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Дисертационният труд съдържа 149 страници, 7 таблици, 44 фигури и 42 

приложения. Библиографията включва 211 литературни източници, от които 25 на 

кирилица и 186 на латиница. 

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от разширен катедрен съвет 

на Катедра „Социална медицина и обществено здраве” при МУ-Пловдив на 29.06.2022 

год. 
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Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив на заседание на научно жури. 

Материалите по защитата са на разположение в Катедра „Социална медицина и 
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УВОД 

Медицинската професия (респективно професията дентален лекар) е не само хуманна, 

но и високорискова, с голяма обществена значимост. Тя е правно регламентирана, 

подлежи на контрол от държавата и изискванията към нейното практикуването са 

високи. При нейното упражняване дори и най-малката грешка би могла да доведе до 

неблагоприятни последици и фатален край за пациента. Професионалната отговорност 

възниква при нарушение на основния морално-етичен принцип в медицината „Primum 

non nocere!”.  

В последните няколко години обществото се сблъска с множество примери за 

несъвършенства в здравната система. Кризата в здравеопазването, задълбочаваща се 

поради продължителната извънредна обстановка /Ковид-19/, липсата на специализирана 

здравна помощ в малките населени места, неудовлетвореността на здравните работници 

поради липсата на кадри, адекватно възнаграждение и условия на труд, създават 

сериозна предпоставка за демотивация. Това се отразява пряко и негативно, както върху 

качеството на работа на медицинските специалисти, така и върху взаимоотношенията 

лекар-пациент и води до повишаване на риска от лекарски грешки. Наблюдава се 

тенденция в подкопаване на общественото доверие в здравната система. Съществуват 

съмнения в нейната безопасност и сигурност и те не могат да бъдат компенсирани от 

редицата положителни примери на медици и дентални медици за добра медицинска 

практика. Грешки могат да бъдат допуснати и въпреки стремежа на медиците да 

предоставят най-добрите медицински грижи. Така непредумишлено в хода на лечението 

могат да възникнат последствия за пациента, които да имат изразен негативен ефект 

върху неговото здраве и финанси.  

Проблемът с лекарските грешки не е изолиран за България, наблюдава се както в 

Европа, така и в световен мащаб. Поради това от голям обществен интерес би било 

създаването на модел за управление на риска в денталната практика, тъй като този 

проблем не губи от актуалността си. Важно е активното участие на съсловната 

организация – Български зъболекарски съюз (БЗС) в този процес, за да се изгради една 

по-добре функционираща здравна система.  

Създаването на достъпен за всички медицински работници регистър, където да бъдат 

редовно публикувани и анализирани допуснати вече лекарски грешки, би довело до 

изграждането на значителна база данни, имаща важен обучителен характер. Такъв тип 
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доклади на инциденти би спомогнал за идентификация и превенция на грешки от 

медицински характер.  

От голямо значение за повишаването на качеството на денталните услуги е 

следдипломното обучение. Редовното посещение на курсове, семинари и конгреси дава 

възможност на здравните работници да обменят знания и опит с колеги, както и да следят 

новостите в професионалната сфера. Това има като резултат повишаване качеството на 

предлаганите от тях медицински грижи и надграждане на професионален опит и 

квалификация.  

Не на последно място би следвало да се разгледа нуждата от подобряване на 

комуникацията между членовете на медицинския екип и лекар-пациент, тъй като голям 

процент от лекарските грешки възникват поради комуникативен проблем. Този аспект е 

от съществено значение както при изграждането на доверие между лекуващия зъболекар 

и болния, така и при снемането на анамнеза, а от там и правилна диагностика и лечение.  

Задълбоченото проучване и анализ на стратегии за едно по-добро и сигурно 

здравеопазване с минимализиране на лекарските грешки и рискове, търсенето и 

реализирането на ефективни и адекватни мерки за повишаване на безопасността на 

денталните грижи са основни цели, които би следвало да бъдат разработени от здравната 

политика за недопускане на сериозни инциденти по време на лечебния процес.  
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ЦЕЛ И ЗАДАЧИ:  

      Цел на настоящото изследване е да се проучи и сравни отношението на денталните 

лекари, завършили образованието си и практикуващи в България и тези, завършили и 

работещи в Германия,  към темите „Безопасност на пациента“ и „Лекарска грешка“.  

Основна хипотеза:  

        Отношението на следвалите и практикуващи в България дентални медици и тези, 

завършили и практикуващи в Германия към темите, свързани с безопасността на 

пациента и лекарската грешка е различно. 

         Проверката на хипотезата и постигането на поставената цел изисква 

изпълнението на следните задачи: 

1. Да се направи социално-демографска характеристика на всички респонденти, 

участващи в проучването. 

2. Да се проучи отношението на дентални медици от България и Германия към 

темите „Безопасност на пациента“ и „Лекарска грешка“. 

3. Да се разработи модел, подобряващ безопасността на пациентите и минимизиращ 

риска от лекарска грешка. 

4. Да се разработи  програма за следдипломно обучение (или свободноизбираем 

предмет)  на медицинските специалисти по „Безопасност на пациента в 

денталната практика“.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ: 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ  

ОБЕКТ на наблюдение: Обект на проучването е отношението на денталните лекари, 

завършили образованието си и практикуващи в България и тези, завършили и работещи 

в Германия, към темите „Безопасност на пациента“ и „Лекарска грешка“.  

ЕДИНИЦИ на наблюдение:  

А) техническа единица: са случайно подбрани за целите на проучването Районни 

колегии на населени места в България и Германия.  

Б) логическа единица: съобразно целта и задачите на проучването е всяко лице 

дентален лекар, попаднало в репрезентативната извадка от общия брой лекари по 

дентална медицина, в съответните възрастови групи и населени места, което отговаря на 

основните критерии, респондентите да са завършили следването си в България или в 

Германия и да работят в съответната държава. 

ПРИЗНАЦИ на наблюдение: Факториални - пол, възраст, стаж, специалност, 

месторабота, място на завършване на висшето образование. Резултативни – значение на 

умората за допускане на грешки, значение на комуникацията, значение на мястото на 

следване за разпознаване на причините за допускане на грешки и др. 

МЯСТО на проучването: Проучването е проведено в България и Германия.  

ВРЕМЕ на проучване: Проучването е проведено в периода февруари 2020 - април 

2021 год.  

ОРГАНИ на проучването: Проучването е проведено с личното участие и контрол на 

докторанта.  

Събиране на първична информация: Първичната информация, необходима за 

целите на проучването, е събрана чрез социологически метод – анкетно проучване. 

Използвана е анкетна карта в електронен вариант. Анкетната карта е разработена и 

преведена от докторанта. За нуждите на изследването бе проведено пилотно проучване 

през м.януари 2020 год., включващо 40 лекари по дентална медицина от четири областни 

града – София, Пловдив, Варна, Бургас и 30 дентални лекари от провинции Баден-

Вюртемберг и Бавария. Пилотното проучване послужи да се апробира и усъвършенства 

методиката за набиране на информацията, а също така и за тестване ефективността на 

избрания метод за събиране на информация 

МЕТОДИ:  
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➢ Социологически метод – Проучването на мнението на респондентите се проведе 

с помощта на пряка анонимна анкета. 

➢ Статистически метод - Данните бяха въведени и обработени със статистическия 

пакет IBM SPSS Statistics 20.0. За ниво на значимост, при което се отхвърля 

нулевата хипотеза бе избрано p < 0.05. Бяха приложени следните методи:  

1. Дескриптивен анализ – за описание на структурата на изледваните 

променливи 

2. Вариационен анализ за количествени променливи и честотен на 

качествените променливи.  

3.  Непараметричен  анализ- тест χ2 Критерий на Пирсон и екзактен тест на 

Фишер – за проверка на хипотези за наличие на връзка между категорийни 

променливи 

4. Корелационен анализ – коефициентът на Кронбах α е 0.853, изчислен е и 

коефициента на Спирман-Браун rsb=0.722. Техните високи стойности 

потвърждават надеждността. Променящите се фактори са изследвани чрез 

използване на коефициентите на Пирсън (r) и Спирман-Браун (rsb).  

5. Графичен анализ – за визуализация на получените резултат. 

Инструментариум: 

Въпросник за проучване мнението на денталните лекари 

Използвани бяха два идентични  въпросника съответно на български и немски език. 

След предварително дадени инструкции относно темата на проучването и начинът за 

правилното попълване на анкетната карта, респондентите бяха помолени да отговорят на 

двадесет и петте въпроса, съдържащи се в нея. Въпросите са разделени в следните 

панели: 

- Характеристика на контингента 

- Ролята на следването и следдипломната квалификация в придобиване на знания 

за грешките 

- Готовност за споделяне на информация за допуснати грешки 

- Определящи фактори за допускането на грешки 

- Култура на обвинението и докладване на лекарска грешка 

  Всички въпроси са от закрит тип отговорите на въпросите включват: 

- петстепенна скала на Ликерт 

• Не, изобщо не съм съгласен/а 

• По-скоро „Не“ 
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• Не мога да преценя 

• По-скоро „Да“ 

• Да, напълно съм съгласен/а 

- Алтернативни отговори с „ да“ и „не“ 

Надеждността на въпросника бе установена чрез оценка на вътрешната 

консистентност и по метода тест-ретест.  
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РЕЗУЛТАТИ  И ОБСЪЖДАНЕ 

1. Социално-демографска характеристика на контингента 

Участие в изследването са взели общо 351 лекари по дентална медицина, като всички 

от тях са отговорили на въпросите в анкетната карта. От респондентите 137 

(47.90±2.95%) са завършили висшето си образование и в България, а 149 (52.10±2.95%) 

са завършили и практикуват професията си в Германия. Данните от тези 286 участници 

служат като основа за настоящото изследване и бяха обработени и анализирани. 

Останалите 65 анкетни карти бяха изключени от проучването, понеже не отговаряха на 

основните критерии, респондентите да са завършили следването си в България или в 

Германия и да работят в съответната държава.  

От респондентите, участвали в онлайн-анкетата 72.37±2.64% са жени, а 27.62±2.64%. 

