта да се познава пациентът като личност, да се търси 

неговото мнение и да се постига равностойност в участието на двете страни при 

консултирането.  Макар че е даден превес на психично пред соматично заболяване, като 

пример за практическо приложение на пациент-центрирания подход, не може да не се 

отбележе малката процентна разлика между двете групи. Това насочва към познаване на 

възможностите за използване на пациент-центрираната грижи независимо от вида на 

здравния проблем. Удовлетвореността на пациента е изведена като измерител за 

ефективното прилагане на подхода. Осигуряването на сътрудничество при изпълнение на 

лечебната дейност е основополагащ елемент за пациент-центрираните грижи според 

данните получени от анкетното проучване на общопрактикуващите лекари. 

Необходими са бъдещи изследвания по отношение на неговото приложение в практиката. 
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3.2. Проучване на нагласите на общопрактикуващи лекари относно бариери, 

недостстъци и предимства за прилагане на подхода. 

 

Прилагането на пациент-центрираните грижи се свързва с множество ползи както по 

отношение качеството и сигурността на оказваните грижи, така и по отношение 

повишаване удовлетвореността на лекари и пациенти. Използването на пациент-

центрирания подход отделя специално внимание на потребности на пациента и засилва 

неговата ангажираност и отговорност в решаване на здравните му проблеми.  От друга 

страна са налични и трудности при прилагането им в практиката, като пациент-

центрираните грижи имат и своите ограничения и недостатъци.  

Прилагането на пациент-центрираните грижи в общата практика се приема за ключова 

компетентност на семейните лекари по определението на Европейската организация на 

обучителите по обща/семейна медицина, но все още няма достатъчно данни за 

практическото приложение на модела на пациент-центрирана грижа и е необходимо да 

бъде изследвано, за да се натрупат доказателства по отношение на предимствата и 

ограниченията.  

Пациент-центрираните грижи са широко използван модел в модерните здравни системи. 

Има редица доказани ползи от пациент-центрираните грижи, свързани с качеството и 

сигурността на здравните грижи, повишване удовлетвореността на лекари и пациенти, 

подобряване на ангажираността на пацента, като се отделя внимание на неговите 

потребности. Въпреки това пациент-центрираните грижи имат и своите ограничения и 

недостатъци. Отчита се наличието на трудности при прилагането им в практиката. 

 

Целта на проведеното качествено проучване е да установят основните предимства, 

недостатъци и ограничения, свързани с пациент-центрираните грижи в общата медицинска 

практика. Включени са 54 общопрактикуващи лекари, участващи в обучение по 

проблемите на пациент-центрираната грижа.  
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Характеристика на контингента ОПЛ 

От включените в проучването практики доминират лекарите от женски пол 19 (35.2%). По 

отношение на възрастовото разпределение младите и възрастните лекари са с по 4 

представителя (7.4%), тези в зряла възраст са 46 (85.2%). Средната възраст на включените 

в проучването е 51.2±6.9, най-младият представител е на 36, а най-възрастният на 68 

години. Годините трудов стаж на обхванатите варира в широки граници, средно 25.6±9.2г. 

27 от лекарите имат придобита специалност Обща медицина, като 17 от тях освен нея имат 

и допълнителна друга специалност. Специализиращите към момента на изследването са 

50%. 

По отношение на населеното място на практики за първична медицинска помощ, 21 

(38.9%) от практиките обслужват предимно градско население, 10 (18.5%) предимно селско 

и 23 (42.6%) смесено.     

Има представители и от двата вида практики, като доминират индивидуалните над 

груповите практики за първична медицинска помощ, съответно - 47 (87.%) и 7 (13.0%). 

Екипите за обгрижване на пациентите в общата медицинска практика са сформирани 

предимно от лекар и медицинска сестра, в някои са включени акушерки, администратор 

или друг помощен персонал.  

Броят на обслужваните пациенти варира, като средния брой пациенти на практика е 

1807.3±858.5 души.   (Таблица 2) 

 

В рамките на обучението се организираха дискусии в малки групи за объждане на 

предимствата, недостатъците и ограниченията, свързани с пациент-центрираните грижи в 

общата медицинска практика. Контент анализ  (или анализ на съдържанието) бе приложен 

към писмените записи от дискусиите в малките групи. Бе постигната сатурация на данните 

след третата фокус група. 
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Таблица 2 Характеристика на ОПЛ участващи в проучването 

показател Брой  Процент % Sp % 

Пол 

Мъже  19 35.2 0.07 

Жени  35 64.8  

Възраст 

Млади   4 7.4 0.05 

Зрели  46 85.2  

Възрастни  4 7.4  

Трудов стаж 

1-10г. 4 7.4 0.11 

11-20г. 12 22.2  

21-30г. 27 50.0  

над 31г. 11 20.4  

Специалност 

             ОМ 10 18.5 0.07 

ОМ и друга 17 31.5  

Специализант  27 50.0  

Вид на практиката 

ИП 47 87.0 0.05 

ГП 7 13.0  

Численост на персонала 

Двама  44 81.5 0.07 

Повече от двама 10 18.5  

Обслужвано население 

Предимно градско 21 38.9 0.12 

Предимно селско 10 18.5  

Смесено  23 42.6  

Брой пациенти 

До 1000 5 9.3 0.16 

1001-1500 20 37.0  

1501-2000 15 27.8  

2001-2500 8 14.8  

Над 2501 6 11.1  

 

Анализът на съдържанието бе осъществен независимо от трима изследователи, с цел 

подобряване на валидността. Разликите между трите анализа бяха несъществени.  Всички 

автори обсъдиха темите, за да се достигне до обобщена представена поредица от 

предимства, недостатъци и бариери. 

Тематичният анализ представя обобщена поредица от предимства, недостатъци и бариери 

при прилагане на пациент-центрирани грижи.  
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Таблица 3 Предимства, недостатъци и бариери сповед участвалите в проучването ОПЛ 

ПРЕДИМСТВА – ПАЦИЕНТ ЦЕНТИРАН ПОДХОД 

Удовлетвореност на пациент Позволява по-добро познаване на 

пациента 

Взаимодействие, колаборация 

Удовлетвореност на лекар Дава възможност за правилно поведение 

и лечение 

По-добри клинични резултати 

По добро сътрудничество на 

пациент(добър комплаинс) 

По дълбоко вникване в проблемите на 

пациента 

По-силна емоционална връзка  

По добър медицински резултат Води до правилно заключение на лекаря, 

т.е поставяне на правилна диагноза, а от 

там и предписване на правилна и 

достатъчна терапия за пациента 

Взаимопомощ  

По ефективни взаимоотношения Води до правилно заключение на лекаря, 

т.е поставяне на правилна диагноза, а от 

там и предписване на правилна и 

достатъчна терапия за пациента 

Споделена отговорност 

По точна диагноза  Взаимно доверие 

По точна терапия  По-добро участие на пациента в лечението 

Възможност за включване на 

семейството 

  

