приложение 3
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2014-2020
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2014-2020
Политика 1: Ефективно управление (ръководство) на здравеопазването за успешно постигане на стратегическите цели
Мярка
Дейности по мярката
Срок за изпълнение
Отговорна/и
институция/и
1.1 Осигуряване от МЗ
1.1.1 Разработване на механизми за
2014-2020
МЗ
лидерство на национално
изпълнение на приетите мерки за
ниво за засилване на
подобряване ефективността на управление
колаборацията между всички на системата на здравеопазване с цел
партньори в здравеопазването подобряване колаборацията между всички
по внедряване на планираните партньори в нея
мерки, споделяне вземането
на решения и добрите
практики, както и
ефективното изразходване на
ресурсите.
1.2 Повишаване на
1.2.1 Разработване на методологически и
2015
МЗ
капацитета за оперативно и
методически инструменти и процедури за
стратегическо планиране
обучение на служителите от структурите
на здравното управление
1.2.2 Провеждане на обучение за
2014-2020
МЗ
повишаване на капацитета за оперативно
и стратегическо планиране за повишаване
на техния капацитет за оперативно и
стратегическо планиране, осигуряване на
качеството и на контрола на здравните
дейности, подобряване на съгласуваността
и взаимодействието между институциите,
в т.ч. и с тези на ЕС, по-пълно усвояване
и управление на средствата от
структурните фондове на ЕС и др.

Източник на
финансиране
Държавен бюджет

Държавен бюджет

Държавен бюджет,
ЕС
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1.3 Разработване на
нормативни документи, чрез
които управлението на
здравеопазването да се
ориентира към създаване на
баланс между здравните
потребности на населението,
необходимите ресурси за
тяхното задоволяване и към
здравните резултати
1.4 Разработване на система
от здравни индикатори за
измерване на ефективността
на здравното управление на
различните нива

1.3.1 Подготовка и изготвяне на
Национална здравна карта с оглед
намаляване диспропорцията при
разпределението на лечебните заведения и
задоволяване здравните потребности на
населението

2014

МЗ

Държавен бюджет

1.4.1Определяне на измерими индикатори
за оценка ефективността на здравното
управление на различните нива
1.4.2 Внедряване на механизми и
процедури за обратна връзка от
заинтересованите страни с оглед
използване на информацията за вземане
на своевременни управленски решения
1.4.3 Разработване на система за
мониторинг чрез създадените критерии за
оценяване дейността на лечебните
заведения, с оглед повишаване качеството
на управление
1.4.4 Периодично провеждане на анкети
сред потребителите за оценка
ефективността на предлаганите здравни
услуги на различни нива
1.4.5 Създаване на система за повишаване
на квалификацията на работещите в
системата на здравното управление

2014 г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

постоянен

1.2. МЗ, НЗОК

Държавен бюджет

2015 г.

МЗ, РЗИ, лечебни
заведения

Държавен бюджет

ежегодно

НЗОК, РЗИ, ЛЗ

Държавен бюджет

2015 г.

Държавен бюджет

1.4.6 Предприемане на ефективни мерки
за предотвратяване на корупционни
практики в системата на здравеопазването
с помощта на нормативно регламентирани

2014 г., постоянен

МЗ, НЦОЗА, РЗИ,
висши медицински
училища, съсловни
организации
МЗ, НЗОК, РЗИ,
ЛЗ, съсловни
организации

Държавен бюджет
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1.5 Въвеждане на системи за
мониторинг и оценка на
въздействието на политиките,
имащи отношение към
здравето

правила за извършване на медицинските
дейности
1.4.7 Развитие и синхронизиране на
съществуващите информационни системи
и внедряване на единни критерии в
системата на здравно управление на
различните нива
1.4.8 Периодично събиране на
информация и изготвяне на анализи
относно хода на реализация на политиките
и постигането на поставените цели в тях
1.4.9 Анализ на ефикасността на
публичните разходи по различните
политики, с оглед подобряване на
здравните показатели, които се ползват
като техни индикатори
1.5.1 Оценка на резултатите на различните
политики, имащи отношение към здравето
1.5.2 Обсъждане в Обществения съвет към
Министерството на здравеопазването на
въздействието на различните политики в
обществото
1.5.3 Отчитане резултатите от
изпълнението на политиките в Годишния
доклад за състоянието на здравето на
гражданите
1.5.4 Изграждане на единна
информационна система, разполагаща с
база данни по здравните показатели, с
оглед установяване въздействието на
политиките, имащи отношение към
здравето
1.5.5 Актуализиране вътрешните правила
на лечебните заведения, гарантиращи
ефективното използване на лекарствените

2015 г.

