
    

Основни социологичниОсновни социологични
проблеми впроблеми в

  здравеопазванетоздравеопазването



  

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 
Организационната промяна в националните здравеопазни Организационната промяна в националните здравеопазни 

системи показа, че не е достатъчно да си просто администратор в системи показа, че не е достатъчно да си просто администратор в 
здравеопазването, а мениджър на промяната, лидер на промяната. здравеопазването, а мениджър на промяната, лидер на промяната. 
Това означава преодоляване на еднозначния подход при Това означава преодоляване на еднозначния подход при 
планирането и реализирането на промяната в здравеопазването. планирането и реализирането на промяната в здравеопазването. 
То означава също антидогматизъм и плурализъм, баланс на То означава също антидогматизъм и плурализъм, баланс на 
варианти, толерантност към върианти, умение за избор на варианти, толерантност към върианти, умение за избор на 
варианти при вземането на решения. В този дух традиционният варианти при вземането на решения. В този дух традиционният 
административен подход със строгите си еднозначни правила има административен подход със строгите си еднозначни правила има 
отживяващи функции или запазва като свой периметър само някои отживяващи функции или запазва като свой периметър само някои 
стандартни оперативни управленски функции.стандартни оперативни управленски функции.



  

ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВЕДЕНИЕ 
ДълъгДълъг  исторически период беше нужен, за да се осъзнае, че исторически период беше нужен, за да се осъзнае, че 

медицинското познание само по себе си, изразено в клинична медицинското познание само по себе си, изразено в клинична 
компетентност, е съвършено недостатъчно за успешната реализация на компетентност, е съвършено недостатъчно за успешната реализация на 
здравеопазването като социална система. Здравеопазването е важна част здравеопазването като социална система. Здравеопазването е важна част 
от обществената действителност и елемент на социологическата система от обществената действителност и елемент на социологическата система 
на обществото. Неговото място, взаимовръзки и взаимозависимости се на обществото. Неговото място, взаимовръзки и взаимозависимости се 
виждат най-добре, когато се разглежда в рамките на тази система. Всяка виждат най-добре, когато се разглежда в рамките на тази система. Всяка 
здравна система има определени цели – основната е оптимизиране здравна система има определени цели – основната е оптимизиране 
здравното състояние на населението чрез използване на най-здравното състояние на населението чрез използване на най-
съвременните достижения на медицинската наука. Намаляване различията съвременните достижения на медицинската наука. Намаляване различията 
между отделните слоеве в обществото, като се стреми да създава равни между отделните слоеве в обществото, като се стреми да създава равни 
възможности и достъп до здравните заведения и до мероприятията, възможности и достъп до здравните заведения и до мероприятията, 
насочени за повишаване, укрепване и опазване на здравето – най-големия насочени за повишаване, укрепване и опазване на здравето – най-големия 
човешки капитал. човешки капитал. 



  

ВЪВЕДЕНИЕВЪВЕДЕНИЕ

Все по-актуално за всяка една здравна система става Все по-актуално за всяка една здравна система става 
въпросът за осигуряване на качествени здравни грижи. въпросът за осигуряване на качествени здравни грижи. 
Не по-малък е въпросът за  ресурсите /кадрови, Не по-малък е въпросът за  ресурсите /кадрови, 
финансови и материални/, необходими за тяхното финансови и материални/, необходими за тяхното 
осигуряване. Общовалидна тенденция за редица страни осигуряване. Общовалидна тенденция за редица страни 
е, че обществото няма неограничени възможности в е, че обществото няма неограничени възможности в 
тази посока. Понастоящем във всички европейски тази посока. Понастоящем във всички европейски 
страни критично се разглеждат въпросите, свързани с страни критично се разглеждат въпросите, свързани с 
размера на финансовите средства за здравно размера на финансовите средства за здравно 
обслужване, които все по-бързо нарастват.обслужване, които все по-бързо нарастват.



  

Основни характеристики на Основни характеристики на 
социологическите проблемисоциологическите проблеми

Социологическият подход се използва, когато се изучават Социологическият подход се използва, когато се изучават 
социологически взаимовръзки и взаимодействия. Той позволява да се социологически взаимовръзки и взаимодействия. Той позволява да се 
разглеждат и изследват явленията, процесите, хората и проблемите, разглеждат и изследват явленията, процесите, хората и проблемите, 
свързани с тях, през призмата на социологическите взаимовръзки и свързани с тях, през призмата на социологическите взаимовръзки и 
взаимодействия между основните сфери и техните главни обществени взаимодействия между основните сфери и техните главни обществени 
явления.явления.