Положителни социални ефекти за 

пациент и общество 

  

Пациента се възприема като 

човек(личност) със съвкупност от 

проблеми,а не само заболяване 

  

Индивидуален подход   

Мнението на пациента е важно при 

решаване на проблемите 

  

Дълготраен контакт и дългосрочни по 

добри резултати по отношения 

здравословното му състояние: 

  

24 часово обслужване   
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Консултация   

Доживот   

Възможност за промоция и 

профилактика 

  

Ангажиране на пациента и 

семейството му по отношение 

решения и поемане на отговорност за 

собсвеното здраве 

  

НЕДОСТАТЪЦИ: 

Неприложим при липса на цялостна 

реформа 

Времето с което разполагаме Относително ограничено време за 

прилагане на цялата палитра от 

възможности, които предлага подхода 

Неприложим при езикова бариера В повечето случаи преобладава – 

пациента 

Финансиране липсва 

Липса на време Лекар центрирания подход е наложен  Синдром на изпепеляване 

Неприложим при липса на доверие 

между лекар и пациент 

24 часово разположение  

Изисква зрялост и автономност на 

пациента 

При изчерпване на лимити не може да се 

осъществи връзката със специалиста 

 

Трудно приложим в пост-

комунистическото общество 

  

Неприложим при деца(малки)   

Изисква обучение на лекаря   

Финансови рестрикции   

БАРИЕРИ: 

Лекарят сам по себе си Личностови особености на пациента Лекар – натовареност, емоционална и 

физическа кондиция, време, компетентност 

Очаквания на пациентите Невъзможност за осигуряване на 

комуникация с пациента – глухонемота, 

умствено изоставане 

Пациент – необщителен, нежелание да 

съдейства, интелигентност (ценностна 

система), отношение към заболяването 

Нормативни ограничения Липса на достатъчно време за 

провеждане на консултативния преглед 

 

Механизми за функциониране   
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Таблица 4 Предимства на пациент-центрирания подход 

Предимства 

 

Удовлетвореност на пациент 

Удовлетвореност на лекар 

Пациента се възприема като личност със съвкупност от проблеми, а не само 

заболяване 

Индивидуален подход 

Мнението на пациента е важно при решаване на проблемите 

По-добро сътрудничество на пациент (по-добър комплайнс) 

Позволява по-добро познаване на пациента 

Взаимодействие, колаборация между общопрактикуващия лекар и пациента 

По-ефективни взаимоотношения 

По-силна емоционална връзка лекар-пациент 

Споделена отговорност 

По-добро участие на пациента в лечението 

По-дълбоко вникване в проблемите на пациента от страна на общопрактикуващия 

лекар 

Взаимно доверие 

По-добри клинични резултати 

Води до правилно заключение на лекаря, т.е поставяне на правилна диагноза, а от 

там и предписване на правилна и достатъчна терапия за пациента 

Дълготраен контакт и по-добри резултати по отношения здравословното му 

състояние 

Възможност за промоция и профилактика 

Възможност за включване на семейството 

Положителни социални ефекти за пациент и общество 
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Таблица 5 Недостатъци на пациент-центрирания подход 

Недостатъци 

Неприложим при липса на доверие между лекар и пациент 

Изисква зрялост и автономност на пациента 

Трудно приложим в пост-комунистическото общество 

Неприложим при липса на цялостна реформа в здравеопазването 

Синдром на изпепеляване 

Изисква целенасочено обучение на лекаря 

Неприложим при езикова бариера 

Липса на време  

Неприложим при деца (малки)  

Финансови рестрикции 

 

Таблица 6 Бариери на пациент-центрирания подход 

Бариери 

Лекарят сам по себе си 

Лекар – натовареност, емоционална и физическа, време, компетентност 

Личностови особености на пациента 

Пациент – необщителен, нежелание да съдейства, интелигентност (ценностна 

система), отношение към заболяването 

Невъзможност за осигуряване на комуникация с пациента – глухонемота, умствено 

изоставане 

Нормативни ограничения 

Финансови рестрикции 

Липса на достатъчно време за провеждане на консултативния преглед 

Очаквания на пациентите 

 

Практическото приложение на модела на пациент-центрирана грижа е необходимо да бъде 

изследвано, за да се натрупат доказателства по отношение на предимствата и 

ограниченията.  
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Прилагането на пациент-центрираните грижи в общата практика се приема за ключова 

компетентност на семейните лекари по определението на Европейската организация на 

обучителите по обща/семейна медицина. 

Съответността на модела към дейността в първичната медицинска помощ я прави чест 

обект на тези проучвания, паралелно с обучение на семейните лекари за пациент-

центриран подход.  

Въвеждането на първичната медицинска практика у нас е част от реформата в 

здравеопазването.  Общопракиткуващите лекари са нехомегенна група, с различна степен 

на квалификация. В процеса на тяхното продължаващо медицинско образование се засягат 

различни проблемни области с пряко приложно значение за практиката им. В 

интереактивен модул на обучение по темата за пациент-центрираните грижи се обсъдиха 

предимства, недостатъци и бариери.  

Предложени са множество определения за пациент-центрираните грижи. Общите аспекти, 

които се включват в дефинициите са насочени към комуникацията с пациентите, даването 

на достатъчна информация,  уважението и зачитане на потребностите  и ценостите им, 

емоционална подкрепа, включване на семейството.  

Част от посочени аспекти са описани, както в литературата, така и от участниците в 

нашето проучване като предимства на модела.  

Работата в групите изведе множество предимства.  Прави впечатление, че те са насочени 

не само към пациента, но и към медицинските специалисти. От друга страна позитивните 

аспекти на пациент-центрирания подход са свързани с цялостното обслужване на 

пациентите по повод здравните им проблеми, като по този начин се подобрява качеството 

на медицинските грижи като цяло.  

Участниците са единодушни по отношение на ползите свързани с удовлетвореността както 

на лекари, така и на пациенти. Макар да е субективна категория, удовлетвореността се 

използва и като измерител на този тип грижи.  

Изтъкнато бе и друго предимство, а именно включването на пациента. Акцентира се върху 

комуникацията лекар-пациент, която е насочена към пацента като личност и отразява 

емоционалното му състояние и разбиранията му за здравния проблем.  

В съвременното здравеопазване активната роля на пациента има все по-голямо значение, 

особено с навлизането на пазарната икономика в съвременното здравеопазване, тъй като е 
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отправна точка за по-доброто сътрудничество при профилактичните мероприятия и 

изпълнение на терапевтичния режим.  