са мъже. Най-голям е относителният дял на участниците във възрастовия интервал 25-35 

год. - 48.60±2.95%, и с трудов стаж 6-15 години – 34.27±2.81%. Резултатът показва 

съответствие със световните тенденции за феминизиране на професията. Причините 

могат да се обяснят с възможността за по-добро разпределение на работното време, 

възможност за развиване на собствена практика, от друга страна това е професия, 

изискваща чувство на емпатия и търпение, характерно за жените. 

Допълнително образование в сферата на здравните услуги (напр. Здравен 

мениджмънт) имат 22.03±2.45% от анкетираните, като относителният им дял за България 

и Германия е приблизително равен, съответно 22.63±3.57% и  21.48±3.36%, а изходните 

данни от проведения анализ не показаха статистически значими различия между двата 

контингента.  

2. Анализ на въпросите за оценка на придобитите знания по време на 

следването по „Дентална медицина“ относно темите „Безопасност на 

пациента“ и „Лекарска грешка“. 

В проведеното проучване се сондираха мненията на вече завършили лекари по 

дентална медицина, дали следването ги е подготвило да разпознават причините, 

свързани с допускането лекарската грешка, като резултатите от статистическите тестове 

показаха, че няма статистически значимо различие между отговорите на българския и 

немския контингент (p=0.294). Впечатление прави, че и в двете извадки преобладават 

респондентите, дали положителна оценка – 51.09±4.27% от българския и 48.32±4.09% от 

немския контингент. 
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На въпроса дали са успели да придобият достатъчно знания по време на следването 

си по темите, свързани с безопасността на пациента, се доказа статистическо значимо 

различие в отговорите на двете извадки (p=0.005). Денталните медици от българската 

извадка са изразили по-категорично положително отношение с 21.89±3.53%, отговорили 

с „Да, напълно съм съгласен“, трикратно повече от немския контингент с 6.71±2.05%.  

Третото твърдение от втората част на анкетата сондира мнението на респондентите, 

дали са били достатъчно добре подготвени по време на следването си, за да не допускат 

в бъдеще лекарски грешки.  

Не се установиха статистически значими различия между средните стойности на 

дадените отговори (p=0.140), а проведения Хи-квадратен тест показа статистически 

значима разлика в структурата на отговорите и държавата, в която денталните медици 

упражняват професията си (𝟀2=11.61; p=0.021). Впечатление прави, че значима част от 

запитаните от немския контингент са отговорили с „По-скоро Да“ - 58.39±4.04%. Разлика 

има и в броя на посочилите отрицателен отговор – общо 19.71±3.40% от практикуващите 

в България и съответно 12.08±2.67%  тези в Германия.  

На базата на този анализ може да се направи извод, че денталните медици, завършили 

в Германия се чувстват по-подготвени по темите „Лекарска грешка“ и „Безопасност на 

пациента“. 

От изходните данни става видно, че въпреки различните държави, в които са следвали 

лекарите по дентална медицина, болшинството от тях дава положителна оценка на 

качеството на получените знания. Респондентите смятат, че познават причините за 

лекарска грешка и са добре подготвени да избегнат допускането ѝ. В подкрепа на 

горепосочената теза могат да бъдат интерпретирани и отговорите на твърдението 

„Посещавал съм следдипломни квалификации на тема „Безопасност на пациента“ и 

„Лекарска грешка“, като от всички анкетирани само 18.18±2.28% са посочили отговор 

„Да“ –  19.71±3.40% от запитаните в България и 16.78±3.06% от тези в Германия, което 

показва, че денталните медици не изпитват необходимост от допълнителна 

квалификация в тази насока. Не беше установена статистически значима структурна 

разлика в отговорите  на двете извадки (p=0.521). (Таблица 1) 
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Таблица 1. Разпределение на отговорите на респондентите дали следването ги е подготвило да разпознават и избягват лекарска грешка. 

Въпроси:  

1. Следването ми ме подготви да разпознавам причините за лекарска грешка. 
2. По време на следването си успях да придобия достатъчно добри знания по темите безопасност на пациента 

и лекарска грешка. 

3. Следването ми ме подготви да избягвам допускането на лекарска грешка. 
4. Участвал съм в следдипломни квалификации на тема „Лекарска грешка“ и „Безопасност на пациента“ 

Резултати от проведените статистически тестове: 

1. t(284) = - 0.27, p = 0.788;  𝟀2 = 4.94; p = 0.294 

2. t(284)=1.89, p=0.050; 𝟀2=14.73; p=0.005 

3. t(260)=-1.48, p=0.140; 𝟀2=11.61; p=0.021 

4. t(284)=0.64, p=0.523; 𝟀2=0.42; p=0.521 

 

Отговори Германия България Общо 

Въпроси   1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Не 
Брой 

 % 

3 

2.01±1.15% 

5 

3.36±1.48% 

1 

0.67±0.67% 

124 

83.22±3.06% 

6 

4.38±1.75% 

4 

 2.92±1.44% 

4 

2.92±1.44% 

110 

80.29±3.40% 

9 

3.15±1.03% 

9  

3.15±1.03% 

5 

1.75±0.74% 

234 

81.82±2.28% 

По-

скоро 

не 

Брой 

% 

26 

17.45±3.11% 

33  

22.15±3.40 

17  

11.41±2.60% 

 

- 30 

21.92±3.53% 

31 

22.63±3.58% 

23 

16.79±3.19% 

- 56 

19.58±2.35% 

64  

22.38±2.46% 

40 

13.99±2.05% 

- 

Не 

мога 

да 

преце

ня 

Брой  

% 

48 

32.21±3.83% 

44  

29.53±3.74 

28 

18.79±3.20% 

- 31 

22.63±3.57% 

29 

21.17±3.49% 

33 

24.09±3.65% 

- 79 

27.62±2.64% 

73  

25.52±2.58% 

61 

21.33±2.42% 

- 

По-

скоро 

Да 

Брой 

% 

56 

37.58±3.97% 

57  

38.26±3.98 

87 

58.39±4.04% 

- 51 

37.22±4.13% 

43  

31.39±3.96% 

54 

39.42±4.17% 

- 107 

37.41±2.86% 

100  

34.96±2.82% 

141 

49.30±2.96 

- 

Да 
Брой  

% 

16 

10.74±2.54% 

10  

6.71±2.05% 

16 

10.74±2.54% 

25 

19.71±3.40% 

19 

13.87±2.95% 

30  

21.89±3.53% 

23 

16.79±3.19% 

27 

19.71±3.40% 

35 

12.24±1.94% 

40  

13.99±2.05% 

39 

3.64±2.03% 

52 

18.18±2.28% 

Общl 
Брой 

% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 
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3. Ролята на комуникацията в екипа и комуникацията лекар-пациент във 

връзка с проблема „Лекарска грешка“ и „Безопасност на пациента“ 

В третата част от въпросника е засегната темата за комуникацията между членовете 

на екипа, както и комуникацията лекар-пациент.  

На твърдението дали лекуващият лекар е готов да сподели с пациента за допусната от 

самия него грешка, по-големият относителен дял от респондентите както от българския 

- 42.34±4.22%, така и от немския контингент - 46.30±4.08% са отговорили с „По-скоро 

Да“. Проведените тестове доказаха статистически значими различия в структурата на 

отговорите на респондентите от двете извадки (p=0.034). Впечатление прави че 

категорично отрицателен отговор са дали само анкетирани от българската извадка - 

4.38±1.75%. Несъответствие между България и Германия се наблюдава и при 

твърдението „Не мога да преценя“, което е с 7.08±0.98% по-предпочетено от българските 

медици в сравнение с техните немски колеги.  

На въпроса, дали биха признали за грешка, допусната от техен колега болшинството 

и в двете извадки дало отрицателен отговор, в контраст с твърдението, че биха признали 

собствена грешка. От резултатите става видно и че запитаните от немския контингент в 

по-голямата си част запазват неутрална позиция с отговор „Не мога да преценя“ – 

40.27±4.02%, докато същия отговор са дали почти два пъти по-малко българи – 

21.17±3.49%. Положителен отговор са дали 33.58±4.03% от анкетираните в България, с 

12.10±1.28% повече в сравнение с тези от Германия. Изходните данни, получени след 

прилагането на Хи-квадратен тест, показаха статистически значими различия в 

структурата на отговорите и държавата (p=0.004). От данните се налага изводът, че 

анкетираните дентални медици по-скоро биха споделили с пациента за инцидент, 

причинен от тях самите, но не биха коментирали такъв по вина на техен колега. Също 

така денталните медици, завършили и работещи в България са по-склонни да признаят 

на пациента за грешка, допусната от техен колега, а това може да бъде интерпретирано 

като по-висока култура на доверие и откритост.  

От анализа на отговорите на следващия въпрос, дали денталните медици могат 

свободно да разговарят с висшестоящия им за допуснати от тях лекарски грешки, прави 

впечатление, че и в двете извадки е изключително висок процентният дял на 

положителните отговори. Проведените статистически тестове не показаха статистически 

значими разлики в отговорите –  p=0.328. (Таблица 2) 
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Таблица 2. Разпределение на отговорите на респондентите на въпросите, свързани с комуникацията между членовете на медицински 

екип и лекар-пациент. 

Въпроси:  

1. Готов съм да споделя с пациента всяка грешка, допусната от мен по време на лечението. 

2. Готов съм да споделя с пациента всяка грешка, допусната от мой колега по време на лечението. 

3. Убеден съм, че мога да говоря за допуснати от мен грешки открито с висшестоящия ми. 