Теоретико-емперичното приложение на социологическия подход в Теоретико-емперичното приложение на социологическия подход в 
здравеопазването позволява:здравеопазването позволява:

1)1)  Създаване на социологическа теория за медико-социалните Създаване на социологическа теория за медико-социалните 
проблеми в здравеопазването. Чрез изясняване на тези проблеми се проблеми в здравеопазването. Чрез изясняване на тези проблеми се 
подпомага формулиране на здравните потребности.подпомага формулиране на здравните потребности.



  

Основни характеристики на Основни характеристики на 
социологическите проблемисоциологическите проблеми
1)1)Въоръжаване на ръководните и изпълнителски кадри със Въоръжаване на ръководните и изпълнителски кадри със 

социологически, методологични постановки и методични средства социологически, методологични постановки и методични средства 
за изследвания, които са условие за успешно решаване на за изследвания, които са условие за успешно решаване на 
проблемите, произтичащи от нарушени взаимовръзки в проблемите, произтичащи от нарушени взаимовръзки в 
обществената система.обществената система.

2)2)Разкриват се детерминантите на явленията и проблемите, Разкриват се детерминантите на явленията и проблемите, 
чрез анализ на социологическите взаимозависимости между чрез анализ на социологическите взаимозависимости между 
системите.системите.

3)3)Анализ на взаимозависимостите между основните сфери на Анализ на взаимозависимостите между основните сфери на 
обществото и елементите на медицината /наука, образование, обществото и елементите на медицината /наука, образование, 
практика/.практика/.

4)4)Анализ на проблемите на елементите на самите структури и Анализ на проблемите на елементите на самите структури и 
звена в здравеопазването:звена в здравеопазването:



  

Основни характеристики на Основни характеристики на 
социологическите проблемисоциологическите проблеми
Социологическа обосновка на целта на медицинските дейности;Социологическа обосновка на целта на медицинските дейности;
Социологическа обосновка на дейностите и проблемите, свързани с Социологическа обосновка на дейностите и проблемите, свързани с 

тях;тях;
Социологическа обосновка на управлението на човешкия фактор в Социологическа обосновка на управлението на човешкия фактор в 

ролята му на субект или обект на медицинска дейност, както и ролята му на субект или обект на медицинска дейност, както и 
взаимоотношенията между тях;взаимоотношенията между тях;

Социологическа обосновка на управлението и организацията за Социологическа обосновка на управлението и организацията за 
изпълнение на медицинските дейности;изпълнение на медицинските дейности;

Социологическа характеристика на резултатите от дейността  на Социологическа характеристика на резултатите от дейността  на 
медицинските специалисти и изпълнението на социалната поръчка, медицинските специалисти и изпълнението на социалната поръчка, 
отправена към здравеопазването;отправена към здравеопазването;

Социологичен анализ на заболеваемостта на населението Социологичен анализ на заболеваемостта на населението 
/индивидуално здраве, групово здраве, обществено здраве/;/индивидуално здраве, групово здраве, обществено здраве/;

Социологичен анализ на раждаемостта, смъртността  и естествения Социологичен анализ на раждаемостта, смъртността  и естествения 
прираст на населението и т.н.прираст на населението и т.н.

В основата на провеждането на едно такова изследване е заложен В основата на провеждането на едно такова изследване е заложен 
социологическият подход.социологическият подход.



  

Основни характеристики на Основни характеристики на 
социологическите проблемисоциологическите проблеми

Видове емперични социологически изследвания:Видове емперични социологически изследвания:
1.1.Описателни – отразяват състоянието на изучаваното явление.Описателни – отразяват състоянието на изучаваното явление.
2.2.Обяснителни – разкриват причините, обуславящи даденото явление.Обяснителни – разкриват причините, обуславящи даденото явление.
3.3.Прогнозиращи – разкриват тенденциите на развитието.Прогнозиращи – разкриват тенденциите на развитието.
4.4.Предписващи – изучават различните варианти на решение за Предписващи – изучават различните варианти на решение за 

усъвършенстване на даден процес и оценяват ефекта на всеки.усъвършенстване на даден процес и оценяват ефекта на всеки.
В сферата на здравеопазването медицинската социология се използва В сферата на здравеопазването медицинската социология се използва 

при решаването на задачи и проблеми със следния характер:при решаването на задачи и проблеми със следния характер:
1.1.Методологични задачи и проблеми. Разкриване на общите закони и Методологични задачи и проблеми. Разкриване на общите закони и 

закономерности за функционирането и развитието на здравеопазната закономерности за функционирането и развитието на здравеопазната 
система и нейните подсистеми.система и нейните подсистеми.

2.2.Управленски задачи и проблеми. Медицинската социология Управленски задачи и проблеми. Медицинската социология 
съдейства активно за поставянето на управлението на здравеопазването съдейства активно за поставянето на управлението на здравеопазването 
на необходимото научно равнище. Това става чрез социологическа на необходимото научно равнище. Това става чрез социологическа 
мотивировка на избора на целта на управлението, оценка на ефекта от мотивировка на избора на целта на управлението, оценка на ефекта от 
управлението, осигуряването му с информация и др.управлението, осигуряването му с информация и др.