Не на последно място се дискутира и въпроса с включването на семейството. Паралено с 

активното участие на пациента като предимство се отчита и включването на семейството, 

което е неизменен съучастник при здравен проблем на някой от неговите членове.  

Участниците се обединиха около мнението за същественото предимство на пациен-

центрираната грижа, отнесено към подобряването на диагностичния и терапевтичен 

процес.  

Данните показват, че най-често посочваното предимство на пациент-центрираните грижи 

се свързва с нарастващата удовлетвореност от консултирането, както сред 

общопрактикуващите лекари, така и сред пациентите и с подобряване на здравните 

резултати.  

Засегнат беше и въпросът и с недостатъците на пациен-центрирания подход. Макар, че 

изминаха петнадесет години, организационните проблеми в здравната система все още са 

значими. Този факт е отразен в нашите резултати. Част от респондентите са посочели в 

областта на недостатъците, че моделът е трудно приложим в пост-комунистическото ни 

общество, което носи като наследство установения модел на взаимоотношения лекар-

пациент -  с очаквания от страна на пациентите за безотказна помощ, но при отговорност 

изцяло от медицинските специалисти. Мотиви за това, че моделът е трудно приложим би 

могло да се свърже както с традиционното обучение с фокус върху болестта, така и 

прилагането на лекар-центриран подход, при който пациентите са в пасивна позиция. По 

тази причина респондентите подчертават изискването за зрялост и автономност на 

пациента, което все още липсва и те отчитат като недостатък.   

ОПЛ участници в групите изразиха мнение, че въпреки придобитият опит от старта на 

здравната реформа и практикуване на първична медицинска помощ основана на 

принципита на общата медицинска практика, все още съществуват организационни 

проблеми в здравната система и те са значими.  

Широко дискутиран бе въпросът свързан с бариерите, които семейните лекари срещат. 

Сред затрудненията се открояват нормативни, финансови и ресурсни ограничения на 

здравната система. Бариери за прилагането в практиката са недостигът на време и човешки 

ресурси, недостатъчното обучение на медицинските специалисти по проблема, както и 

недостатъчната яснота в определянето на модела пациент-центрирани грижи. 
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Съществено е разбирането за предварителна готовност, нагласа както на лекаря, така и 

пациента, за да се осъществи пациент-центрирана грижа, което е отразено в изведените 

бариери.  

 

 

Обобщение:  

Данните показват, че най-често посочваното предимство на пациент-центрираните грижи 

се свързва с нарастващата удовлетвореност от консултирането, както сред 

общопрактикуващите лекари, така и сред пациентите и с подобряване на здравните 

резултати.  

Въпреки че общопрактикуващите лекари подчертават важността на пациент-центрираните 

грижи като ключова компетенстност в тяхната работа, налични са множество ограничения 

за прилагането им в практиката. Проучването набелязва основните бариери като стъпки, 

които трябва да бъдат преодоляни за бъдещото развитие на модела в практиката. 
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3.3. Да се обучат общопрактикуващи лекари по пациент центрирани грижи и се 

оцени ефекта от проведеното обучение. 

 

3.3.1. Предварителна оценка на знания и отношение на общопрактикуващите лекари 

относно личност центрираните грижи 

 

Европейската дефиниция за общата медицинска практика (ОМП) на WONCA представя 

определящите елементи на личност центрираните грижи, които се отнасят до четири 

важни, взаимносвързани характеристики на общата медицина, а именно: продължителност 

и дългосрочност, „овластяване” на пациентите, пациент-центриран подход и взаимовръзка 

лекар-пациент.  

Прилагането на личност центрирани грижи в ОМП се отнасят до способността на 

общопрактикуващия лекар (ОПЛ) да усвои пациент-центрирания начин на работа с 

пациентите и техните проблеми в съответния им контекст; да използва консултацията в 

ОМП за осъществяване на ефективна връзка между лекар-пациент, в унисон със зачитане 

на автономността на пациента; да общува, приоритизира проблемите и си партнира с 

пациента при разрешаване на здравните проблеми; да предоставя продължителна грижа, 

съобразена с потребностите на пациента и координира цялостно грижите за пациента.  

Притежаването на задълбочени знания и умения, свързани с тази ключова компетентност 

на ОПЛ са от решаващо значение за прилагането на пациент-центрирани грижи в 

ежедневната практика.  

Това означава, че от ОПЛ се очаква добре да познава и развива своите знания и умения за 

прилагане на тази ключова компетенция на ОПЛ.  

 

Поставихме си цел да се направи предварителна оценка на знанията и отношението на 

общопрактикуващи лекари по отношение на личност центрирани грижи, като се изследва 

мнението на 54 ОПЛ, решили да вземат участие в обучение по пациент центрирани грижи. 

Приложен бе оригинален въпросник, включващ затворени въпроси, с възможност за повече 

от един отговор.  

Характеристиката на контингента съответства на данните получени при изследване на 

нагласите на ОПЛ, решили да се включат в обучението. 
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Резултатите от нашето изследване показват, че според респондентите в най-голяма степен 

пациент центрирания подход включва: партньорство и съдействие с пациента, неговото 

семейство и медицинските специалисти – 43 (79,6%) и оказване на грижи, при които 

пациентът е поставен в центъра на здравната система – 35 (64,8%). Малко над една трета 

20 (37,0%) поставят акцент върху изразяване на уважение към хората, техните ценности, 

нужди и предпочитания.   

 

 

 

Уважение към хората, техните 

ценности, нужди и предпочитания – 

37±0.07% 

 

Партньорство и съдействие с пациента, 

неговото семейство и медицинските 

специалисти  – 78.6±0.06% 

 

Оказване на грижи, при които 

пациентът е поставен в центъра на 

здравната система – 64.8±0.07% 

 

 

 

Фиг. 8 Какво включва пациент-центрираният подход според ОПЛ  

 

Повечето респонденти избират най-широката формулировка. С водеща значимост тя e сред 

лекарите, работещи в по-големи екипи (р<0.05, 0.05 χ²=10.50).  Идеята за „пациентът-

център на здравната система“ е значимо по-популярна сред лекарите със специалност обща 

медицина (р<0.05, 0.046 χ²=3.98). 

 

Впечатляваща е категоричността на анкетираните общопрактикуващи лекари, 52 (96,3%), 

посочели, че личност центрираnите грижи са ключова компетенция в първичната 

медицинска практика. 

% 
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Фиг. 9 Личност-центрираните грижи са ключова компетенция на ОПЛ  

 

 

Интересен е факта, че 26 (48,1±0.14%) от тях считат, че концепцията за личност-

центрираната грижа възниква във връзка с ограниченията на традиционния биомедицински 

модел, докато 24 (44,4%) от колегите са убедени, че концепцията е възникнала за да 

допълни традиционния подход. Тази гледна точка се споделя с по-голяма значимост от 

лекарите в зряла възраст (р<0.05, 0.007 χ²=17.80). 