МЗ, НЗОК, РЗИ, ЛЗ

Държавен бюджет

ежегодно

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет

постоянен

МЗ, МФ, НЗОК,
РЗИ

Държавен бюджет

ежегодно

МЗ

Държавен бюджет

ежегодно

МЗ, ОС, НПО

Държавен бюджет

ежегодно

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014 -2015 г.

МЗ, НЗОК, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014 г.

РЗИ, лечебните
заведения

Държавен бюджет
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1.6 Въвеждане на система за
контрол на лечебните
заведения и мониторинг на
медицинските дейности,
употребата на лекарствени
продукти, безопасността и
правата на пациентите и др.

продукти за лечение на пациентите и
безопасността на работещите в лечебното
заведение, с конкретни мерки и срокове.
1.5.6 Съблюдаване нормативните
изисквания за организацията на
профилактиката и контрола на
вътреболничните инфекции и
медицинския стандарт за профилактика и
контрол на вътреболнични инфекции.
1.5.7 Провеждане на прозрачни тръжни
процедури за осигуряване на лекарствени
продукти и за подобряване на материалнотехническата база на лечебните заведения.
1.6.1 Въвеждане на нормативни промени
за засилване контролните функции на
съветите за лекарствена политика в
болничните заведения, с оглед
своевременната употреба на лекарствени
продукти.
1.6.2 Проучване и въвеждане на добри
практики за контрол на различни нива
върху дейностите на лечебните заведения.
1.6.3 Нормативно регламентиране
увеличаването на контролните функции
на Съвета по акредитация за изпълнение
на показателите и критериите за
акредитация на лечебните заведения.
1.6.4 Засилване контролните функции на
МЗ и РЗИ по прилагането на
медицинските стандарти в лечебните
заведения.

постоянен

МЗ, РЗИ, лечебните
заведения

Държавен бюджет

постоянен

МЗ, РЗИ, лечебните
заведения

Държавен бюджет

2014 г.

МЗ, лечебните
заведения

Държавен бюджет

2015 г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014 г.

МЗ

Държавен бюджет

2014

МЗ, РЗИ

Държавен бюджет
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Политика 2: Реформиране на финансовата система на здравеопазването за увеличаване на финансовите ресурси и тяхното ефективно
управление
Мярка
Дейности по мярката
Срок за изпълнение
Отговорна/и
Източник на
институция/и
финансиране
2.1 Усъвършенстване на
2.1.1.Извършване на анализ на
2015г.
МЗ, НЗОК
Държавен бюджет,
модела на здравно
нормативната база, регламентираща
ЕС
осигуряване
здравното осигуряване и анализ на
състоянието и икономическите параметри
на системата за здравно осигуряване.
2.1.2 Обществено обсъждане на
2015г.
МЗ
ЕС
резултатите и предложенията за
усъвършенстване на здравноосигурителния
модел в България
2.1.3 Разработване и приемане на пакет
2016г.
МЗ, НЗОК, МТСП
Не е необходимо
нормативни документи, отразяващи
финансиране
предложенията за усъвършенстване на
здравноосигурителния модел, в т.ч.:
създаване на механизми за повишаване на
събираемостта на здравноосигурителните
вноски;промяна на здравноосигурителните
пакети и осигуряване на възможност за
избор на здравноосигурителен пакет.
2.1.4 Провеждане на обществена
2015-2016г.
МЗ, НЗОК
ЕС
информационна кампания за разясняване
на предвижданите промени и мотивиране
за участие в системата на здравното
осигуряване.
2.2 Изграждане на капацитет 2.2.1 Официализиране на адаптираната
2015 г.
МЗ, НЦОЗА
ЕС
за въвеждане на заплащане
класификационна система за групиране на
на болничните услуги по
процедурите
системата ДСГ
2.2.2 Изработване на български
2015- 2016г.
МЗ, НЦОЗА
ЕС
относителни тегла на ДСГ, подход,
правила и софтуерни инструменти за
5