  

Основни характеристики на Основни характеристики на 
социологическите проблемисоциологическите проблеми

3. 3. Организационно-трудови задачи и проблеми. Осветлявайки Организационно-трудови задачи и проблеми. Осветлявайки 
от социологическа гледна точка проблемите на професионално-от социологическа гледна точка проблемите на професионално-
трудовата адаптация и активност на медицинските специалности, трудовата адаптация и активност на медицинските специалности, 
тяхното мнение и потребност, социална атмосфера на трудовия тяхното мнение и потребност, социална атмосфера на трудовия 
колектив, бюджета на времето, удовлетвореността и текучеството колектив, бюджета на времето, удовлетвореността и текучеството 
на медицинските кадри и т.н., медицинската социология дава своя на медицинските кадри и т.н., медицинската социология дава своя 
научен принос за утвърждаване на ефективна научна организация научен принос за утвърждаване на ефективна научна организация 
на труда.на труда.

Здравеопазването е преди всичко човешка организация. Здравеопазването е преди всичко човешка организация. 
Ефективността му зависи от човешкия елемент и този факт трябва Ефективността му зависи от човешкия елемент и този факт трябва 
да се отчита при неговото управление.да се отчита при неговото управление.

Производителността на труда е детерминирана не само от Производителността на труда е детерминирана не само от 
технически фактори, но и от дълбоки социални такива.технически фактори, но и от дълбоки социални такива.



  

Основни характеристики на Основни характеристики на 
социологическите проблемисоциологическите проблеми

Според Фредерик Уинслоу Тейлър човекът е социално същество и Според Фредерик Уинслоу Тейлър човекът е социално същество и 
неговото поведение се ръководи не само от личния интерес. Поведението неговото поведение се ръководи не само от личния интерес. Поведението 
на човека се направлява и от колективната трудова атмосфера.на човека се направлява и от колективната трудова атмосфера.

Социалното управление в здравеопазването обхваща официалните Социалното управление в здравеопазването обхваща официалните 
((формалниформални)) и неофициалните  и неофициалните ((неформалнинеформални)) междуличностни и  междуличностни и 
междугрупови отношения, създаващи специфична социална атмосфера в междугрупови отношения, създаващи специфична социална атмосфера в 
работната среда.работната среда.

Проучванията на социалната атмосфера, на формалните и неформални Проучванията на социалната атмосфера, на формалните и неформални 
социални групи в здравеопазването, на взаимоотношенията е възможно с социални групи в здравеопазването, на взаимоотношенията е възможно с 
помощта на социологически методи.помощта на социологически методи.

Социометричният метод е един от най-ефективните и най-Социометричният метод е един от най-ефективните и най-
перспективните методи за социологическо изследване на малки групи. перспективните методи за социологическо изследване на малки групи. 
Това е метод за събиране на първична социологическа информация за Това е метод за събиране на първична социологическа информация за 
структурата на междуличностните отношения в малките социални групи. С структурата на междуличностните отношения в малките социални групи. С 
помощта на въпросник /анкета/ се изследват вътрегруповите и помощта на въпросник /анкета/ се изследват вътрегруповите и 
вътреколективните отношения. вътреколективните отношения. 



  

Основни характеристики на Основни характеристики на 
социологическите проблемисоциологическите проблеми

Социометричният метод се прилага с цел информацията, Социометричният метод се прилага с цел информацията, 
получена от изследването на междуличностните и междугруповите получена от изследването на междуличностните и междугруповите 
отношения да послужи за управлението им. Тази информация е отношения да послужи за управлението им. Тази информация е 
обективна основа за мероприятия, насочени към подобряването и обективна основа за мероприятия, насочени към подобряването и 
усъвършенстването на отношенията, за постигане на благоприятен усъвършенстването на отношенията, за постигане на благоприятен 
климат в колектива.климат в колектива.



  

Здравеопазването като Здравеопазването като 
социална системасоциална система

Социологията е наука, дълбоко логична, Социологията е наука, дълбоко логична, 
изучаваща връзките и отношенията между изучаваща връзките и отношенията между 
отделните елементи на обществото.отделните елементи на обществото.

Тя проследява закономерностите и Тя проследява закономерностите и 
механизмите при функционирането на механизмите при функционирането на 
различните човешки общности – социални различните човешки общности – социални 
групи, професионални групи, групи по групи, професионални групи, групи по 
местоживеене и т.н.местоживеене и т.н.