 

 

 

 

Фиг. 10 Концепцията за грижи центрирани към пациента възниква във връзка с 

ограниченията на традиционния биомедицински модел 
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Две трети от анкетираните, считат, че пациент-центрираната грижа е свързана със 

способността на общопрактикуващите лекари да разбират семейството, общността, 

социалните и културнните аспекти на личностовите нагласи, ценнности и вярванията на 

пациента. Съществено място е отредено на важността да общуват и партнират с пациента – 

37 (68,5%) и да установят ефективна взаимовръзка лекар-пациент 34 (69,0%).  Лекарите 

със специалност обща медицина статистически значимо отдават по-голямо внимание на 

посочената на първо място способност (р<0.05, 0.013 χ²=6.17).  

 

 

 

 

Да усвои пациент-центрирания 

начин на работа – 44.4±0.07% 

 

Да използва консултацията в ОМП 

за ефективната връзка между лекар-

пациент  – 63.0±0.07% 

 

Да общува и партнира с пациента – 

68.5±0.06% 

 

Да предоставя продължителна 

грижа – 35.2±0.07% 

 

Да разбира семейство, общостта, 

социалните и културни аспекти  на 

личностовите нагласи, ценности и 

вярвания – 74.1±0.06% 

 

Да разграничава понятията 

заболяване, болест и страдание на 

пациента -31.5±0.06% 

 

  

 

Фиг. 11 Пациент-центрираните грижи се отнасят до способността на ОПЛ 

 

 

% 



 44 

На Фигура 12 са представени разбиранията на ОПЛ относно това, каква е целта на ОПЛ 

при прилагане на пациент центрирано консултиране.  За анкетираните лекари най-

съществено е да се постигне споделост в диагностичния и терапевтичния процес. Тази цел 

не се влияе от пол, възраст и професионални характеристики на изследваната група. При 

почти две трети от респондентите целта на подхода е да се познава гледната точка на 

пациента, за да се интегрира в лекарските задачи, като с по-висока значимост това мнение 

се споделя от лекарите в зряла възраст (р<0.05, 0.013 χ²=8.66) и тези със специалност 

(р<0.05, 0.021 χ²=5.33). Използването на пациент-центрираните грижи с цел заздравяване 

връзката с пациента не е често посочвана, но има по-голяма тежест сред лекарите със 

специалност (р<0.05, 0.014 χ²=6.03). Най-малка група респоденти избират като цел при 

приложението на пациент-центриран подход опазването от субективност в медицинските 

взаимоотношеия. 

 

 

Да проучва идеите, опасенията и очакванията на 

пациента и ги интегрирате към вашите задачи като 

лекар – 66.7±0.06% 

 

Да намери общ език и начертава общ план за 

бъдеща работа с пациента – 79.6±0.06% 

 

Да споделя получените резултати на достъпен език 

– 50±0.06%  

 

Да взима решения, които зачитат волята на 

пациента – 74.1±0.07% 

 

Да се пази от субективност в медицинските 

взаимоотношения – 24.1±0.06% 

 

Да използва своите способности и отношение за 

заздравяване връзката с пациента – 46.3±0.07% 

 

Постига баланс между емоционалната дистанция и 

близост с пациента – 35.2±0.07% 

 

 

 

Фиг. 12 Разбирания на ОПЛ относно целта на пациент центрирано консултиране 

% 
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От възможните ползи от прилагането на личност центрирани грижи, на първо място ОПЛ 

са посочили постигане на по-ефективни здравни резултати – 46 (85,2%), следвано от 

удовлетвореност от двете страни – на пациента и на лекаря – 44 (81,5%), нарастнало 

доверие – 35 (64,8%).  

Не са намерени зависимост спрямо характеристиката на изследваната група по отношение 

на ползите от прилагането на пациент-центрираия подход. 

 

 

 

Нараснало доверие – 64.8±0.07% 

 

Удовлетвореност от двете страни – на 

пациента и лекаря – 81.5±0.06% 

 

По-подходящи назначения на 

медикаменти – 31.5±0.06% 

 

По-ефективни здравни резултати – 

85.2±0.05% 

 

  

 

Фиг. 13 Ползи от прилагането на ПЦП  

 

Данните от литературата сочат, че преобладават проучвания проведени на ниво третична 

здравна помощ за изследване на подгода пациент-центрирани грижи. Благоприятен е 

факта, че все повече проучвания се провеждат в първичната помощ. Изследванията 

предимно обхващат четири основни направления. Според анкетираните лекари 

измерването приложимостта на пациент-центрирания подход, в най-голяма степен, трябва 

да е фокусирано към резултата, последвано от измервания във връзка с очакванията на 

двете взаимодействащи си страни в здравната система – медицински специалисти и 

пациенти. С по-голяма значимост измерители, свързани с очакванията са за анкетираните 

лекари със специалност (р<0.05, 0.014 χ²=6.03). Получените от нас данни относно как се 

измерва ПЦП са представени на Фигура 14. 

 

% 
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Проучване как пациенти и лекари разбират 

компонентите на личност-центрирания 

подход (определение) – 46.3±0.07% 

 

Проучване на типа обслужване, който 

пациентите предпочитат, както и 

отношението и ценностите на специалистите 

(очакване) – 53.7±0.07%  

 

Проучване на обхвата, до който грижите се 

възприемат като пациент-центрирани 

(преживян опит) – 44.4±0.07% 

 

Проучване какво се случва като резултат от 

личност-центрирания подход (резултат) - 

70.4±0.06% 

 

 
 

Фиг. 14 Разпределение на ОПЛ според начините за измерване на ПЦП 

 

Данните от нашето проучване показват, че ОПЛ близо двадесет години след въвеждането 

на реформата в здравната система добре познават и оценяват високо специфичната за 

общата медицинска практика компетенция – личност центрирани грижи. Предвид 

дългосрочната връзка с пациентите ОПЛ разбират важността на отделните характеристики 

на ЛЦГ. Така партньорството с пациента е ключово за постигане на споделено решение при 

управление на здравните проблеми на пациента, особено на ниво първична медицинска 

помощ. Това е свързано и с активната позиция и поемане на отговорност от страна на 

пациентите, което е отразено в отговорите, дадени от изследваните от нас ОПЛ. В нашия 

случай, ОПЛ са поставили на първо място изследване на резултатите от прилагането на 

пациент центрирани грижи, като начин за измерване на подхода. Този резултат корелира и 

с даденото от тях мнение за ползите от прилагането на подхода, където отново твърдението 

е получило най-много отговори. 

% 
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3.3.2. Тест ре-тест оценка от проведеното обучение 

 

След проведеното обучение бе проучена постигната промяна в знанията и уменията на 

участниците.  