периодичната им актуализация
2.2.3 Разработване на методика за
заплащане на болничните дейности по
ДСГ, симулация на разпределението на
финансовия ресурс и разработване на
български софтуерен инструмент за
изчисление на болнични бюджети
2.2.4 Разработка на електронен вариант на
WEB базирани курсове за дистанционно
обучение за кодиране по ICD10AM и ДСГ
класификационна система и
остойностяване на болнични продукти и
услуги, както и на лекарите в доболничната
медицинска помощ
2.2.5 Адаптиране на специализирания
софтуер за паралелна работа със система за
кодиране ICD10AM и класификационна
система AR DRG 6.0 и онлайн или
ежедневен обмен на данни с централна
система
2.2.6 Разработка и тест на софтуер за
групиране на случаи по AR DRG 6.0
класификационна система с модификация
за България
2.2.7 Разработване и приемане на
необходимото законодателство и
нормативна уредба за въвеждане на ДСГ.
2.2.8 Информационно осигуряване на
процеса на въвеждане на ДСГ
2.2.9 Обучение на обучители, кодировчици,
одитори и болнични мениджъри
2.2.10 Въвеждане на пилотен проект с
въвеждане на ДСГ в 40 лечебни заведения
за болнична помощ
2.2.11 Разработване на система за

2015г.

МЗ, НЦОЗА, НЗОК

ЕС

2015 - 2016г.

МЗ, НЦОЗА

ЕС

2015-2016г.

МЗ, НЦОЗА

ЕС

2015 – 2016г.

МЗ, НЦОЗА

ЕС

2016г.

МЗ, НЗОК

Държавен бюджет

2016-2019г.

МЗ, НЦОЗА

ЕС

2016-2017г.

МЗ, НЦОЗА

ЕС

2018-2019г.

МЗ, НЦОЗА

ЕС

2017г.

НЗОК, БЛС

Държавен бюджет
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2.3 Осигуряване на строг
финансов контрол на
разходите

договаряне с изпълнителите на медицинска
помощ
2.2.12 Осигуряване на технологичен и
административен капацитет за въвеждане и
контрол на системата за финансиране чрез
ДСГ
2.2.13 Въвеждане на финансиране от НЗОК
чрез системата на ДСГ
2.2.14 Усъвършенстване на
специализирания софтуер и изграждане на
капацитет за обслужване на повече от един
източник на финансиране
2.3.1 Внедряване на стандартите GS1 в
областта на здравеопазването чрез
проследяване на пациенти, обслужващ
персонал, медикаменти и медицинско
оборудване;
Включване на GS1 системите за
проследяване на движението на
хранителните продукти и ингредиенти от
единиящ край на веригата за снабдяване и
по целия път до потребителя

МЗ, НЦОЗА, НЗОК

Държавен бюджет

2018г.

НЗОК, БЛС

Държавен бюджет

2017-2019г.

МЗ, НЦОЗА

ЕС

2015-2020

МЗ, БТПП,
НЦОЗА, Българска
агенция по
безопасност на
храните

Държавен бюджет

Политика 3: Осигуряване на човешки ресурси в здравеопазването, които да могат да удовлетворят нарастващите настоящи и бъдещи
здравни потребности на хората
Мярка
Дейности по мярката
Срок за изпълнение
Отговорна/и
Източник на
институция/и
финансиране
3.1 Увеличаване приема за
3.1.1 Предложение до МОН за увеличаване Ежегодно при
МЗ
Държавен бюджет
обучение на специалистите
броя на местата за студенти по
разработването на
по здравни грижи във
специалност „медицинска сестра” с цел
проекта на Решение на
висшите училища с оглед в
достигане на минимално съотношение 1:2
МС за утвърждаване
стратегическия период да
на студентите в специалност „медицина”
броя на приеманите за
бъде преодолян създадения
към студентите в специалност „медицинска обучение студенти и
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недостиг и дисбаланси в
отношенията на броят им
към броя на лекарите, с
особено внимание към
медицинските сестри

3.2 Нормативни промени, с
които да се разширят
функциите на специалистите
по здравни грижи, вкл. и
възможността за извършване
на самостоятелна
медицинска дейност, с което
да се даде възможност за
осъществяване на
специфични дейности и
услуги, свързани с
дългосрочни грижи,
палиативни грижи и др.

сестра”.

докторанти

3.1.2 Обсъждане с МОН на възможни
мерки за стимулиране на висшите училища
за увеличаване капацитета за обучение по
специалност „медицинска сестра“ и
заявяваните от тях брой места за студенти
по тази специалност

31.12.2014г.