  

Здравеопазването като Здравеопазването като 
социална системасоциална система

Конкретните социологически изследвания са важно средство на Конкретните социологически изследвания са важно средство на 
мениджмънта в здравеопазването, те са направени на основата на мениджмънта в здравеопазването, те са направени на основата на 
социологически закономерности между две взаимодействащи социологически закономерности между две взаимодействащи 
системи, здравна и обществена. При направения социологически системи, здравна и обществена. При направения социологически 
анализ на основни показатели в здравеопазната ни система, се анализ на основни показатели в здравеопазната ни система, се 
установява нарушение на основния баланс между търсене и установява нарушение на основния баланс между търсене и 
предлагане на здравни услуги, количествено нарастване, предлагане на здравни услуги, количествено нарастване, 
съпроводено със значително увеличаване на разходите, което не съпроводено със значително увеличаване на разходите, което не 
се оправдава от търсенето на високоспециализирани болнични се оправдава от търсенето на високоспециализирани болнични 
здравни дейности. Основен приоритет у нас през изминалите здравни дейности. Основен приоритет у нас през изминалите 
десетилетия имаше болничната помощ за сметка на десетилетия имаше болничната помощ за сметка на 
извънболничната и най-вече на първичните здравни грижи. извънболничната и най-вече на първичните здравни грижи. 
Развитието на една хипертрофична болнична помощ е прекалено Развитието на една хипертрофична болнична помощ е прекалено 
скъпа и неефективна, като в нея функционират дублиращи се и скъпа и неефективна, като в нея функционират дублиращи се и 
ненужни здравни заведения, а от друга страна липсват такива, ненужни здравни заведения, а от друга страна липсват такива, 
които да задоволят потребностите на населението. които да задоволят потребностите на населението. 



  

Здравеопазването като Здравеопазването като 
социална системасоциална система

Преориентацията в организацията на здравното обслужване се Преориентацията в организацията на здравното обслужване се 
налага с цел всеки да може да получи адекватни здравни грижи. налага с цел всеки да може да получи адекватни здравни грижи. 
Всеки пациент да има директен достъп до източника на здравни Всеки пациент да има директен достъп до източника на здравни 
грижи, така че да може да бъдат задоволени потребностите на грижи, така че да може да бъдат задоволени потребностите на 
обществото. Поради това се налага да се сложи началото на една обществото. Поради това се налага да се сложи началото на една 
система на здравно обслужване, която да може да продължи във система на здравно обслужване, която да може да продължи във 
времето и да осигурява комплексни, интегрирани и координирани времето и да осигурява комплексни, интегрирани и координирани 
здравни грижи.здравни грижи.



  

Здравеопазването като Здравеопазването като 
социална системасоциална система

Извънболничната здравна помощ е средство, чрез което се балансира Извънболничната здравна помощ е средство, чрез което се балансира 
равенство при разпределението на ресурсите, осигуряващо оптимизиране равенство при разпределението на ресурсите, осигуряващо оптимизиране 
на здравето.на здравето.

От една страна, здравните професионалисти предоставят здравни От една страна, здравните професионалисти предоставят здравни 
грижи. Те установяват здравните проблеми, като ги разглеждат на фона грижи. Те установяват здравните проблеми, като ги разглеждат на фона 
на  съществуващите здравни потребности на индивидуалния пациент и на на  съществуващите здравни потребности на индивидуалния пациент и на 
общността. Наличието на проблем поражда чувство, че съществува общността. Наличието на проблем поражда чувство, че съществува 
ситуация, изискваща внимание от здравно естество. След признаването за ситуация, изискваща внимание от здравно естество. След признаването за 
наличието на здравния проблем се пристъпва към определяне на наличието на здравния проблем се пристъпва към определяне на 
диагнозата. Като се проследява развитието на здравния проблем се диагнозата. Като се проследява развитието на здравния проблем се 
определя, осъществява, ръководи и контролира оздравителния процес, определя, осъществява, ръководи и контролира оздравителния процес, 
имайки предвид потребностите и възможностите за ефективното имайки предвид потребностите и възможностите за ефективното 
ръководене. Така за решаването на здравните проблеми на популационно ръководене. Така за решаването на здравните проблеми на популационно 
ниво влизат във взаимодействие двете системи. От една страна системата ниво влизат във взаимодействие двете системи. От една страна системата 
на обществото, а от друга здравеопазната система на всички нива на обществото, а от друга здравеопазната система на всички нива 
общество, институции и закони, обуславящи тяхното съвоместно общество, институции и закони, обуславящи тяхното съвоместно 
функциониране. Много важен елемент в процеса на здравните грижи е функциониране. Много важен елемент в процеса на здравните грижи е 
непрекъснатото мониториране. Това дава възможност във всеки един непрекъснатото мониториране. Това дава възможност във всеки един 
момент ние да анализираме и контролираме здравната ситуация на момент ние да анализираме и контролираме здравната ситуация на 
дадена група или на цяла общност.дадена група или на цяла общност.