Резултати от проведените статистически тестове: 

1. 𝟀2=10.44; p=0.034; 

2. 𝟀2=15.39; p=0.004; 

3. 𝟀2=4.62; p=0.328 

Отговори Германия България Общо 

Въпроси 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Не 
Брой 

 % 

0 

0.0% 

8 

5.37±1.85% 

2 

1.34±0.94% 

6 

4.38±1.75% 

14 

10.22±2.59% 

1 

0.72±0.73% 

6 

2.13±0.85% 

22 

7.69±1.58% 

3 

1.05±0.60% 

По-скоро Не 
Брой  

% 

20 

13.42±2.79% 

49 

32.89±3.85% 

3 

2.01±1.15% 

12 

8.76±2.42% 

48 

35.03±4.08% 

6 

4.38±1.75% 

32 

11.19±1.86% 

97 

33.92±2.80% 

9 

3.15±1.03% 

Не мога да 

преценя 

Брой  

% 

21 

14.09±2.85% 

60 

40.27±4.02% 

9 

6.04±1.95% 

29 

21.17±3.49% 

29 

21.17±3.49% 

16 

11.68±2.74% 

50 

17.49±2.25% 

89 

31.12±2.74% 

25 

8.74±1.67% 

По-скоро Да 
Брой 

% 

69 

46.30±4.08% 

30 

20.13±3.29% 

66 

44.30±4.07% 

58 

42.34±4.22% 

40 

29.20±3.88% 

54 

39.42±4.17% 

127 

44.41±2.94% 

70 

24.48±2.54% 

120 

41.96±2.92% 

Да 
Брой  

% 

39 

26.17±3.60% 

2 

1.34±0.94% 

69 

46.31±4.08% 

32 

23.36±3.61% 

6 

4.38±1.75% 

60 

43.80±4.24% 

71 

24.83±2.55% 

8 

2.80±0.98% 

129 

45.10±2.94% 

Общо 
Брой 

% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 
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Интересно е да се отбележи, че и в двете извадки е изключително висок относителният 

дял на положителните отговори „По-скоро Да“ и „Да, напълно съм съгласен“ – за 

България е 83.21±3.19%, а за Германия – 90.60±2.39%. Това показва много добро ниво 

на комуникация между членовете на медицинския екип и за двете държави, както и 

наличие на доверие към висшестоящото лице. 

4. Ролята на умората и полагането на извънреден труд за допускане на 

лекарска грешка 

С цел да се провери мнението на лекарите по дентална медицина, дали умората оказва 

влияние върху риска за допускане на лекарска грешка, в анкетната карта беше включен 

въпрос за взаимовръзката между липсата на редовни паузи и допускането на лекарска 

грешка. Налага се изводът, че и в двете държави преобладаващата нагласа, (51.32±2.74% 

положителни отговори за България и  46.52±3.36% за Германия) е, че липсата на редовни 

паузи повишава риска от допускане на лекарска грешка. 

Освен за липсата на редовни паузи респондентите бяха запитани и дали според тях 

умората вследствие на полагане на извънреден труд крие опасност от допускане на 

лекарска грешка. В отговорите на двата контингента и на този въпрос се установиха 

статистически значими различия – p=0.000. Въпреки че сумарно болшинството и от 

двата контингента е дало положителен отговор, от анализа се вижда, че българските 

респонденти са по-категорични в мнението си, че умората повишава риска от лекарска 

грешка. 

От получените резултати може да се направи извод, че е по-висок относителният дял 

на дентални медици както в България, така и в Германия, които считат, че липсата на 

редовни паузи по време на работа, както и умората в следствие на полагане на 

извънреден труд увеличават риска от допускане на лекарска грешка. Следователно 

редуцирането на извънредния труд, а по този начин и намаляване на умората сред 

медицинския персонал, е важна стратегия за повишаване сигурността на пациентите. 

(Таблица 3) 
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Таблица 3. Разпределение на отговорите на респондентите на въпроси, дали умората и 

полагането на извънреден труд повишават риска от допускане на лекарска грешка. 

Въпроси: 

1. Липсата на редовни паузи по време на смяна може да повиши риска от 

допускане на лекарска грешка. 

2. Умората вследствие на полагане на извънреден труд може да повиши 

риска от допускане на лекарска грешка. 

Резултати от проведените статистически 

тестове: 

1. 𝟀2=9.78; p=0.04; t(280)=2.01, p=0.045; 

2. 𝟀2=20.09; p=0.000; t(273)=4.39, p=0.000 

Отговори Германия България Общо 

Въпроси 1 2 1 2 1 2 

Не 
Брой 

 % 

1 

0.67±0.67% 

1 

0.67±0.67% 

2 

1.46±1.02% 

0 

0.0% 

3 

1.05±0.60% 

1 

0.35±0.35% 

По-скоро Не 
Брой  

% 

14 

9.40±2.39% 

7 

4.70±1.73% 

2 

1.46±1.02% 

3 

2.19±1.25% 

16 

5.59±1.36% 

10 

3.50±1.09% 

Не мога да 

преценя 

Брой  

% 

17 

11.41±2.60% 

19 

12.75±2.73% 

12 

8.76±2.42% 

5 

3.65±1.60% 

29 

10.14±1.78% 

24 

8.35±1.64% 

По-скоро Да 
Брой 

% 

47 

31.54±3.81% 

55 

36.91±3.95% 

49 

35.77±4.10% 

34 

24.82±3.69% 

96 

33.57±2.79% 

89 

31.12±2.74% 

Да 
Брой  

% 

70 

46.98±4.09% 

67 

44.97±4.08% 

72 

52.55±4.27% 

95 

69.34±3.94% 

142 

49.65±2.96% 

162 

56.64±2.93% 

Общо 
Брой 

% 

149  

100.0% 

149 

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 

 

5. Докладване на лекарска грешка и култура на обвинение  

Тъй като ниското ниво на култура на обвинение и докладването на нежелано събитие 

са важна част от стратегиите за повишаване на безопасността на пациентите, тези теми 

бяха засегнати в настоящото изследване. На твърдението, че дори и най-опитните и 

компетентни специалисти могат да допуснат грешка, не се наблюдава статистическа 

значима разлика в структурата на отговорите между двете извадки – p=0.205. 

Впечатление прави изключително високото ниво на положителните отговори „По-скоро 

Да“ и „Да, напълно съм съгласен“ и при двете извадки. Никой от запитаните от двата 

контингента не е дал „Не, изобщо не съм съгласен“ като отговор. Това показва, че и в 

двете страни преобладава мнението, че дори и най-големите специалисти могат да 

допуснат грешка. Това от една страна показва, че участниците в анкетата не смятат, че 

високата квалификация е гаранция за винаги безгрешна работа, а от друга може да се 

интерпретира като липса на осъждане в смисъла на „Случва се и на най-добрите да 

сгрешат“. 
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Следващите две твърдения имат за цел да проверят в каква степен лекарите по 

дентална медицина виждат своята отговорност при допускането на една евентуална 

лекарска грешка и дали тя е поради небрежност на помощния персонал, или за нея е 

отговорен единствено медицинският специалист. Статистическия анализ на въпроса 

дали повечето лекарски грешки са в следствие на небрежност от страна на помощния 

персонал, показа значимо различие в дадените отговори  (p=0.017). От данните става 

видно, че с 10.05±2.42% повече българи са предпочели отговор „Не, изобщо не съм 

съгласен“. Впечатление прави по-големият относителен дял от немските респонденти, 

отговорили неутрално - с 12.33±2.85%  повече в сравнение с българските дентални 

медици. Въпреки че и при двете извадки броят на запитаните дали отрицателен отговор 

е над 50% (при дентални медици от България – общо 69.34±3.94% и от Германия – 

55.70±4.07%), от данните се забелязва по-категоричната позиция на българската извадка, 

че настъпването на лекарска грешка не е поради небрежност на помощния персонал. 

След направените статистически тестове на твърдението дали едно нежелано събитие 

възниква заради небрежност на лекаря, не се установиха статистически значими 

различия в структурата на отговорите на двата контингента (p=0.287). Впечатление 

прави значително високия относителен дял на отговорилите положително. И за двете 

извадки „Не мога да преценя“ е най-предпочитаният отговор: за България - 29.93±3.91% 

и за Германия - 36.24±3.94%. За разлика от разгледаното вече твърдение за отговорността 

на помощния персонал, тук не се наблюдава единна и категорична позиция при нито 

един от двата контингента. 

С последното твърдение от тази група „Смятам, че допускането на лекарска грешка е 

знак за некомпетентност“ целта беше да се провери какво смятат анкетираните за лицето, 

допуснало лекарската грешка. Не се доказаха статистически значими различия между 

отговорите на двата контингента (p=0.165), а от обработените данни се вижда, че 

болшинството от анкетирани е предпочело отговор „По-скоро Не“, последван от „Не 

мога да преценя“ и „Не, изобщо не съм съгласен“. Едва 13.14±2.85% от запитаните от 

българския и 10.07±2.47% от немския контингент смятат лекарската грешка за знак на 

некомпетентност. 

От разгледаните до сега твърдения по темата „култура на обвинение“, може да се 

направи извода, че лекарите по дентална медицина от България и Германия са изразили  

сходни позиции, като мнозинството от тях са на мнение, че дори и най-добрите 

специалисти могат да сгрешат и че това не е знак за некомпетентност. В отговорите за 

вината на помощния персонал, както немските дентални медици  така и българските  са 
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единодушни. За разлика от този извод, на твърдението дали лекарската грешка е в 

резултат от небрежност на лекаря и българските, и немските анкетирани са дали 

значително повече положителни отговори. Този резултат показва, че денталните медици 

биха били склонни по-скоро да търсят вината в себе си и да държат отговорни на първо 

място себе си и колегите си при възникнало нежелано събитие, отколкото помощния 

персонал. (Таблица 4) 

  



20 
 

Таблица 4. Разпределение на отговорите на респондентите на въпросите, свързани с културата на обвинение. 
 

Въпроси:  

1. Дори и най-опитните и компетентни специалисти могат да допуснат грешка. 

2. Повечето лекарски грешки са по вина на помощния персонал. 
3. Повечето лекарски грешки са по вина на лекаря. 

4. Лекарската грешка е знак за некомпетентност. 