3.1.3 Предложение за създаване на
възможност факултетите и филиалите на
висшите училища да могат да провеждат
обучение и на образователноквалификационна степен (ОКС)
„професионален бакалавър по …“ с цел
повишаване броя на студентите по
специалностите от професионално
направление „Здравни грижи“ с ОКС
„професионален бакалавър по …“
3.2.1 Обсъждане с представители на
БАПЗГ, висшите училища и МЗ на
възможността за разширяване на
професионалните дейности, които
медицинските сестри могат да извършват и
изготвяне на съответни нормативни
промени
3.2.2 Изготвяне съвместно с представители
на БАПЗГ, МЗ и НЗОК на нормативни
промени, с които да се даде възможност
медицинските сестри, акушерките и
асоциираните медицински специалисти да
извършват самостоятелно професионални
дейности, свързани с дългосрочни грижи,
палиативни грижи и др.

МЗ, МОН, висши
училища, НАОА,
БАПЗГ

31.12.2014г.
МОН, МЗ, висши
училища, БАПЗГ

01.07.2015г.

МЗ, БАПЗГ, висши
училища

Държавен бюджет

31.12.2015г.
МЗ, БАПЗГ, НЗОК
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3.3 Определяне от МЗ на
потребностите от кадри в
здравеопазването по региони,
категории, специалности и
възрастови групи, които да
послужат за основа за
определяне на приема във
висшите училища с оглед
възстановяване на баланса на
различните видове
специалности;

3.3.1 Определяне на потребностите от
кадри по видове специалности съобразно
заболеваемостта на населението,
разпределението по възрастови групи и
региони;

01.07.2015 г.;

3.3.2 Предприемане на мерки и съответни
действия за повишаване капацитета на
висшите училища за обучение в
специалности, водещи до унражняване на
регулирани медицински професии с оглед
изравняване на баланса между различните
специалности;

постоянен срок за
изпълнение;

3.3.3 Осъществяване на законодателни
промени, като се регламентира в Закона за
здравето (чл.178, ал.3), че министърът на
здравеопазването ежегодно определя броя
на всички видове места за придобиване на
специалност в съответствие с целите и
приоритетите на системата на
здравеопазване;

Министерство на
здравеопазването,
Министерство на
образованието и
науката,
Регионални
здравни инспекции,
висши училища,
Национална
агенция за
оценяване и
акредитация,
национални
центрове, лечебни
заведения

Държавен бюджет

3.3.4 Утвърждаване на достатъчен брой
места за специализиране на български
граждани, съобразно потребностите на
населението и възможностите за обучение;
3.3.5 Провеждане политика на стимулиране
на специалностите, по които броя на
заявените потребности надхвърля броя на
специалистите, включително и
специализиращите, като се предвижда
специализацията по тези специалности да
се финансира от държавата;
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3.3.6 Провеждане политика на контрол по
отношение броя на местата за
специалности, за които в анализите е
установено по-голям брой специалисти
(включително специализиращи) спрямо
потребностите - броят на местата за
специализация финансирани от държавата
да бъде не по-малко от 50% от общия брой
обявени места за специализация,
съобразени с броя на завършващите
магистри по „медицина“ през текущата
година;
3.4 Разработване и въвеждане 3.4.1 Определяне на параметрите, които
на единна информационна
следва да съдържа единната
система за регистрация и
информационна система за регистрация и
мониториране на персонала в мониториране на персонала в
здравеопазването, в т.ч. и на
здравеопазването
мигриралите кадри
3.4.2 Определяне на всички институции,
отговорни за въвеждане и поддържане на
актуална информация в единната
информационна система за регистрация и
мониториране на персонала в
здравеопазването и на институциите, които
ще имат достъп до базата данни

3.5 Въвеждане на единни
академични стандарти, които

3.4.3 Изграждане и въвеждане на
информационна система за регистрация и
мониториране на персонала в
здравеопазването като модул в единната
Национална здравно-информационна
система
3.5.1 Разработване от висшите училища на
критерии и стандарти за изготвяне и

01.07.2015г.

МЗ, НЦОЗА,
съсловните
организации на
медицинските
специалисти

01.07.2015г.

МЗ, НЦОЗА

01.07.2018г.

НЦОЗА, МЗ

Срокът за изпълнение на Висши училища,
тази дейност е 2014/2015 техните структури

Държавен бюджет

бюджет на висшите
училища
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да се използват за
актуализиране учебните
програми във висшите
училища, разширяване на
практическите умения на
новозавършилите лекари, с
приоритет към основните
здравни проблеми и
съвременните технологии на
здравна дейност;

3.6 Ориентиране на висшето
образование към
специалисти и специалности,
необходими на
практическото
здравеопазване, вкл. и
такива, които не са
традиционни за нашата
страна;

3.7 Създаване на нова
нормативна уредба за
специализация на кадрите в
здравеопазването,

актуализиране на учебните програми по
специалности, с оглед разширяване
практическите умения на новозавършилите
медицински кадри;
3.5.2 Въвеждане във всички висши
училища съвременни технологии за
обучение;

г.