  

Здравеопазването като Здравеопазването като 
социална системасоциална система

Във връзка с анализа на заболеваемостта през последните години, Във връзка с анализа на заболеваемостта през последните години, 
масово се наблюдава тенденция на висока обремененост със заболявания масово се наблюдава тенденция на висока обремененост със заболявания 
на контингента в напреднали и по млади възрастови групи. Те са на контингента в напреднали и по млади възрастови групи. Те са 
наречени и отбелязани в много страни, като “компресия на наречени и отбелязани в много страни, като “компресия на 
заболеваемостта”, която неизбежно е свързана с компресия на разходите, заболеваемостта”, която неизбежно е свързана с компресия на разходите, 
изразходвани за здравни услуги. Семеийството може да бъде разглеждано изразходвани за здравни услуги. Семеийството може да бъде разглеждано 
като ядро за лечебно профилактична работа в борбата с болестта. като ядро за лечебно профилактична работа в борбата с болестта. 
Структурата на здравната система и нейната транслация в процесите на Структурата на здравната система и нейната транслация в процесите на 
здравните грижи имат влияние върху здравето на индивида и здравните грижи имат влияние върху здравето на индивида и 
населението. Съответните резултати от здравното обслужване се оценяват населението. Съответните резултати от здравното обслужване се оценяват 
чрез основните измерители на здраве и здравен статус, както на отделния чрез основните измерители на здраве и здравен статус, както на отделния 
индивид, така и на цялата популация. По-конкретно те са: индивид, така и на цялата популация. По-конкретно те са: 
продължителност на живот, активност, комфорт, чувство за благополучие продължителност на живот, активност, комфорт, чувство за благополучие 
и удовлетвореност, реализиране, свързано с позитивна оценка върху и удовлетвореност, реализиране, свързано с позитивна оценка върху 
здравето и устойчивост, която се изразява в способността на индивида здравето и устойчивост, която се изразява в способността на индивида 
или на цялата популация да резистира или отговори на различните или на цялата популация да резистира или отговори на различните 
негативни въздействия върху здравето.негативни въздействия върху здравето.



  

Здравеопазването като Здравеопазването като 
социална системасоциална система

Ефективността на здравеопазната система по отношение на Ефективността на здравеопазната система по отношение на 
здравето на индивида, популацията или цялото население и здравето на индивида, популацията или цялото население и 
задоволяването на техните здравни потребности е свързано с задоволяването на техните здравни потребности е свързано с 
умението да се дефинират основните здравни проблеми на групи умението да се дефинират основните здравни проблеми на групи 
от населението и да се търсят пътища за тяхното решаване. Такъв от населението и да се търсят пътища за тяхното решаване. Такъв 
управленски подход е възможен само чрез непрекъсната управленски подход е възможен само чрез непрекъсната 
информация, базираща се на социологически проучвания.информация, базираща се на социологически проучвания.

Социалното развитие и научно-техническия прогрес определиха Социалното развитие и научно-техническия прогрес определиха 
една радикална промяна в медицината и по-конкретно в здравното една радикална промяна в медицината и по-конкретно в здравното 
обслужване, което се изразява в пренасочване на акцентите – от обслужване, което се изразява в пренасочване на акцентите – от 
индивида към семейството и общността, от биологичното към индивида към семейството и общността, от биологичното към 
социалното и най-вече от медицина на заболяванията към социалното и най-вече от медицина на заболяванията към 
медицина на здравето.медицина на здравето.



  

Основни проблеми в Основни проблеми в 
здравеопазването. здравеопазването. 

ТенденцииТенденции
Между ценностите в здравните грижи, професионален морал и Между ценностите в здравните грижи, професионален морал и 

практиката в здравната сфера съществува взаимодействие, което е практиката в здравната сфера съществува взаимодействие, което е 
динамично и често пъти вазникват морални етични проблеми. Тези динамично и често пъти вазникват морални етични проблеми. Тези 
дилеми се разделят в две относително обособени групи:дилеми се разделят в две относително обособени групи:

І групаІ група – Морални проблеми и дилеми, които включват и са на базата  – Морални проблеми и дилеми, които включват и са на базата 
на стълкновения, ценности, права в практиката на здравните грижи.на стълкновения, ценности, права в практиката на здравните грижи.