Резултати от проведените статистически тестове: 

1. 𝟀2=4.58; p=0.205; t(284)=1.37, p=0.173 

2. 𝟀2=12.03; df=4; p=0.017; t(284)=-2.13, p=0.034 

3. 𝟀2=4.99; df=4; p=0.287; t(284)=-0.557, p=0.578 

4. 𝟀2=6.50; p=0.165; t(284)= 1.31, p=0.191 

Отговори Германия България Общо 

Въпроси 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Не 
Брой 

 % 

0 

0.0% 

22 

14.77±2.91% 

6 

4.03±1.61% 

21 

14.09±2.85% 

0 

0.0% 

34 

24.82±3.69% 

10 

7.30±2.22% 

21 

15.33±3.08% 

0 

0.0% 

56 

19.58±2.35% 

16 

5.59±1.36% 

42 

14.69±2.09% 

По-

скоро 

Не 

Брой  

% 

1 

0.67±0.67% 

61 

40.94±4.03% 

36 

24.16±3.51% 

89 

59.73±4.02% 

2 

1.46±1.02% 

61 

44.53±4.25% 

38 

27.74±3.83% 

67 

48.91±4.27% 

3 

1.05±0.60% 

122 

42.66±2.92% 

74 

25.87±2.59% 

156 

54.55±2.94% 

Не 

мога 

да 

прецен

я 

Брой  

% 

4 

2.68±1.32% 

51 

34.23±3.89% 

54 

36.24±3.94% 

24 

16.11±3.01% 

3 

2.19±1.25% 

30 

21.90±3.53% 

41 

29.93±3.91% 

31 

22.63±3.57% 

7 

2.45±0.91% 

81 

28.32±2.66% 

95 

33.22±2.79% 

55 

19.23±2.33% 

По-

скоро 

Да 

Брой 

% 

51 

34.23±3.89% 

15 

10.07±2.47% 

47 

31.54±3.81% 

15 

10.07±2.47% 

32 

23.36±3.61% 

9 

6.57±2.12% 

37 

27.01±3.79% 

15 

10.95±2.67% 

83 

29.02±2.69% 

24 

8.39±1.64% 

84 

29.37±2.69% 

30 

10.49±1.81% 

Да 
Брой  

% 

93 

62.42±3.97% 

0 

0.0% 

6 

4.03±1.61% 

0 

0.0% 

100 

73.00±3.49 

3 

2.19±1.25% 

11 

8.02±2.32% 

3 

2.19±1.25% 

193 

67.48±2.77% 

3 

1.05±0.60% 

17 

5.94±1.40% 

3 

1.05±0.60% 

Общо 
Брой 

% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 
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Втората група въпроси от петия панел на въпросника показва отношението на 

респондентите към готовността им за докладване на допусната грешка.  

Целта на първия въпрос беше да се провери, в каква степен респондентите биха 

докладвали грешка, която не е довела до негативни последици за пациента. След анализа 

на получените отговори, се установи статистически значимо различие в тяхната 

структура (p=0.008), като впечатление прави по-големият относителен дял отрицателни 

отговори на лекарите по дентална медицина от Германия – 46.98±4.09% в сравнение с 

тези от България – 34.30±4.06%. Анкетираните в Германия биха докладвали лекарска 

грешка, дори когато тя не е довела до щети за пациента. 

Чрез следващото твърдение беше проучено мнението на респондентите, дали 

докладването на лекарска грешка може да послужи за обучителна цел като по този начин 

се предпазим от повторното ѝ допускане. Проведените статистически тестове доказаха 

значимо различие в структурата на отговорите – p=0.006. Видно е, че 59.73±4.02% от 

запитаните от Германия са отбелязали „По-скоро Да“, а отговорилите по този начин от 

България са  43.66±3.29%. За сметка на това категорично „Да“ са дали 40.15±4.19% от 

българския контингент, а това е със 7.94±1.89% повече от немския. Също така със 

7.89±2.22% повече български лекари по дентална медицина са предпочели твърдението 

„Не-мога да преценя“. Въпреки различията в структурата на отговорите „Да, напълно 

съм съгласен“ и „По-скоро Да“ и за двете извадки това са твърденията с най-висок 

относителен дял – 83.21±3.19% за България и 91.95±2.23% за Германия. Следователно 

може да се направи извода, че мнението и в двете страни е, че докладването на 

лекарските грешките може да послужи за обучителна цел. 

Следващият въпрос е свързан с необходимостта от анонимен регистър, в който могат 

да бъдат публикувани вече допуснати грешки и който да е достъпен за всички лекари по 

дентална медицина. Статистическия анализ на данните не установи значимо различие в 

структурата на отговорите (p=0.060). Все пак впечатление прави, че положителен 

отговор „По-скоро Да“ и „Да, напълно съм съгласен“ са дали 75.17±3.54% от 

анкетираните в немската извадка и 62.04±4.15% от българската. Освен това с 8.65±2.22% 

повече български респонденти са заявили неутрална позиция с „Не мога да преценя“. 

Отрицателен отговор са предпочели 9.40±2.39% от немските дентални медици и 

13.87±2.95% от българските. 

Последното твърдение във въпросника разглежда тезата дали ролята на съсловните 

организации е ключова в организирането и промотирането на обучения, курсове, 

семинари, лекции и т.н., посветени на темата „Безопасност на пациента“ и „Лекарска 
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грешка“. Резултатите от проведените тестове показаха статистически значими различие  

при структурата на отговорите (p=0.000). От получените стойности се наблюдават 

големи несъответствия между двата контингента в броя на отговорилите с „Да, напълно 

съм съгласен“, като 20.72±3.30% повече българи са избрали този отговор. „По-скоро Да“ 

са отбелязали 39.60±4.01% от немските респонденти, което е с 13.32±2.96% повече от 

българските. Разлики между двете извадки има и при твърденията „Не“ и „По-скоро Не“, 

като 12.08±2.67% от лекарите в Германия са предпочели да отговорят така, а от тези в 

България само 2.19±1.25%. Въпреки статистическите различия, болшинството и от двете 

държави е дало положителен отговор – 75.18±3.69% от анкетираните българи и 

67.79±3.83% от анкетираните германци. От тези резултати може да се заключи, че в 

сравнение с  Германия, повече дентални медици в България виждат ролята съсловната 

организация като ключова за промотирането на  темата „Безопасност на пациента“ и 

„Лекарска грешка“. (Таблица 5) 
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Таблица 5. Разпределение на отговорите на респондентите на въпросите, свързани с докладване на лекарска грешка и ролята на 

съсловните организации. 

 
Въпроси: 

1. Не е необходимо да докладвам грешка, която не е довела до негативни последици. 

2. Докладването на лекарска грешка може да послужи за обучителна цел. 

3. Необходимо е да се създаде анонимен регистър за докладване на лекарска грешка. 

4. Съсловните организации имат ключова роля в организирането и промотирането на курсове, семинари, лекции 

и т.н. на тема „Лекарска грешка“ и „Безопасност на пациента“. 

Резултати от статистическите тестове: 

1. t(284)=2.55, p=0.011; 𝟀2=13.72; p=0.008 

2. t(284)= -0.44, p=0.661; 𝟀2=14.41; p=0.006 

3. t(284)= -1.55, p=0.123; 𝟀2=9.03; p=0.060 

4. t(284)= 3.58, p=0.000; 𝟀2=21.97; df=4; p=0.000 

Отговори Германия България Общо 

Въпроси 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Не 
Брой 

 % 

21 

14.09±2.85% 

0 

0.0% 

3 

2.01±1.15% 

4 

2.68±1.32% 

12 

8.76±2.42% 

3 

2.19±1.25% 

7 

5.11±1.88% 

0 

0.0% 

33 

11.54±1.89% 

3 

1.05±0.60% 

10 

3.50±1.09% 

4 

1.40±0.69% 

По-

скоро 

Не 

Брой  

% 

49 

32.89±3.85% 

2 

1.34±0.94% 

11 

7.38±2.14% 

14 

9.40±2.39% 

35 

25.55±3.73% 

0 

0.0% 

12 

8.76±2.42% 

3 

2.19±1.25% 

84 

29.37±2.69% 

2 

0.70±0.49% 

23 

8.04±1.61% 

17 

5.94±1.40% 

Не 

мога 

да 

прецен

я 

Брой  

% 

42 

28.19±3.69% 

10 

6.71±2.05% 

23 

15.44±2.96% 

30 

20.13±3.29% 

47 

34.31±4.06% 

20 

14.60±3.02% 

33 

24.09±3.65% 

31 

22.63±3.57% 

89 

31.12±2.74% 

30 

10.49±1.81% 

56 

19.58±2.35% 

61 

21.33±2.42% 

По-

скоро 

Да 

Брой 

% 

37 

24.83±3.54% 

89 

59.73±4.02% 

60 

40.27±4.02% 

59 

39.60±4.01% 

34 

24.82±3.69% 

59 

43.07±4.23% 

36 

26.28±3.76% 

36 

26.28±3.76% 

71 

24.83±2.55% 

148 

51.75±2.95% 

96 

33.57±2.79% 

95 

33.22±2.79% 

Да 
Брой  

% 

0 

0.0% 

48 

32.21±3.83% 

52 

34.90±3.90% 

42 

28.19±3.69% 

9 

6.57±2.12% 

55 

40.15±4.19% 

49 

35.77±4.10% 

67 

48.91±4.27% 

9 

3.15±1.03% 

103 

36.01±2.84% 

101 

35.31±2.83% 

109 

38.11±2.87% 

Общо 
Брой 

% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

149  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

137  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 

286  

100.0% 
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За целите на настоящия научен труд беше нужно да се установи наличието или 

липсата на взаимовръзка между професионалната квалификация, трудовия стаж и 

отношението на респондентите по въпросите, засягащи докладването на лекарска грешка 

и създаването на анонимен регистър за допуснати лекарски грешки. От проведения Хи-

квадратен тест се доказа, че няма статически значимо различие в структурата на 

отговорите при запитаните дентални медици с и без специалност ( p=0.283) и с различен 

трудов стаж ( p=0.248) за твърдението „Докладването на лекарска грешка, допусната от 

мен или от друг, може да послужи за обучителна цел и да предотврати повторното ѝ 

случване“. 

Статистически тестове бяха проведени и за да се провери, дали квалификацията и 

трудовият стаж оказват влияние върху готовността за докладване на допусната лекарска 

грешка, дори когато тя не е довела до негативни последици.  Резултатите показаха, че 

статистически значимо различие в структурата на отговорите на респондентите с и без 

специалност не се наблюдава ( p=0.420), а такова се установи в отговорите на денталните 

медици с различен трудов стаж ( p=0.048). (Фигура 1) 

 

Фигура 1. Докладване на лекарска грешка, която не е довела до негативни последици, 

разпределение по белег „Трудов стаж“ 

Това се дължи на факта, че болшинството от анкетираните с трудов стаж 16-30 год. 