Обобщени и обособени бяха четири направления, след което се извърши сравнителна 

статистическа обработка. Резултатите за промяната са представени на таблица 7. Видно е, 

че независимо от предхождащото познаване на концепцията пациент-центриран подход, 

обучението допринася за надграждане; особено значимо е развитието по отношение 

„зачитане на автономността“ и „постигнатато сътрудничество с пациента“. 

 

Таблица 7 Сравнителна оценка на разбиранията на ОПЛ от проведения тест ретест 

Направления  Тест % Ре-тест % Р;  χ2; r 

Усвои пациент-центрирания начин на работа с 

пациентите и техните проблеми в съответния им 

контекст  

44,4 79,6 Р<0,001 

(χ2=14,19) 

r=0,36 

Използване на консултацията в ОМП за 

осъществяване на ефективна връзка между лекар-

пациент, в унисон със зачитане на автономността 

на пациента 

63,0 92,6 Р<0,001 

(χ2=14,19) 

r=0,36 

Да общува, приоритизира и действа в условията на 

постигнато сътрудничество с пациента 

68,5 94,4 Р<0,001 

(χ2=12,03) 

r=0,33 

Предоставяне на продължителна грижа, съобразена 

с потребностите на пациента, да координирате 

грижите 

35,2 74,1 Р<0,001 

(χ2=16,48) 

r=0,39 

 

Признаването на подхода и практическото му приложение са от важно значение и изискват 

допълнители обучения на ОПЛ в България. Това би имало и косвен ефект върху 

подобряване имиджа на ОПЛ. 
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3.3.3. Оценка на ОПЛ за проведеното обучение  

 

Данните представят обобщение на удовлетвореността на обучените ОПЛ, събрани чрез 

метода на допитване с помощта на оценъчен въпросник. Обект е проведен обучителен 

модул. Общият брой на участниците е 54. Въпросникът е попълван собственоръчно, 

анонимно, непосредствено след приключване на обучението.  

За изследване на нагласите и измерване на удовлетвореността от обучението са използвани 

индикатори за три области – структура на обучението, организация и практическо 

приложение. 

Като цяло е постигната висока степен на удовлетвореност сред преминалите обучението. 

Реално няма поставени негативни оценки.  

По отношение на структурата на обучението прави впечатление, че участниците оценяват 

обема и съдържанието на представения материал като оптимален, съобразен с 

възможностите в общата медицинска практика. 

Във връзка с организацията, участниците отново са дали своята положителна оценка за 

проведеното обучение. Добро впечатление прави, разбирането за оптимална 

продължителност на обучението с достатъчна практическа насоченост. 

Над 90% от участниците заявяват желание за участие в допълнителни обучения по 

пациент-центрирани грижи. 

 

Обратната връзка от проведеното обучение показва не само позитиви от провеждането му, 

но и готовността на общопрактикуващите лекари да повишават квалификацията си в тази 

насока. Основното е да се развиват умения, за да се разширява използването му в 

ежедневнната първична медицинска практика. 
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Структура  

 

Обем и съдържание на предоставените 

учебни материали 

 

 

Организация 

 

Качество на организацията и 

провеждането на обучението е добро 

 
Съответствие на учебната програма и 

целите на обучението 

 
 

Постигнати ли са целите на обучението 

 

 

Оптимална продължителността на 

обучението  

 

Достатъчна практическа насоченост 

 

 

 

Практическо приложение 

 

Приложимост в практиката 

 

Участия в други обучения по пациент-

центрирани грижи 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 15 Оценка на ОПЛ за проведеното обучение по отношение на структура, 

организация и практическо приложение 

 

Заключение: Семейните лекари познават елементите на личност центрираните грижи, но 

с цел утвърждаване и по-пълно прилагане на тази компетенция се изисква целенасочено 

обучение на ОПЛ.   

% 
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3.4. Проучване приложимостта на подхода в общата медицинска практиката при 

пациенти с тревожни разстройства, две години след прилагането на подхода. 

 

 

По данни от литературата, ползите от прилагането на личност центрирани грижи 

подкрепени с доказателства включват както ползи за пациентите, така и за медицинските 

специалисти.  

 

ОПЛ изразиха своето мнение отностно настъпила промяна след прилагане на подхода при 

групата пациенти с тревожни разстройства в рамките на две години. 

 

Пациент-центрираият подход се описва разнопосочно в научната литература, основно в 

теоретичен план. Ограничен е обемът с изследвания за пряката приложимост в практиката. 

Основавайки се на данни, както от литературата, така и на собственото проучване бе 

избрано да се изследва пациент с водещо заболяване в сферата на психичното здраве, 

обгрижван от обучен в ПЦП общопрактикуващ лекар. Всеки от петдесет и четиримата 

лекари описва структурирано диагностициран пациент с тревожно разстройство, код по 

Международната класификация на болестите F41; случайността на избора се гарантира 

като се избира от електронната база данни първият, след завършване на обучението по 

пациент-центрирани грижи, с тази диагноза. Основни характеристики  на проследената 

пациентска група е представена на Таблица 8. 
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Таблица 8 Социално-демографска характеристика на пациентите с диагноза 

тревожни разстройства - F41 

Показател  Брой  % Sp % 

Пол 

Мъже  9 16.7 0.05 

Жени  45 83.3  

Образование 

Начално  0 0 0.13 

Средно   21 38.9  

Полувисше  4 7.4  

Висше 29 53.7  

Социално положение 

Работещ  51 94.4 0.03 

Неработещ  3 5.6  

Семейно положение 

Живее сам 47 87.0 0.05 

В семейна среда 7 13.0  

Здравен статус  

С едно придружаващо хронично заболяване* 16 29.6  

Без придружаващо заболяване 38 70.4  

 

* Само с едно придружаващо хронично заболяване са 5 (9.3%) от пациентите, 11 (20.3%) от 

тях имат регистрирани две и повече придружаващи заболявания. 

 

Средна възраст на пациентите 49.9±9.5 (мининална 26, максимална 64). 

 

Изследвани бяха основни насоки в терапевтичната работа с проучваните пациенти. За 

проследявания период средният брой консултации на пациент е 8.3±1.9; отразени бяха 

всички  консултации по повод заболяването, включително и ако консултацията е по друг 

повод, но е обсъждан проблема. Интересно е, че близо половината от докладваните 
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пациенти са провели консултации с психолог / психиатър 24 (44.4±0.07%). Психотерапия 

са провеждали само 6 (11.1±0.04%) от пациентите. На фиг. 16 са представени данни за 

медикаментозната терапия, приложена при пациентите. 

 

 

 

 

Лечение със седатива 

 

 

Лечение с антидепресанти 

 

 

  

 

Фиг. 16 Разпределение на пациентите според това дали е провеждана терапия  

 

Не се установи статистически значима разлика по отношение на изследваните 

характеристики на пациентите – възраст, пол, социално положение и броя на проведените 

консултации, прием на медикаменти и провеждане на психотерапия. 