ІІ групаІІ група – Морални проблеми и дилеми, които включват потенциални  – Морални проблеми и дилеми, които включват потенциални 
стълкновения между ценностите на организацията, професията и стълкновения между ценностите на организацията, професията и 
пациентите. Могат да възникнат на основата на следните причи:пациентите. Могат да възникнат на основата на следните причи:

Работа с пациент, решението на чийто проблем изисква Работа с пациент, решението на чийто проблем изисква 
взаимоотношение с други важни за пациента системи /обкръжение/, които взаимоотношение с други важни за пациента системи /обкръжение/, които 
имат собствени виждания и решения за изхода от ситуацията.имат собствени виждания и решения за изхода от ситуацията.

Трудностите в разграничаването на рутинния и житейски опит и Трудностите в разграничаването на рутинния и житейски опит и 
необходимата професионална обективност.необходимата професионална обективност.

Недобра преценка на риска, на който е подложен пациента.Недобра преценка на риска, на който е подложен пациента.



  

Основни проблеми в Основни проблеми в 
здравеопазването. здравеопазването. 

ТенденцииТенденции
По отношение на организационно-структурните промени в лечебния По отношение на организационно-структурните промени в лечебния 

сектор е необходимо да се извърши едно обосновано категоризиране на сектор е необходимо да се извърши едно обосновано категоризиране на 
лечебните заведения за специализирана извънболнична и за болнична лечебните заведения за специализирана извънболнична и за болнична 
помощ, независимо от тяхната собственост.Критериите в случая трябва да помощ, независимо от тяхната собственост.Критериите в случая трябва да 
се основават не на обема на дейността, а на специализацията и се основават не на обема на дейността, а на специализацията и 
качеството на изпълняваните функции.качеството на изпълняваните функции.

Наред с медицинската компетентност сериозно внимание изисква и Наред с медицинската компетентност сериозно внимание изисква и 
управленската компетентност на всички  нива в здравната система. управленската компетентност на всички  нива в здравната система. 
Необходимо е да се създадат условия, включително и по законодателен Необходимо е да се създадат условия, включително и по законодателен 
път, за професионализация на управлението в здравната система.(път, за професионализация на управлението в здравната система.(

Ефективното управление е това, което може да консолидира усилията Ефективното управление е това, което може да консолидира усилията 
на различни по своята професионална компетентност и политически на различни по своята професионална компетентност и политически 
възгледи професионалисти за постиганетона целите на здравната възгледи професионалисти за постиганетона целите на здравната 
реформа.реформа.

В икономическата теория ефективността се разглежда като получаване В икономическата теория ефективността се разглежда като получаване 
на повече блага от лимитираното количество ресурси или произвеждане на повече блага от лимитираното количество ресурси или произвеждане 
на същото количество блага с по-малко ресурси.на същото количество блага с по-малко ресурси.



  

Основни проблеми в Основни проблеми в 
здравеопазването. здравеопазването. 

ТенденцииТенденции
Маркетинговият подход в здравеопазването предполага именно Маркетинговият подход в здравеопазването предполага именно 

определянето на променящите се потребности на пациентите и подпомага определянето на променящите се потребности на пациентите и подпомага 
предлагането на такива услуги с желана и достъпна цена при гарантирано предлагането на такива услуги с желана и достъпна цена при гарантирано 
качество, които да удовлетворят тези потребности. При маркетинговия качество, които да удовлетворят тези потребности. При маркетинговия 
подход в центъра на внимание е пациента, с неговите нужди, желания, подход в центъра на внимание е пациента, с неговите нужди, желания, 
очаквания и потребности. Според П. Дракър “ефективният маркетинг, при очаквания и потребности. Според П. Дракър “ефективният маркетинг, при 
който продуктът съответства на нуждите на потребителите, прави който продуктът съответства на нуждите на потребителите, прави 
усилията по продажбите излишни”.усилията по продажбите излишни”.

Философията на маркетинговия подход изисква системното изучаване Философията на маркетинговия подход изисква системното изучаване 
на потребностите, желанията, възприятията, предпочитанията и на потребностите, желанията, възприятията, предпочитанията и 
удовлетвореността на пациента чрез използванетона на маркетингови удовлетвореността на пациента чрез използванетона на маркетингови 
проучавния. Управленските решения в сферата на здравеопазването, проучавния. Управленските решения в сферата на здравеопазването, 
базирайки се на получената информация, трябва да са адекватни на базирайки се на получената информация, трябва да са адекватни на 
потребностите, като стремежът е към непрекъснато оптимизиране потребностите, като стремежът е към непрекъснато оптимизиране 
предоставянето на здравни услуги. Това все повече ще означава борба за предоставянето на здравни услуги. Това все повече ще означава борба за 
повече пациенти чрез по-добро обслужване, базирано на по-добра повече пациенти чрез по-добро обслужване, базирано на по-добра 
маркетингова стратегия.маркетингова стратегия.