биха признали за евентуална грешка, дори тя да не е довела до материални или 

нематериални щети – 55.81±7.57%. При подгрупите с трудов стаж 6-15 год. и повече от 

30 год. в най-голямата си част респондентите са предпочели твърдението „Не мога да 

преценя“ – съответно 35.71±4.84% и 37.84±5.64%. Впечатление прави и полярността на 

17%

4%

21%

11%

27%

35% 35%

22%23%

36%

23%

38%

32%

21%
19%

26%
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0%
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15%

20%

25%

30%

35%

40%

< 5 год. 6-15 год. 16-30 год. >30 год.

Не По-скоро Не Не мога да преценя По-скоро Да Да
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мненията на денталните медици с трудов стаж по-малък от 5 год., като 43.66±5.88% от 

тях биха признали за лекарска грешка, а 33.80±5.61% не биха, ако тя не е довела до 

негативни последици. От така структурираните отговори може да се изведе, че лекарите 

по дентална медицина с по-голям трудов стаж по-скоро биха докладвали лекарска 

грешка, дори тя да не е причинила вреди за пациента.  

Разпределението на отговорите по признаците „Образование“ и „Трудов стаж“ на 

твърдението „Необходимо е да се създаде анонимен регистър за докладване на лекарска 

грешка“ също беше проверено за структурни различие чрез Хи-квадратен тест, който 

показа липса на статистически значима разлика в отговорите на денталните медици с и 

без специалност (p=0.632) и наличие на такава при подгрупите с различен трудов стаж 

(p=0.025). (Фигура 2) 

 

Фигура 2. Създаване на анонимен регистър за докладване на лекарска грешка, 

разпределение по белег „Трудов стаж“. 

Въпреки че болшинството от запитаните във всяка подгрупа е на мнение, че е 

необходимо създаването на подобен регистър, от резултатите става видно, че денталните 

медици със стаж над 30 год. са по-категорични в позицията си с отговор „Да, напълно 

съм съгласен“ – 48.64±5.81%. Това твърдение е било най-предпочетеното и от лекарите 

с най-малък трудов стаж, като 39.43±5.80% от тях са го посочили.  
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МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ДЕНТАЛНАТА 

ПРАКТИКА (МУРДП) 

 

Качеството и сигурността на предлаганите услуги в една дентална практика са от 

изключително значение за успеха на проведеното лечение и удовлетвореността на 

пациентите, а като основен фактор за постигане и повишаване на качеството е отделният 

индивид. Разбирането и прилагането на този концепт би следвало да бъде осъзнато и 

въведено в работния процес под формата на модел за управление на качеството като една 

от основните стратегии за подобряване на пациентската безопасност.  

Имплементирането на модел за управление на сигурността и качеството в здравната 

система би било от голямо значение не само за големите болници и здравни заведения, 

но и за по-малките лекарски и зъболекарски практики.  

1. Анкетно проучване на българските дентални лекари. 

За разработването на МУРДП, приложимо за България, беше проведено анкетно 

проучване сред българските дентални медици, отчитащо нуждите и спецификите на 

тяхната дейност.  

В  законовите изисквания за управление на качеството и сигурността в денталната 

практика в Германия е отбелязано като важно изискване писменото дефиниране на 

отговорностите и задачите между членовете на медицинския екип. За да се провери, дали 

тези препоръки са въведени и от практикуващите български дентални медици в анкетата 

бяха включени въпросите „Как са разпределени отговорностите и задълженията във 

Вашата практика?“  и „Дефинирани ли са основните задачи и дейности във Вашата 

практика писмено?“. Зъболекарите, които изцяло писмено са разпределили 

отговорностите в своята практика са едва 2.91±1.66%, а изцяло устно – 39.80±4.82%. 

Впечатление прави и че болшинството от запитаните - 52.43±4.92% са отговорили, че не 

определят в писмен вид основните задачи и дейности. Воденето на подобна 

документация е важна част от структурите на системите за управление на качеството и 

риска, тъй като делегираните в писмена форма задачи и задължения винаги могат да 

бъдат контролирани и при нужда променяни и адаптирани. Те са начин за постигане на 

ред и структура в работното ежедневие, тъй като всеки член от екипа е писмено запознат 

със своите отговорности.  

Според резултатите от проведеното изследване в най-голям процент са писмено 

дефинираните процеси, свързани с изготвянето на график 53.40±4.92%, следвани от 
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първичните прегледи на пациенти – 43.69±4.89% и процесите за обработка и защитата 

на лични данни и организационните дейности в практиката – 41.75±4.86%. От запитаните 

29.13±4.48% са заявили, че в тяхната практика няма процеси и манипулации, които са 

писмено дефинирани. Този резултат би могъл да се обясни с факта, че голяма част от 

денталните медици в България работят самостоятелно в своите практики, като не се 

наблюдава голяма флуктоация на персонал. Рутинираните кадри познават процесите и 

не усещат необходимост те да бъдат документирани. Въпреки това при евентуалното 

обучение на нов персонал писменото дефиниране на работните процеси би улеснило и 

съкратило периода на вработване. 

В анкетното проучване е засегнат и въпросът за колаборация между отделните 

специалисти, за да се провери има ли в практиката установена регулация при този тип 

комуникация. Болшинството от респондентите са заявили, че такива правила са въведени 

за комуникация и контакт със зъботехническата лаборатория – 75.73±4.22%, а при повече 

от половината има и регулация при обмяната на медицинска информация с личния лекар 

на пациента, както и при необходимостта от интердисциплинарно лечение. Тези 

отговори показват, че в по-голямата си част денталните медици са въвели правила за 

съвместна работа с други специалисти, вероятно с цел подобряване качество на 

предлаганите услуги и сигурността на пациента. 

Обработените данни от проведеното анкетното проучване показаха, че най-голям 

относителен дял от запитаните използва чек листи за снемане на анамнеза (28.16±4.43%) 

и за провеждането на хигиенни мероприятия (22.33±4.10%). Впечатление прави, че 

болшинството от респондентите не са въвели в практиката си контролни списъци – 

54.73±4.91%. Тези данни биха могли да се интерпретират като липса на мотивация от 

страна на денталните лекари за използването на чек листи от поради значителната 

инвестиция на време за изготвянето им и непознаването на техните предимства. 

На въпроса „Провеждате ли в практиката си оперативни намеси с участието на двама 

или повече лекари или чрез седация?“ 76.70±4.17% от участниците в анкетата са 

отбелязали отговор „Не“, а 23.30±4.17% са отговорили положително. Поради 

значимостта на хирургичните контролни списъци, тези респонденти бяха запитани, дали 

са въвели операционен чек лист. Най-голям относителен дял от тях са дали отрицателен 

отговор - 37.50±9.88%, а само с 4% по-малко са тези, които използват контролни списъци 

за всички манипулации. Анализираните данни от този въпрос показват силен поляритет 

в мненията на практикуващите дентални медици, като една част от тях са осъзнали 

ползите от използването на контролни списъци, а друга ги е отрекла изцяло. 
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Метод за подобряване на комуникацията между членовете на медицинския екип са 

редовните срещи, на които могат да се обсъждат както възникнали в практиката 

проблеми, така и идеи за оптимизация на работния процес, да се разпределят 

отговорности и да се делегират нови задачи. Тези срещи могат да се провеждат и под 

формата на групови мероприятия – тийм билдинг, в които чрез упражнения и открити 

дискусии да се работи активно в посока усъвършенстване на комуникацията и задаване 

на общи работни цели.  

В настоящата анкета на въпроса, дали денталните лекари провеждат редовно срещи 

със своя екип болшинството са отговорили с „Да, но нередовно“ – 50.49±4.93%, а 

22.33±4.10% са дали отговор „Не“. 

Липсата на редовни срещи между членовете на медицинския екип лишава 

ръководството от възможността да получи обратна връзка от своите служители, да 

обсъди и дискутира в по-широк кръг алтернативите за подобряване на сигурността на 

пациентите и намаляване на риска от нежелани явления и не на последно място да 

подобри екипността и междуколегиалните взаимоотношения. Като още едно предимство 

на тези срещи може да се разгледа и възможността за открито обсъждане на допуснати 

грешки или евентуални рискове и те да бъдат подробно анализирани. В последствие 

могат да бъдат разработени и внедрени механизми, подобряващи безопасността. В това 

отношение липсата на „култура на обвинение“ и страх от персонално наказание за 

възникнала лекарска грешка са важни предпоставки за докладването им пред 

ръководството и вземане на мерки за избягването им. В настоящото проучване 

болшинството от респондентите – 62.14±4.78%, обсъжда настъпили грешки веднага при 

установяването им, а 25.24±4.28% нямат въведени определени правила за реакция при 

такава ситуация. Това е и вторият най-предпочитан отговор от участниците в анкетата. 

Следдипломните обучения са важна и неразделна част от зъболекарската професия. 

Дигитализацията, непрекъснатото развитие и подобряване на методите на работа налагат 

сред съсловието нуждата от непрестанно усъвършенстване. Тази необходимост се 

потвърждава и от данните, получени от настоящето изследване, като 78.64±4.04% от 

денталните медици съобщават, че техните служители вземат участие в следдипломни 

обучения. 40.78±4.84% от респондентите вземат решението за това след индивидуални 

разговори със служителите си. Този отговор показва, че в по-голямата си част денталните 

медици биха се съобразили с желанията и интересите на своите служители. С малка 

разлика запитаните са предпочели на второ и трето място отговорите „По преценка на 

ръководството“ (28.16±4.43%) и „Преценка по време редовните срещи с екипа“ 
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(25.24±4.28%). Едноличната преценка на ръководството кои обучения да посетят 

членовете на екипа може да се разглежда като поставяне на нуждите на практиката над 

предпочитанията на служителите. От друга страна обсъждането на необходимостта от 

следдипломна квалификация по време на работните срещи говори за добра екипност и 

откритост в комуникацията. 

Поради значимостта си темата за обратната връзка с пациентите намери място и в 

настоящето проучване. На въпроса, дали се провеждат анкетни изследвания сред 

пациентите едва 7.77±2.64% от респондентите са отговорили, че непрекъснато или на 

равни интервали използват този метод за обратна връзка. Болшинството от извадката - 

68.93±4.56% е дало отрицателен отговор, а 71.84±4.43% от денталните медици са 

отбелязали, че в последните 3 години не са провеждали запитвания сред пациентите. 