Единствено наличието на придружаващи заболявания води до повишаване приема на 

седативни средства - р<0.05, 0.000 χ²=32.27. 

 

 

Изследваната група лекари оцени прилагането на пациент-центрирания подход спрямо 

описаната група пациенти, с шест степенна Ликертова скала (0 не съм удовлетворен, 6 

напълно удовлетворен). Общопрактикуващите лекари са дали средна оценка 5.1±0.7 

(минимално 3, максимално 6), което показва тяхната висока степен на удовлетвореност. 

Прави впечатление, че само двама от ОПЛ са дали задоволителна степен и са пояснили 

каква е причината да не са удовлетворени. В единия случай спецификата на личностовите 

особености на пациента е толкова голяма, че лекарят не е успял да приложи ефективно 

% 
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подхода, а в другия, отново е изтъкнат аргументът с ограниченото време за провеждане на 

медицинските консултации в условията на общата медицинска практика. 

Изследваната група лекари отразиха промяната във взаимодействието си с избраната група 

пациенти след прилагане на подхода в рамките на две години. Приложимостта е 

изследвана относно фактори, свързани със здравната система, с пациента, с неговите 

близки и с медицинските специалисти. Почти във всички области лекарите заявяват, че 

прилагането на пациент-центрирания подход има позитивен ефект. Единствено по 

отношение на показателя - оптимизиране използването на ресурсите в здравеопазването се 

набелязват разминаване в оценките. Установи се статистически значима разлика по 

отношение на възрастовата група на ОПЛ - р<0.05, 0.034 χ²=10.45 и трудовия стаж - р<0.05, 

0.003 χ²=20.09. 

 

Като цяло изследваните ОПЛ са дали висока оценка на приложимостта на подхода в 

реалната практика.  
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По-добри здравни резултати 

 

 

Подобрен психически и когнитивен статус 

 

 

Подобрен функционален статус 

 

 

Удовлетвореност на пациента 

 

 

Качество на живот на пациента 

 

 

Намален брой хоспитализации и усложнения 

 
По-добро самоуправление 

 
По-голямо участие в процеса на вземане на 

решения относно грижите и лечението 

 

Намаляване нивото на стрес на лицата 

обгрижващи пациента 

 

 

Повишено придържане към лечението 

 

Намаляване на нежелани лекарствени 

събития 

 

 

Повишено доверие към ОПЛ 

 

По-добро отношение с професионалистите в 

областта на грижата 

  

Оптимизиране използването на ресурсите в 

здравеопазването 

 

 

 

% 
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Фиг. 17. Мнение на ОПЛ отностно, настъпила промяна след прилагане на подхода 

при групата пациенти с тревожни разстройства в рамките на две години 

 

Важен елемент на пациент-центрираната грижа е сътрудничеството между лекар и 

пациент. Значително преобладава броя на лекарите, които оценяват комплайнса сред 

изследваната група пациенти като по-скоро задоволитен 49 (90.7±0.04%). 

Опитността на ОПЛ с избраните пациенти при прилагането на ПЦП ярко се отразява в 

отговора от всички участници, че когато се взема решение в сътрудничесто с пациента, 

резултатите са по-добри. Значим е процента на лекарите, които отчитат, че поддържането 

на взаимоотношенията лекар-пациент е част от клиничните умения. 

 

Поддържането на взаимоотношенията лекар-

пациент е част от клиничните умения – 

92.6±0.04% 

  

Понякога, спонтанно, в хода на 

консултацията, пациентът ми дава 

отговорите, които търся – 94.4±0.03% 

 

Решаването на здравните проблемите 

обикновено се постига само чрез клинични 

изследвания и тестове – 7.4±0.04% 

 

Откривам, че се справям с повечето 

професионални проблеми по стандартен 

начин – 46.3±0.07% 

 

Мнението на пациента при решаването на 

здравния проблем не е толкова важно, 

колкото това на лекаря – 27.8±0.06% 

 

Само когато пациентът е съгласен с начина на 

действие, продължаваме нататък – 

87.0±0.05% 

 

Когато вземем решение в сътрудничесто с 

пациента, резултатите са по-добри – 100% 

 

 

 

Фиг. 18 Как ОПЛ оценяват пациент центрираността  

% 



 56 

Обобщение: 

Проучването на приложимостта на пациент-центрирания подход е свързано с оценка на 

показатели на индивидуално и системно ниво, с цел разкриване на възможности за 

подобряване на здравните грижи. 

Изследвания в приложен план на пациент-центрирания подход са необходими, за да се 

натрупат данни в реалността на общата медицинска практика у нас и да се удостовери 

използваемостта му.  
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3.5. Делфи консенсусна процедура относно съдържанието на програма за обучение на 

студенти и специлизанти по пациент центрирани грижи. 

 

На база проведеното качествено проучване с ОПЛ се изведоха предложения, целящи 

изготвяне на програма – съдържание за обучение по пациент-центрирани грижи. 

Изборът на участници целеше в дискусията да участват експерти ОПЛ провели обучение 

по пациент центрирани грижи.  

 

Дискусия се проведе в три фокус групи организирани през септември - декември 2014г. 

Броят на участниците варира от 17 до 19 в група, с общо 54 участници. Всяка група се 

водеше от модератор и ко-модератор, със средна продължителност на дискусиите около 1 

час и 5 минути. Извърши се аудиозапис, който в последствие бе  транскрибиран. 

По време на дискусията се обсъдиха всички предложения и се изложиха гледните точки от 

представители на различни позиции. На следващия етап модераторите сравниха 

предложенията, които показаха голяма степен на консенсус и бяха групирани в няколко 

водещи категории: 

 

• възникване, развитие и теоретични основи на личност-центрираните грижи; 

• взаимоотношения лекар-пациент; 

• управление на консултацията при прилагане на пациент-центрирани грижи; 

• измерване на подхода - ефикасност и ефективност от прилагането. 

 

Първата група резултати се обединиха върху идеята да се представи възникването, 

развитието и теоретичните основи свързани с пациент-центрираните грижи. 

Широко дискутиран бе въпросът за изясняване на понятия свързани с личност-

центрираните грижи. 

Акцентира се върху мястото на пациента в здравната система, като беше предложено да се 

наблегне върху историческите аспекти на взаимоотношенията лекар-пациент. 

Предложено бе и осъществаване на целенасочено обучение във връзка с предимствата, 

недостатъците и бариерите при прилагане на подхода. 
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Работата във фокус групите изведе необходимостта от детайлно обсъждане на 

взаимоотношенията лекар-пациент, което се оформи като второ направление в 

съдържанието за програма. 