За здравните условия на съвремието е необходимо начинът на мислене За здравните условия на съвремието е необходимо начинът на мислене 
да включва мрежа от аналитични умения и личностни добродетели, най-да включва мрежа от аналитични умения и личностни добродетели, най-
важните от които са: рационалност, въображение, проницателност.важните от които са: рационалност, въображение, проницателност.



  

Основни проблеми в Основни проблеми в 
здравеопазването. здравеопазването. 

ТенденцииТенденции
І. За да се поддържа целесъобразна и приемлива мяра между пазарното и І. За да се поддържа целесъобразна и приемлива мяра между пазарното и 

държавно-административното регулиране на здравната система, на държавно-административното регулиране на здравната система, на 
първо място е необходима децентрализация и деконцентрация на първо място е необходима децентрализация и деконцентрация на 
управлението. Това предполага адекватно разпределение и ясно управлението. Това предполага адекватно разпределение и ясно 
регламентиране на отговорностите на различните управленски нива в регламентиране на отговорностите на различните управленски нива в 
здравната система.здравната система.

ІІ. Вторият съществен момент в либерализирането на здравната система, ІІ. Вторият съществен момент в либерализирането на здравната система, 
доказан и от социологическите ни изследвания, е премахмането на доказан и от социологическите ни изследвания, е премахмането на 
монопола в здравното осигуряване в лицето на НЗОК, както и монопола в здравното осигуряване в лицето на НЗОК, както и 
демополизирането на съсловните организации.демополизирането на съсловните организации.

С оглед на режима на здравното осигуряване преди всичко стои въпросът С оглед на режима на здравното осигуряване преди всичко стои въпросът 
за заплащането на осигурителните вноски с акцент върху за заплащането на осигурителните вноски с акцент върху 
преодоляване неа проблема с неосигурените лица. Ако една преодоляване неа проблема с неосигурените лица. Ако една 
съществена частот гражданите не са здравно осигурени и по този съществена частот гражданите не са здравно осигурени и по този 
начин са извън закона, причините следва да се търсят в самата начин са извън закона, причините следва да се търсят в самата 
система.система.



  

Основни проблеми в Основни проблеми в 
здравеопазването. здравеопазването. 

ТенденцииТенденции
Моралното стабилизиране на здравната система е  един сложен, Моралното стабилизиране на здравната система е  един сложен, 

труден и продължителен процес. Целта е максимално да се ограничат, труден и продължителен процес. Целта е максимално да се ограничат, 
намалят и ако е възможно да се премахнат всички фактори, които намалят и ако е възможно да се премахнат всички фактори, които 
създават дистанция и предизвикват отчуждаване между институциите на създават дистанция и предизвикват отчуждаване между институциите на 
здравната система и гражданите.здравната система и гражданите.

Моралното стабилизиране на системата е невъзможно без Моралното стабилизиране на системата е невъзможно без 
премахването на негативни явления като неформалните плащания и премахването на негативни явления като неформалните плащания и 
корупцията, които възпрепятстват развитието на здравната система и я корупцията, които възпрепятстват развитието на здравната система и я 
злепоставят пред обществото.злепоставят пред обществото.

За да бъде устойчива, здравната ни система трябва да бъде За да бъде устойчива, здравната ни система трябва да бъде 
балансирана по отношение на нейните вътрешни и външни пропорции и балансирана по отношение на нейните вътрешни и външни пропорции и 
взаимоотношения. Изследването ни показва, че понастоящем има взаимоотношения. Изследването ни показва, че понастоящем има 
сериозен дисбаланс между превантивните и лечебните функции, сериозен дисбаланс между превантивните и лечебните функции, 
извънболничната и болничната помощ, кокто и между медицинските и извънболничната и болничната помощ, кокто и между медицинските и 
социалните функции на здравната ни система. В най-кратко време трябва социалните функции на здравната ни система. В най-кратко време трябва 
да се изясни и ясно да се регламентира разпределението на контролните да се изясни и ясно да се регламентира разпределението на контролните 
функции по отношение на външния и вътрешния контрол.функции по отношение на външния и вътрешния контрол.



  

Основни проблеми в Основни проблеми в 
здравеопазването. здравеопазването. 

ТенденцииТенденции
За да отговори на тези очаквания, трябва да се работи за За да отговори на тези очаквания, трябва да се работи за 

преструктурирането и ефективното управление на болничната помощ преструктурирането и ефективното управление на болничната помощ 
чрез:чрез:

 Преструктуриране на лечебните заведения;Преструктуриране на лечебните заведения;
 Приватизация;Приватизация;
 Концесиониране;Концесиониране;
 Оптимизиране и освобождаване на неоперативните активи на основата Оптимизиране и освобождаване на неоперативните активи на основата 

на сравнителен анализ на очакваните ползи и загуби за развитието на на сравнителен анализ на очакваните ползи и загуби за развитието на 
здравната мрежа.здравната мрежа.