Причините за високия относителен дял негативни отговори могат да се потърсят в 

липсата на времеви ресурс от страна на денталните лекари, тъй като данните от 

анкетните проучвания трябва да бъдат обработени и анализирани. Това ангажира не само 

клинично време, а и финансови средства. Въпреки това редовното получаване на обратна 

връзка от пациентите е от първостепенна важност за подобряване на качеството на 

денталните услуги. В подкрепа на това твърдение е и въпросът, дали денталните медици 

имат определени правила за действие при оплакване от пациента, на което 44.66±4.90% 

са отбелязали отговор „Не“. 

Този сравнително висок дял на отрицателни отговори би могъл да се обясни с липсата 

на търсене на фийдбек от пациентите, тъй като не би могло да се изготви определена 

регулация при оплаквания, когато лекарят не знае, от какво точно е неудовлетворен 

неговият пациент. 

Предоставянето на информационни материали и получаването  на писмено 

информирано съгласие от пациента е задължителна стъпка преди започване на всяко 

лечението. На пациента би следва да му бъде обяснено на разбираем за него език 

възможностите за профилактика, протичането на заболяванията на устната кухина, плана 

на лечение, лечебните алтернативи и всички манипулации, които са неясни за пациента. 

Само тогава той би могъл да направи своя информиран избор. От тази гледна точка е 

необходимо денталният лекар да разполага в практиката си с подходящи, надеждни 

информационни материали в писмен вид. Анализираните от анкетното проучване 

резултати показаха, че респондентите предоставят писмена информация най-вече за 

плана на лечение (70.87±4.48%), профилактика и превенция (45.63±4.91%) и различните 

лечебни алтернативи (42.72±4.87%). 
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Разбираемостта и надеждността на предоставената от денталния лекар информация са 

от огромно значение за информирания избор на пациента. На въпроса как се оценя, дали 

предоставената писмена информация е достъпна и разбираема за пациента най-голям 

относителен дял от респондентите (41.75±4.86%) са избрали отговор „По лична 

преценка“. Това не би могло да бъде окачествено като обективен метод за оценка, тъй 

като лекарят, като специалист в областта си, и пациентът, от друга страна, биха имали 

различно възприемане и разбиране на информационните материали. 24.27±4.22% от 

извадката се допитват до мнението на отделни пациенти, а едва 4.85±2.18% ползват 

анкетни карти за обратна връзка. 23.30±4.17% от респондентите не са предприели такива 

мерки. Поради липсата на метод за оценка на разбираемостта на писмената информация 

не би могъл да се гарантира информираният избор на пациента. 

След като лекарят по дентална медицина е обяснил подробно и разбираемо на 

пациента хода на заболяването, същността на предстоящите манипулациите, плана на 

лечение и неговите рискове и  алтернативи, както и финансовата му стойност, следва да 

се пристъпи към вземането на неговото писмено съгласие. Във въпросника от 

настоящето проучване бяха включени въпросите „Взимате ли информирано съгласие?“ 

и „Под каква форма вземате информираното съгласие?“. Болшинството от участниците 

в анкетата са заявили, че правят това само за скъпоструващите процедури (45.63±4.91%) 

в писмена и устна форма (53.40±4.92%). 

По отношение на въпроса, дали денталните лекари водят стриктна медицинска 

документация, 75.73±4.22% от тях са отговорили с „Да“, а 84.47±3.57% са заявили, че 

проверяват всеки един етап от лечението. 

Лекарят по дентална медицина трябва да е въвел в практиката си правила за действие 

при рискови пациенти, да може да ги разпознава, да бъде подготвен при настъпването на 

спешни състояния. В проведеното изследване 41.75±4.86% от респондентите нямат 

правила за действие при потенциален риск (напр. полиморбидни пациенти), а 35.92±4.73 

не са въвели и такива за копиране на болката. Впечатление прави, че по-голямата част от 

запитаните (58.25±4.86%) разчитат на наличността и актуалността на оборудването за 

спешни ситуации, а 38.83±4.80% са избрали като отговор „обучението на персонала за 

правилно поведение при настъпване на спешен случай“. 28.16±4.43% са заявили, че 

нямат въведени правила за овладяване на спешни състояния. 

Въпреки че резултатите от проучването сочат, че болшинството от респондентите са 

въвели правила за копиране на спешни състояние, то близо 30% от денталните медици 

не са подготвени за такава ситуация. Причината за тези резултатите би могла да се крие 
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в липсата на сенсибилизация по темата и неосъзнаването, че дори по време на рутинно 

дентално лечение, особено при рискови пациенти, могат да настъпят 

животозастрашаващи ситуации.  

Денталният лекар също така би следвало да познава фармакодинамичните и 

фармакокинетичните характеристики на медикаментите, с които работи и които изписва. 

Голяма част от по-възрастното население е полиморбидно и приема редовно 

медикаменти за хипертония, диабет или е на антитромбоцитна/антиагрегатна терапия. 

На въпроса как се осигурява безопасността на работа с лекарствени средства в 

денталната практика, болшинството от респондентите е дало като отговор снемането на 

лекарствена анамнеза (86.41±3.38%) и определяне на рисковете от алергия и нежеланите 

лекарствени взаимодействия (70.87±4.48%). Тези данни сочат за отговорно поведение и 

познаване на рисковете при работата с медикаменти. 

Неизменна част от управлението на риска в денталната практика е създаването на 

правила, засягащи хигиенните мерки и предотвратяването на разпространение на 

инфекции. В анкетата на въпроса, дали са въвели такива правила повече от 90% от 

запитаните дентални медици са заявили, че имат регулация за стерилизация на уреди, 

използвани директно на пациента, а 82.52±3.74% са въвели правилник за почистване и 

дезинфекция на помещенията и медицинските уреди. 

Резултатите от обработените и анализирани данни показва, че денталните медици 

осъзнават важността на хигиенните мерки, които трябва да се спазват в практиката и 

болшинството от респондентите е въвело необходимите правила.  

За да бъде възможно разработването на пълен модел за управление на риска, би 

следвало да се изследва и риска от подхлъзване в денталната практика. На въпроса от 

анкетната карта „Анализирали ли сте в последните две години риска от подхлъзване във 

Вашата практика?“ повечето от денталните лекари са отговорили с „Не“ – 75.73±4.22%. 

Преценката за наличие на риск от падане би следвало да започне с разпознаване на 

пациентите, които са най-застрашени при подобен инцидент. Това често са по-

възрастните пациенти или хора със заболявания на вестибуларния апарат, парализи и 

парези, заболявания на зрителния апарат и др. Някои лекарства също могат да повишат 

риска от падане и нараняване, напр. медикация с психофармакологични вещества и 

опиоидни аналгетици. Достъпността на практиката, наличието на големи стълбища, 

наличието или липсата на асансьор са само някои от аспектите, които включва 

анализирането на риска от подхлъзване в практиката. 
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Резултатите на отговорите на този въпрос показват, че болшинството от 

респондентите не осъзнават сериозността на последиците при евентуално падане и 

нараняване на пациента в денталната практика. Те могат да бъдат свързани с тежки 

физически последствия като фрактури на крайници, травми и наранявания в областта на 

главата с нужда от хоспитализация и др. 

2. Модел за управление на риска в денталната практика (МУРДП) за България 

  След анализа на проведеното анкетно проучване и направените изводи ясно се 

разкрива необходимостта от структуриран модел за управление на риска в денталната 

практика. Целта на настоящия научен труд е да бъде предложена подобна система, която 

да бъде приложима за денталните медици, практикуващи в България и която да отговаря 

на законовите разпоредби. Чрез въвеждането на МУРДП и документирането на 

основните  работни процеси, се създава възможност за тяхното контролиране, оценка и 

анализиране.  

Разработеният, на базата на проведеното сред българските зъболекари анкетно 

проучване, Модел за управление на риска в денталната практика включва 10 основни 

звена, чрез които да се постигне подобряване на безопасността на пациентите и 

качеството на провежданите манипулации. (Фигура 3) 
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Фигура 3. Модел за управление на риска в денталната практика (МУРДП) 

 

1. Писмено дефиниране на процесите и изготвяне на „Наръчник на практиката“.  

Тази стъпка се разглежда като една от най-важните в управлението на риска. В 

„Наръчника на практиката“ би следвало да се включат контролните списъци, писменото 

дефиниране на отговорностите на персонала, целите и вътрешната политика на 

практиката, организационните процеси, както и оценката на риска от падане на пациенти 

в практиката. Създаването на подобна документация би улеснило вработването на нов 

персонал и би намалило  опасността от допускане на грешки. Информацията в 

„Наръчника“ би следвало да се контролира, анализира и актуализира редовно, 

препоръчително е на не по-дълги интервали от 6 месеца. Всички лечебни манипулации 

и процеси, провеждани в денталната практика би следвало да бъдат разписани стъпка по 

стъпка и контролирани, допълвани или коригирани. Писменото разпределяне на задачи 

се разглежда също като начин за подобряване на сигурността в денталната практика. 
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Чрез прилагането му се създава структура в работните задължения на служителите, като 

всеки е информиран за своите отговорности. При евентуалното настъпване на грешка 

или нежелано събитие, то би могло да се проследи до съответния служител и причините 

за него да се анализират, а процесите преработят и подобрят, за да не се допуска отново 

тази грешка. Създаването на контролни списъци и имплементирането им в практиката 

би спомогнало за стандартизирането на процесите и по този начин за редуциране на 

риска от допускане на грешка. Чек листи биха могли да се въведат освен при 

провеждането на хирургични манипулации и при подготвяне на необходимия за 

съответното лечение инструментариум, провеждането на лечения, контрол на качеството 

на извършените услуги, проверка на спешния шкаф и оборудването за спешни състояния 

и др.  

2. Въвеждане на писмени правила за провеждането на хигиенни мероприятия в 

практиката, дезинфекция и стерилизация на инструменти, дезинфекция на ръце. 