Изтъкна се значението на личностовите особености както на лекаря, така и на пациента за 

прилагането на подхода. 

Подчерта се нуждата от запознаване със етапите на „споделено вземане на решение“. 

Мотивите за това предложение се свързват с тясната връзка с концепцията за подход, 

начочен към мотивиране на пациента да заема активна позиция при обсъждане на личното 

здраве. 

Единодушно бе прието, необходимостта да се отдели внимание на проявите на емпатия от 

страна на ОПЛ, като основна стъпка в терапевтичния процес.   

Предложено беше да се засегне и темата за доверието във взаимоотношенията лекар-

пацинт.  

 

Участниците бяха единодушни по отношение на потребностите им да се запознаят със 

спецификите по управление на консулатциите при прилагане на пациент-центрирани 

грижи.  

По-отношение на управление на ресурсите в общата медицинска практика, участниците се 

обединиха около мнението за даване на акцент в програмата и запознаване с теории за 

управление на ресурсите време, финанси и сформиране на оптимално функциониращ екип.  

ОПЛ участници в групите изразиха мнение за необходимостта от включване на 

семейството и лицата по обгрижването на пациента в дискусиите.  

 Предложена бе идеята за представяне на възможностите за прилагане на подхода при 

специфични групи заболявания.  

 

Не на последно място се дискутира и въпроса с свързан със ефикасността и ефективността 

от прилагането на подхода. Четвъртото направление формулирано от предложенията на 

участниците бе насочен към начините за измерване на пациент-центрираните грижи.  
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С цел да проучим мнението на ОПЛ за изготвеното съдържание на програма за обучение, 

проведохме Делфи консенсусна процедура. Решено бе включените участници да бъдат 

експерти в областта на ОМ, преминали обучение по пациент центрирани грижи. За да се 

спазят изискванията на процедурата, към 40 участника се изпрати писмо по електронната 

поща с кратко описание на изследването. Общо 32 ОПЛ, съгласили се да участват, дадоха 

оценка на поставените 22 твърдения от 1 (напълно несъгласен) до 9 (напълно съгласен). 

Всеки отговор оценен ≤ 6 бе обоснован.  

Всеки участник оцени всяко от предложенията, като за 19 от 22 твърдения ОПЛ са дали 

оценка над 7. Само при 3 от твърденията има регистрирана оценка ≤ 6. (Таблица 9) 

 

Следва да се отбележи, че изготвянето на списък с теми бе направено след превеждане на 

обучение на колегите, което даде възможност на ОПЛ да вникнат в дълбочина в проблема и 

да обмислят своите предложения. Проведеното обучение улесни и двете страни за 

изготвяне на конструкт, който да бъде обогатен, на база на така придобития опит. 

Включването на колеги от различни населени места и степен на квалификация, 

обслужващи пациенти с разнообразни здравни проблеми, позволи да се изготви 

структурирано, но богато по смисъл съдържание, което да е от полза при провеждане на 

обучения в областта на личност-центрирани грижи. В хода на дискусиите се обсъди, както 

тематичното съдържание, така и съпътстващата практическа част, като важен компонент в 

усвояване на умения. Засегнат бе и въпроса за съотношението между отделните части и 

продължителността на отделните субмодули. 
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              Таблица 9. Оценка на ОПЛ по отделните твърдения 

 

№ Твърдение  Ранк 

6 7 8 9 

1 Дефиниране на понятия свързани с личност-центрираните 

грижи 

0 2 17 13 

2 Еволюция на идеята за личност-центрирани грижи 0 3 17 12 

3 Исторически аспекти на взаимоотношението лекар-пациент 0 3 5 24 

4 Мястото на пациента в здравната система 0 3 8 21 

5 Предимства и недостатъци на пациент-центрираните грижи, 

бариери при прилагането на подхода 

0 0 9 23 

6 Съвременни тенденции в общуването между лекар и пациент 0 4 14 14 

7 Модели на пациент-центрирано консултиране 4 16 9 3 

8 Значение на личностовите особености на лекаря  0 2 16 14 

9 Значение на личностовите особености на пациента 0 2 16 14 

10 Специфика на взаимоотношенията общопрактикуващ лекар - 

пациент 

0 1 19 12 

11 Отговорност на пациента при решаване на здравния проблем 0 2 16 14 

12 Споделено вземане на решение в общата медицинска практика 0 1 19 12 

13 Прояви на емпатия в терапевтичния процес  0 2 14 16 

14 Доверието във взаимоотношенията лекар - пациент 0 3 12 17 

15 Значение на комуникативните умения на лакаря при прилагане 

на пациент центрирания подход 

0 2 2 28 

16 Потребности на пациентите от личност-центрирана грижа 0 1 4 27 

17 ПЦП при управление при специфични групи заболявания – 

психични, соматични  

0 0 7 25 

18 Ползи за пациента, семейството и лицата включени в 

обгрижването 

0 2 4 26 

19 Удовлетвореност на лекари от прилагане на подхода 0 2 3 27 

20 Екипност при решаване на здравния проблем на пациента 3 3 14 11 

21 Управление на ресурсите – човешки, времеви, финансови 0 1 2 29 

22 Измерване на подхода - ефикасност и ефективност от 

прилагането 

2 5 12 13 

 

Поради високата степен на съгласие, един кръг беше достатъчен за постигането на 

консенсус. (Таблица 10) 
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Таблица 10.  Резултати от първи кръг от Делфи процедура  

Твърдение Брой участници Брой участници 

с оценка ≥7 

% на постигане на 

консенсус 

Резултат  

1 32 32 100.00 Приема се 

2 32 32 100.00 Приема се 

3 32 32 100.00 Приема се 

4 32 32 100.00 Приема се 

5 32 32 100.00 Приема се 

6 32 32 100.00 Приема се 

7 32 28 87.50 Приема се 

8 32 32 100.00 Приема се 

9 32 32 100.00 Приема се 

10 32 32 100.00 Приема се 

11 32 32 100.00 Приема се 

12 32 32 100.00 Приема се 

13 32 32 100.00 Приема се 

14 32 32 100.00 Приема се 

15 32 32 100.00 Приема се 

16 32 32 100.00 Приема се 

17 32 32 100.00 Приема се 

18 32 32 100.00 Приема се 

19 32 32 100.00 Приема се 

20 32 29 90.63 Приема се 

21 32 32 100.00 Приема се 

22 32 30 93.75 Приема се 

 

Участниците се обединяват по дадените предложения за съдържание на програма за 

обучение по пациент-центрирани грижи, като приемат направените предложения. Известно 

несъгласие установихме при три от предложенията получили оценка шест, като 

участниците са аргументирали отговорите си във връзка с очакванията за утежняване на 

теоретичната част и ангажиране на допълнително време. 
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Програма за обучение по пациент-центрирани грижи 