  

Основни проблеми в Основни проблеми в 
здравеопазването. Тенденцииздравеопазването. Тенденции
В областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото В областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото 

здраве трябва да продължи да се работи за ограничаване влиянието на здраве трябва да продължи да се работи за ограничаване влиянието на 
рисковите фактори, свързани с околната среда и поведението на  рисковите фактори, свързани с околната среда и поведението на  
населението, чрез реализация на програмите за здравен контрол, населението, чрез реализация на програмите за здравен контрол, 
профилактика на заразните и незаразните болести, вторичната профилактика на заразните и незаразните болести, вторичната 
профилактика на болестите и намаляване търсенето на наркотици. По профилактика на болестите и намаляване търсенето на наркотици. По 
отношение на планирането, подбора и подготовката на човешките отношение на планирането, подбора и подготовката на човешките 
ресурси да се акцентира върху повишаването на професионалната ресурси да се акцентира върху повишаването на професионалната 
квалификация и въвеждането на принципа на продължаващото обучение квалификация и въвеждането на принципа на продължаващото обучение 
на кадрите в системата на здравеопазването.на кадрите в системата на здравеопазването.

Публично-частно партньорство;Публично-частно партньорство;
Трябва да се защитават интересите на здравно осигурените лица – Трябва да се защитават интересите на здравно осигурените лица – 

потребители на медицинска помощ. Да се усъвършенства потребители на медицинска помощ. Да се усъвършенства 
административната структура на институциите в здравната система. Да административната структура на институциите в здравната система. Да 
се осигури финансова устойчивост на националната система на се осигури финансова устойчивост на националната система на 
здравеопазването, въвеждането на  стимули за развитие на конкурентен здравеопазването, въвеждането на  стимули за развитие на конкурентен 
пазар на здравните услуги, както и за възможността на пациентите за пазар на здравните услуги, както и за възможността на пациентите за 
свободен избор на здравно дружество/фонд.свободен избор на здравно дружество/фонд.



  

ЗаключениеЗаключение

Усъвършенстването на професионализма в здравния сектор съдържа Усъвършенстването на професионализма в здравния сектор съдържа 
следните главни задачи:следните главни задачи:

Икономическа Икономическа 
ПсихофизиологичнаПсихофизиологична
СоциалнаСоциална
Рационално изграждане бюджета на работното времеРационално изграждане бюджета на работното време
Правила за разстановка на здравните кадриПравила за разстановка на здравните кадри
Повишаване коефициента на полезно действие на труда на Повишаване коефициента на полезно действие на труда на 

здравните специалистиздравните специалисти
Разделение и коопериране на труда – актуализиране на Разделение и коопериране на труда – актуализиране на 

длъжностните характеристики на всички здравни работници.длъжностните характеристики на всички здравни работници.
КоопериранКоопериранe e в екипи и ефективно взаимодействие при в екипи и ефективно взаимодействие при 

необходимост, определяне на кръгове на качествотонеобходимост, определяне на кръгове на качеството
Рационална организация на работното мястоРационална организация на работното място



  

ЗаключениеЗаключение

Внедряване на съвременна оргтехникаВнедряване на съвременна оргтехника
Концентрация и специализация по някои дейности на водещи Концентрация и специализация по някои дейности на водещи 

здравни организации и заведенияздравни организации и заведения
Нормиран разход на труд на здравните работници, цялостно Нормиран разход на труд на здравните работници, цялостно 

обхващане и обвързване с размерите на работните заплатиобхващане и обвързване с размерите на работните заплати
Съзнателна трудова дисциплина, деонтология и етика, стремеж към Съзнателна трудова дисциплина, деонтология и етика, стремеж към 

квалификация.квалификация.
Всяко едно общество, независимо от степента на развитие, се стреми Всяко едно общество, независимо от степента на развитие, се стреми 

към  ефективно здравеопазване, а въпросите, свързани с постигане на към  ефективно здравеопазване, а въпросите, свързани с постигане на 
ефективност в здравеопазването, с все по-голяма актуалност стоят на ефективност в здравеопазването, с все по-голяма актуалност стоят на 
вниманието на здравните политици и здравните мениджъри. Налице е вниманието на здравните политици и здравните мениджъри. Налице е 
непрекъснато нарастване средствата за здравеопазване, което от своя непрекъснато нарастване средствата за здравеопазване, което от своя 
страна поставя още по-остро проблема за по-ефективното разпределение страна поставя още по-остро проблема за по-ефективното разпределение 
и изразходване на здравните ресурси. Маркентинговият подход осигурява и изразходване на здравните ресурси. Маркентинговият подход осигурява 
необходимата информация за постигане на мениджърските цели в необходимата информация за постигане на мениджърските цели в 
здравеопазването.здравеопазването.
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