Хигиената в денталната практика е от първостепенно значение за безопасността на 

пациентите, затова е необходимо процесите, свързани с дезинфекция и стерилизация, 

както и с всички хигиенни мероприятия да бъдат писмено дефинирани. Работата в 

аерозолна среда, замърсена със слюнка и кръв изисква спазването на строги хигиенни 

норми. Създаването на контролни списъци за обработка и стерилизация на 

инструментите, писмени инструкции за дезинфекция на ръце, редовният контрол на 

уредите за стерилизация и воденето на документация за стерилизационните, 

изработването на хигиенен план за цялата практика са основни елементи от системата за 

управление на риска.  

3. Правила за колаборация и координиране с други специалисти 

Денталната медицина е специалност, в която интердисциплинарното лечение, както и 

комуникацията със зъботехническата лаборатория са част от работното ежедневие. 

Въвеждането на писмени правила в тази област би допринесло за бързия и точен обмен 

на информация между специалистите, както и за намаляване на риска от допускане на 

грешки при комуникацията. Документацията за работа със зъботехническата 

лаборатория би могла да включва обработка на писмените оферти за предлаганите от 

лабораторията услуги, изготвянето на фиш-поръчка, включващ указания за 

изработването на избраната конструкция. За да се стандартизира контрола на качеството 

може да се въведе и чек лист за проверка на качеството на готовата работа.  

За улеснение на комуникацията и колаборацията с други специалисти от полза би било 

изготвянето на списък с имената, адресите и телефонните им номера. Също така могат 
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да се изготвят шаблонни текстове за бърза обмяна на пациентска информация, в които 

лекуващият лекар да попълни само личните данни на пациента и специфичните за случая 

му особености. Този похват би спестил значително клинично време.  

4. Разпознаване на пациенти с висок здравен риск и спешни медицински състояния в 

денталната практика 

Важна част от управлението на риска е разпознаването и медицинския подход към 

пациенти с висок здравен риск. Информацията за текущото състояние на пациента и 

за наличните придружаващи заболявания би следвало да бъде събирана в писмен вид 

под формата на анамнеза, с която лекарят по дентална медицина да е запознат преди 

започване на лечението. При по-възрастни и полиморбидни пациенти е от съществено 

значение и снемането на лекарствена анамнеза, за да се определи риска от евентуални 

нежелани лекарствени взаимодействия. За постигане на това би следвало да се въведат 

контролни списъци, с които да се редуцира риска от пропускане на важна за пациента 

информация. 

Копирането на спешни състояния е процес, изискващ бърза намеса, защото се касае 

за пациент с нарушени жизнени функции. За да се вземат възможно най-бързите и 

адекватни мерки при такава ситуация, лекарят по дентална медицина трябва да бъде 

предварително подготвен. Писменото дефиниране на правила и стъпки при 

настъпване на спешни състояния е надежден начин за управление на риска. Като 

примерни стъпки биха могли да се въведат следните мерки: 

• Писмено описание на процесите 

• Писмено разпределение на установените отговорности 

• Създаване на план за действие при спешни медицински състояния 

• Редовни опреснителни курсове за оказване на първа помощ и симулационни 

тренировки 

• Въвеждани на контролни списъци за редовна проверка и актуализиране на 

оборудването за спешна медицинска помощ 

5. Получаване на обратна връзка от пациента 

Получаването на обратна връзка от лекуваните пациенти е в основата на 

усъвършенстването на работните процеси. Денталният лекар би следвало да търси такава 

активно и да се интересува от мнението на пациентите си. Препоръчва се редовното 

провеждане на анонимни анкети в денталната практика като обективен метод за 

получаване на фийдбек. След обработването на събраните данните и анализирането на 
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резултатите, ръководството разполага с необходимата информация за промяна на 

отделните процеси.  

6. Предоставяне на информация на пациента и получаване на информирано 

съгласие. 

Предоставянето на информация на пациента е основна задача на лекуващия дентален 

медик. В практиката би следвало да има информационни материали за профилактиката, 

възникването на различните заболявания, протичането им, терапевтичните възможности 

и разходите за тях. Те могат да бъдат под формата на текстове, таблици, брошури, снимки 

или модели, онагледяващи възможните лечебни алтернативи. Информацията трябва да 

бъде предадена на пациента в разбираем за него вид и да му се даде време да обмисли и 

вземе своето решение, доколкото липсата на спешност позволява. След като всеки детайл 

от предстоящото лечение е обсъден с пациента, следва вземането на неговото 

информирано съгласие в писмена форма.  

7. Водене на подробна документация на пациента 

Воденето на подробна документация би следвало да включва събраната информация 

от анамнезата и обективното състояние на пациента, вида и обхвата на диагностичните 

мероприятия, в т.ч. и образна диагностика, фото-снимки, вида и обхвата на терапията, 

информираното съгласие, финансови документи и др. Оптимално би било да се въведат 

контролни списъци, които да улеснят процеса.  

Чрез воденето на стриктна документация лекуващият лекар винаги може да проследи 

хода на своята работа, както и при нужда от интердисциплинарна намеса да даде бързо 

и подробно информация за извършените от него дейности. Въвеждането на този процес 

е от особено значение за дентални практики с повече от двама дентални медици, когато 

при многоетапна терапия, пациентът невинаги е при един и същ лекар. Така се  редуцира 

риска от допускане на лекарска грешка поради липсващи данни за проведените 

манипулации. Друго предимство е, че събраната информация за лечебните мероприятия 

може да се използва за анализ и оценка на извършената работа.  

8. Допълнителни обучения и следдипломна квалификация 

Допълнителните обучения за служителите в денталната практика са от голямо 

значение за поддържането на високо ниво на компетентност. Това е от особено значение 

за персонала, който отговаря за контрола на качеството и за управлението на риска, като 

той трябва да бъде добре обучен и да притежава необходимите знание, за професионално 

извършване на поверените му задачи.  
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Посещението на тези мероприятия би следвало да бъде планирано и документирано. 

За да бъде улеснена организацията на следдипломни обучения, особено в денталните 

практики с повече от двама лекари могат да се въведат следните стъпки: 

• Определяне на нуждата от следдипломно обучение и/или специализация и в 

коя професионална насока 

• Дефиниране на целите 

• Документиране на получените от обучението сертификати 

• Създаване на нови чек листи, протоколи на работа, промяна на процеси 

• Контрол на нововъведените мерки 

9. Управление на грешките и риска 

Това е един от най-важните процеси от МУРДП. Откриването, отстраняването и 

анализирането на допуснати грешки е част от работното ежедневие на почти всяка 

дентална практика. За да бъде по-ефективно управлението на грешките и риска би могло 

да се създаде списък на вече случили се грешки, който да послужи за разработване на 

мерки, предотвратяващи повторното им допускане. Следват регулярни контролни на 

проведените мероприятия и създаване на нов списък за грешки за последващ анализ. 

10. Провеждане на редовни срещи с екипа 

Чрез срещите с екипа ръководството получава обратна връзка от своите служители, 

обсъждат се цели и идеи за развитието на практиката, а също така и настъпили грешки, 

нежелани събития и потенциални рискове. Структурираното провеждане на тези срещи 

с предварително заложени теми за обсъждане е предпоставка за тяхната ефективност. 

При това могат да се приложат следните стъпки: 

• Определяне на целите на срещата и темите, които трябва да се обсъдят 

• Изработване на график за редовно провеждане на срещите с екипа 

• Изготвяне на протокол за протичането на срещата 

• Обратна връзка от служителите за ефективността на проведената среща 

Прилагане на МУРДП 

За да бъде въведена подобна система на първо място е необходимо да се установи 

актуалното състояние на управлението на риска. По този начин могат да се анализират 

пропуските в настоящия модел и да се разработят и въведат нови процеси, чрез които да 

се подобри сигурността и качеството на денталните услуги. Приложението на 

планираните промени се последва от нова оценка на състоянието, като се оформя един 
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„кръговрат“ на непрекъснато усъвършенстване на процесите в денталната практика. 

(Фигура 4) 

 

Фигура 4. Подобряване на работните процесите в денталната практика. 

Изводите от проведеното анкетно проучване сред българските дентални медици 

показа нуждите от изграждането и имплементирането в практиката на Модел за 

управление на риска. Въпреки безспорните предимства на този тип система, трябва да се 

отбележи, че въвеждането ѝ би изразходило значителен времеви ресурс, а е необходимо 

и наличието на достатъчен помощен персонал. Тези предпоставки, както и фактът, че 

няма законово изискване за задължително въвеждане на МУРДП поставят денталните 

лекари пред избора дали подобна инвестиция би била оправдана. Изключително важна 

за вземането на това решение би била позицията на съсловната организация – Български 

зъболекарски съюз. Тя би могла да организира обучителни мероприятия по този въпрос 

с цел да се сенсибилизират по темата повече дентални медици. 

  

Анализиране 
и изготвяне на 

план за 
подобрение 
на процесите

Прилагане на 
планираните 

промени

Оценка на 
моментното 

състояние



39 
 

ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ (ИЛИ СВОБОДНОИЗБИРАЕМ 

ПРЕДМЕТ) НА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО „БЕЗОПАСНОСТ НА 

ПАЦИЕНТА В ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА“ 

Продължаващо обучение при лекарите по дентална медицина е законово, 

професионално и етично задължение на всеки практикуващ лекар по дентална медицина. 

Обучението е част от пациентската безопасност и всички проучвания в тази област е 

нужно да бъдат използвани като модели, които да бъдат използвани в бъдеще с цел да 

помогнат за повишаване качеството на предоставяните услуги и предотвратяване на 

нежеланите инциденти  . 

Направените собствени проучвания относно информираността и подготовката на 

денталните лекари за безопасността на пациента, както и нагласите и предпочитанията 

им относно провеждането на опреснителни курсове, ни дават основание да предложим 

програма за следдипломно обучение, която би могла да се използва не само за 

общопрактикуващи и дентални лекари, но и за всички здравни професии. Програмата 

може да се използва и за обучение на студентите като свободно избираема дисциплина 

като по този начин ще се спази препоръката на СЗО за обучение  по пациентска 

безопасност още в най- ранен етап. В резултат на обучението студентите ще овладеят 

основните понятия, концептуалните и теоретичните подходи към процеса на 

осигуряване на безопасност на пациента. Ще изградят  базови умения за правилна оценка 

на интересите на различните субекти в медицинската практика, за намиране на способи 

за оптимизация на процеса на комуникация и не на последно място за приложение на 

получените знания в професионалната им практика. 