 

Съдържание: 

1. Възникване, развитие и теоретични основи на личност-центрираните грижи 

1.1. Дефиниране на понятия свързани с личност-центрираните грижи 

1.2. Еволюция на идеята за личност-центрирани грижи 

1.3. Исторически аспекти на взаимоотношението лекар-пациент 

1.4. Мястото на пациента в здравната система 

1.5. Предимства и недостатъци на пациент-центрираните грижи, бариери при 

прилагането на подхода 

2. Взаимоотношения лекар-пациент 

2.1. Съвременни тенденции в общуването между лекар и пациент 

2.2. Модели на пациент-центрирано консултиране 

2.3. Значение на личностовите особености на лекаря  

2.4. Значение на личностовите особености на пациента 

2.5. Специфика на взаимоотношенията общопрактикуващ лекар - пациент 

2.6. Отговорност на пациента при решаване на здравния проблем 

2.7. Споделено вземане на решение в общата медицинска практика 

2.8. Прояви на емпатия в терапевтичния процес  

2.9. Доверието във взаимоотношенията лекар - пациент 

   2.10.Значение на комуникативните умения на лакаря при прилагане на пациент  

центрирания подход 

3.  Управление на консултацията при прилагане на пациент-центрирани грижи 

3.1. Потребности на пациентите от личност-центрирана грижа 

3.2. ПЦП при управление при специфични групи заболявания – психични, соматични  

3.3. Ползи за пациента, семейството и лицата включени в обгрижването 

3.4. Удовлетвореност на лекари от прилагане на подхода 

3.5. Екипност при решаване на здравния проблем на пациента 

3.6. Управление на ресурсите – човешки, времеви, финансови 

4.   Измерване на подхода - ефикасност и ефективност от прилагането 
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Обобщение:   

Резултатите от проведеното качествено проучване потвърждава интереса на ОПЛ по темата 

пациент-центрирани грижи. Задълбочениете дискусии изведоха ключовите аспекти, които 

са важни за познаването на подхода и умелото му прилагане в ежедневната практика. 

Високата степен на съгласие и постигнатия консенсунс само в един кръг, подкрепя факта, 

че ОПЛ имат потребност и осъзнават важността на тази ключова компетентност на 

семейните лекари.  
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ИЗВОДИ 

 

1. Общопрактикуващите лекари показват разбирания за пациент-центрирания подход, 

които съответстват на установените в международната практика. Анкетираните 

общопрактикуващи лекари разглеждат използването на подхода като възможност за 

непрекъсност/континуитет в работата си с избралите ги пациенти. Видна е яснотата 

им по неообходимостта да се познава пациентът като личност, да се търси неговото 

мнение и да се постига равностойност в участието на двете страни при 

консултирането.  

 

2. Удовлетвореността на пациента е изведена като измерител за ефективното 

прилагане на подхода. Осигуряването на сътрудничество при изпълнение на 

лечебната дейност е основополагащ елемент за пациент-центрираните грижи 

според данните получени от анкетното проучване на общопрактикуващите лекари. 

 

3. Пациент-центрираните грижи се свързват с нарастващата удовлетвореност от 

консултирането, както сред общопрактикуващите лекари, така и сред пациентите и 

с подобряване на здравните резултати.  

 

4. Пациент-центрираните грижи имат своите ограничения и недостатъци. Сред 

затрудненията се открояват нормативни, финансови и ресурсни ограничения на 

здравната система. Проучването набелязва основните бариери като стъпки, които 

трябва да бъдат преодоляни за бъдещото развитие на модела в практиката. Сред тях 

се открои недостатъчното обучение на медицинските специалисти по проблема, 

което обосновава необходимостта от целенасочено обучение. 

 

5. Данните от нашето проучване показват, че ОПЛ близо двадесет години след 

въвеждането на реформата в здравната система добре познават и оценяват високо 

специфичната за общата медицинска практика компетенция – личност центрирани 

грижи. Предвид дългосрочната връзка с пациентите ОПЛ разбират важността на 

отделните характеристики на ЛЦГ. Така партньорството с пациента е ключово за 

постигане на споделено решение при управление на здравните проблеми на 

пациента, особено на ниво първична медицинска помощ. Това е свързано и с 
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активната позиция и поемане на отговорност от страна на пациентите, което е 

отразено в отговорите, дадени от изследваните от нас ОПЛ.  

 

6. Признаването на подхода и практическото му приложение са от важно значение и 

изискват допълнители обучения на ОПЛ в България. Това би имало и косвен ефект 

върху подобряване имиджа на ОПЛ. 

 

7. Проучването на приложимостта на пациент-центрирания подход е свързано с 

оценка на показатели на индивидуално и системно ниво, с цел разкриване на 

възможности за подобряване на здравните грижи. Изследвания в приложен план на 

пациент-центрирания подход са необходими, за да се натрупат данни в реалността 

на общата медицинска практика у нас и да се удостовери използваемостта му.  

 

8. Резултатите от проведеното качествено проучване потвърждава интереса на ОПЛ 

по темата пациент-центрирани грижи. Задълбочените дискусии изведоха ключовите 

аспекти, които са важни за познаването на подхода и умелото му прилагане в 

ежедневната практика. Високата степен на съгласие и постигнатия консенсунс само 

в един кръг, подкрепя факта, че ОПЛ имат потребност и осъзнават важността на 

тази ключова компетентност на семейните лекари.  
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ПРЕПОРЪКИ 

 

-   Към Министерство на здравеопазването: 

 

o Да се обмисли възможността за промяна в програмата за обучение, като се 

даде акцент на практическата приложимост на подхода пациент центрирани 

грижи 

 

-   Към лекарски организации: 

 

o Да се организират обучителни курсове и семинари насочени към 

приложението на пациент-центрирани грижи и холистичен подход в общата 

медицинска практика. 

 

-   Към пациентски организации: 

 

o Обучение на пациентите по отношение на техните права и отговорности, 

активно участие в грижата за заболяванията им и работа в екип с ОПЛ като 

елемент на ПЦГ.  

 

-   Към общопрактикуващите лекари: 

 

o Да прилагат пациент-центрирания подход при работата си  

o Да обучат пациентите по отношение на контрола и грижата за заболяванията 

им, през парадигмата на ПЦГ 
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ПРИНОСИ 

  

Приноси с оригинален характер 

 

Извършена е първата комплексна характеристика на пациент-центрираните грижи в 

условията на общата медицинска практика в България. 

 

Приноси обогатяващи съществуващите знания 

 

Получена е подробна аналитична информация за предимствата, недостатъци и бариери,  на 

пациент-центрираните грижи,  потвърждаваща описаните научни тенденции. 

 

Приноси с приложен характер 

 

Предлага се съдържание на програма за обучение по пациент-центрирани грижи. 
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