1. Анотация на програмата  

• Целева група- Програмата е предназначена за дентални лекари от доболничната 

и болнична помощ  

• Хорариум: 10 часа теория и 5 часа практика 

• Място на провеждане: теоретични занятия - аудитория, конферентни зали на 

здравните заведения; практически занятия - според естеството и тематиката на 

занятието. 

• Учебен план- 10 часа теория, разпределени в занятия с продължителност 2 часа, 

които да се провеждат преди или след работно време на територията на 

учебното/здравното заведение или на друго място; 5 часа практика- 
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разпределени в занятия с продължителност 1 час, които да се провеждат 1 път 

седмично след приключване на работното време. 

2. Цели на програмата – ефективно обучение за придобиване и усъвършенстване 

на основни и специализирани знания и умения за безопасно обслужване на пациента. 

3. Задачи на програмата: 

- Теоретична и практическа подготовка за видовете правоотношения лекар-

пациент 

- Теоретична и практическа подготовка за правата на пациентите 

- Теоретична и практическа подготовка за вземане на информирано съгласие 

- Теоретична и практическа подготовка за комуникация с членовете на екипа, 

зъботехници и други специалисти 

- Придобиване на знания и умения за водене на медицинска документация 

- Придобиване на умения за работа в екип  

- Придобиване на умения за работа в екип и в напрегната и стресираща среда. 

Прилагане на ергономични правила. 

- Теоретична и практическа подготовка за участие в копиране на спешни 

състояния. 

4. Форми на обучение - лекции и практически упражнения. 

5. Методи на обучение – интерактивно лекционно изложение, демонстрация, 

симулация, упражняване, ролева игра, решаване на казуси и инциденти. 

6. Дидактически средства и пособия, прилагани в обучението – мултимедия; 

аудио-визуални средства и информационни технологии 

7. Задължителни компетенции: 

Теоретични знания относно: 

- Законова уредба 

- Правилно водене на медицинската документация 

- Комуникативни техники 

- Вземане на информирано съгласие 

- Разпознаване на пациенти с висок риск 

- Ергономия на работното място 

- Предпазване от вътреболнични инфекции 

- Права на пациентите 

Практически умения:  

- За правилна комуникация при интердисциплинарно лечение 
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- Изготвяне на контролни списъци на работа 

- Предоставяне на информация на пациента 

- Комуникация със зъботехници и други специалисти 

- Писмено дефиниране на задачи, изготвяне на наръчник на практиката 

 

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

Лекция 1: Пациент и пациентска безопасност по света. Определения и 

исторически преглед. Права на пациентите според международните източници. 

Обучавани: целия личен състав на здравното заведение. 

1. Исторически преглед на пациентската безопасност. 

2. Определения за пациентска безопасност в световен план. 

3. Връзка между лекар – пациент. Видове правоотношения. 

4. Договор за лечение. 

5. Пациентска безопасност по света – сравнителен и правен анализ на различни 

здравни системи. 

6. Основни инициативи в световен план за подобряване на безопасността на 

пациента. 

7.  Източници за правата на пациентите. 

 

 

Лекция 2: Анализ на здравната система и пациентската безопасност в България 

Обучавани: целия личен състав на здравното заведение. 

1. Здравната система и пациентската безопасност в България. Действащи 

програми за подобряване здравето на нацията. 

2. Нормативно регулиране на правата на пациентите. 

3. Органи за контрол в здравеопазването. 

4. Защита правата на пациентите. 

5. Регистър за докладване на нежелани медицински събития. 

 

 

Лекция 3: Правна отговорност на медицинските специалисти според 

българското право. 

1. Теории на грешките и отговорността на лекаря. 
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2. Видове юридическа отговорност. 

 

Лекция 4: Медицинска квалитология. 

Обучавани: медицинския персонал на здравното заведение 

1. Управление на качеството в здравеопазването. 

2. Пациентът като критерий за качество. 

3. Електронно здравеопазване. 

 

Лекция 5: Обучение и пациентска безопасност. Управление на риска в 

пациентската безопасност. 

Обучавани: медицинския персонал на здравното заведение 

1. Продължаващо обучение. 

2. Култура на управление на риска. 

 

ПРОГРАМА НА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Практическо занятие: Медицинска документация- видове, водене. 

1. Писмено дефиниране на задачи, изготвяне на Наръчник на практиката. 

2. Контролни списъци. 

 

 

Практическо занятие: Култура на интердисциплинарно лечение.  

1. Комуникативни умения. 

2. Комуникация със зъботехник и други специалисти. 

3. Ролева игра. 

 

Практическо занятие: Разпознаване на пациенти с висок риск. 

Обучаваии: медицинския персонал  

1. Възрастни и полиморбидни пациенти. 

2. Писменото дефиниране и онагледяване на правила и стъпки при настъпване 

на спешни състояния е надежден начин управление на риска. 

3. Създаване на план за действие при спешни медицински състояния 

4. Редовни опреснителни курсове за оказване на първа помощ и симулационни 

тренировки 
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Практическо занятие: Предоставяне на информация на пациента и получаване 

на информирано съгласие. 

Обучавани: медицинския персонал 

1. Получаване на информирано съгласие. 

2. Обратна връзка от пациента с цел подобряване на работните процеси чрез 

анкети, интервю и др. 

 

Практическо занятие:  Следдипломно обучение и допълнителни обучения. 

Ергономични правила. 

Обучавани: медицинския персонал 

1. Определяне на нуждата от следдипломно обучение и/или специализация и в 

коя професионална насока 

2. Дефиниране на целите 

3. Документиране на получените от обучението сертификати 

4. Създаване на нови чек листи, протоколи на работа, промяна на процеси 

5. Контрол на ново въведените мерки 

6. Ергономични правила. 
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ОБЩИ ИЗВОДИ 

1. Проблемите, свързани с безопасността на пациента и допускането на лекарска грешка  

са актуални, както за България, така и за Германия, а постигането на по-безопасна среда 

следва да е приоритет в усилията за гарантиране на по-добро качество на здравни грижи 

за всеки европейски гражданин. 

2. В България и в Германия липсва задължителна научна дисциплина в учебния план на 

Медицинските университети, посветена на темите „Безопасност на пациента“ и 

„Лекарска грешка“, а въвеждането на такава би било важна стратегия за подобряване на 

сигурността на пациентите. 

3. Съществуват разлики в законовите регулации , касаещи правата на пациентите и 

управлението на качеството и риска в България и в Германия. 

4. Влошената комуникация между членовете на медицинския екип и комуникацията 

лекар-пациент, както и преумората повишават риска от допускане на лекарска грешка.  

5. Анкетираните дентални медици смятат, че дори и най-големите специалисти могат да  

допуснат лекарска грешка и това не е знак за некомпетентност, а отговорността се носи 

от денталния медик. 

6. В България липсва анонимен регистър за докладване на лекарска грешка, а  

респондентите са на мнение, че такъв би бил полезен за практиката. Те виждат ролята 

съсловната организация като ключова за промотирането на  темата „Безопасност на 

пациента“ и „Лекарска грешка“. 

7. Анкетираните дентални лекари не дефинират писмено основните процеси и задачи в 

практиката си, не са въвели контролни списъци и провеждат нередовни среши с екипа 

си. 

8.  Голяма част от респондентите не провежда анкетни проучвания сред пациентите и 

липсва обективна обратна връзка по отношение на разбираемостта на предоставените 

информационни материали. 

9. Пропуските, установени от данните от анкетното проучване, насочват към 

необходимостта от създаване на Модел за управление на риска в денталната практика 

(МУРДП) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С настоящия научен труд се доказа хипотезата, че отношението на следвалите и 

практикуващи в България дентални медици и тези, завършили и практикуващи в 

Германия към темите, свързани с безопасността на пациента и лекарската грешка е 

различно.  

Разработеният от изследователя Модел за управление на риска в денталната практика 

(МУРДП) би могъл да се използва от денталните медици в България за подобряване на 

качеството на денталните услуги и намаляване на риска.  

Разработената програма за следдипломно обучение или свободноизбираем предмет на 

медицинските специалисти на тема „Безопасност на пациента в денталната практика“ би 

допринесла за повишаване на сигурността на пациентите.  
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ПРЕПОРЪКИ И ПРИНОСИ 

 

ПРЕПОРЪКИ 

 

1. Препоръки към Денталните факултети 

Да се въведе свободноизбираем предмет за студентите по дентална медицина от пети 

курс на тема „Безопасност на пациента в денталната практика“. 

 

2. Препоръки към Български зъболекарски съюз и Български лекарски съюз 

Да се създаде анонимен регистър за докладване на лекарска грешка с обучителна цел. 

Да се организират следдипломни обучения, лекции, семинари на тема „Безопасност 

на пациента“ и „Лекарска грешка“. 

 

3. Препоръки към денталните лекари 

Да въведат в практиката си Модел за управление на риска, чрез който да се повиши 

сигурността на пациентите и да се намали опасността от допускане на лекарска 

грешка.  
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ПРИНОСИ 

 

Приноси с теоретичен характер 

1. Сравнено и оценено е мнението на денталните медици в Германия и в България 

по темите, свързани с лекарската грешка и безопасността на пациентите.  

 

2. Проведено е анкетно проучване сред денталните медици в България, за да се 

установят нуждите и спецификите на тяхната дейност по отношение на 

управление на качеството на здравните услуги. 

 

Приноси с практико-приложен характер 

 

1. Създаден е Модел за управление на риска в денталната практика (МУРДП), чрез 

който се цели подобряване на безопасността на пациентите. 

 

2. Разработена е програма за следдипломно обучение (или свободноизбираем 

предмет) на медицинските специалисти по „Безопасност на пациента в денталната 

практика“ . 

 

3. Разработени са конкретни препоръки към различни институции, които биха 

допринесли за разработване на стратегии за повишаване на безопасността на 

пациентите и намаляване на риска от лекарска грешка. 
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