и ЦСМП

постоянен

3.5.3 Включване в програмите за обучение
на студенти на приоритетни въпроси от
националните програми за борба със
социално значимите заболявания;
3.5.4 Включване в учебните програмите на
практическо обучение в центрове за
спешна медицинска помощ.
3.6.1 Извършване проучване и анализ на
потребностите на населението от
осъществяване на медицински дейности,
които до сега не са предлагани в България;

до края на 2014 г.

3.6.2 Предложение за въвеждане на
обучение във висшите училища и техните
структури по одобрените специалности;

2015 г.

3.6.3 Изготвяне предложение до МТСП за
включване на одобрените специалности в
националния класификатор на професиите
и длъжностите.

2015 г.

3.7.1 Приемане на концепция за
реализиране на нормативни промени и
синхронизиране на отделните нормативни
актове в областта на следдипломното

2014 г.

МЗ, МОН, МТСП и
ВУ

Държавен бюджет

МЗ, МОН и МФ

Държавен бюджет
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организация и провеждане на
продължаващото медицинско
обучение, в която да се
либерализира процеса на
започване на специализация
и повишат изискванията при
държавните изпити за
придобиване на специалност;

обучение в системата на здравеопазването;
3.7.2 Усъвършенстване на процедурите
разписани в действащ подзаконов
нормативен акт, чрез приемане на проект
на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба №34 за придобиване на
специалност в системата на
здравеопазването в следните насоки:
- Оптимизиране планирането на броя на
местата за специализанти, съобразени с
потребностите на населението от
специалисти и провеждане на държавна
политика на стимулиране на медицинските
кадри да се обучават по дефицитни
специалности;
- Либерализиране приема на
специализанти чрез облекчаване на
достъпа до специализация (премахване на
изпита за зачисляване);
- Премахване на съществуващите пред
специализантите процедурни затруднения
свързани с допускане до държавен изпит за
придобиване на специалност;
- Стимулиране работещите в центровете за
спешна помощ да специализират (да се
вмени задължение на Висшето училище да
класира работещите в центровете за
спешна помощ преди всички останали);

до 2015 г.
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- Провеждане на държавна политика на
стимулиране на медицинските кадри да се
обучават по специалности, по който има
недостиг на кадри в системата на
здравеопазването; Усъвършенстване на
механизма на разпределение на
специалисти, обучавали се на места
финансирани от държавата по лечебни
заведения;
-Утвърждаване на ролята на МЗ като
институция, която е ангажирана с
планирането, контролирането и
организирането на дейността по
провеждане на обучение за придобиване на
специалност;
- Предприемане на действия по
актуализиране на учебните програми за
придобиване на специалност чрез
разширяване на практическите знания и
умения и поставяне на акцент върху
профилактиката и подобряване
организацията на обучение;
- Прецизиране номенклатурата на
специалностите;
- Разширяване обхвата на обучението за
придобиването на професионална
квалификация за извършване на
високоспециализирани дейности в
определена област на здравеопазването
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3.8 Въвеждане на иновативни
продукти, услуги,
инструменти и модели
изискващи по-малък брой на
човешките ресурси

3.9 Въвеждане на система за
периодична ресертификация
на лекарите с придобита
специалност, като форма на
професионален контрол
върху тяхната
компетентност;

3.10 Промени в технологията
и отговорностите на
професионалните
организации на
медицинските специалисти
(БЛС, БЗС и др.) при
организиране и провеждане
на продължаващо обучение,

3.8.1 Анализ и оценка на възможностите
определени дейности, извършвани от
лекари да се извършват от медицински
сестри, акушерки и асоциирани
медицински специалисти с цел
професионално развитие на специалистите
по здравни грижи и облекчаване на
лекарите, които да насочат дейността си
към по-високоспециализирани дейности
3.8.2 Използване на възможностите на
телемедицинските услуги при диагностика
и лечение с цел намаляване на броя на
необходимите човешки ресурси в лечебнодиагностичния процес
3.9.1 Проучване и анализиране опита на
другите държави членки на ЕС в тази
област;

31.12.2015г.

01.07.2019г.

2015 г.

3.9.2 Изготвяне на предложение за
законодателни промени, регламентиращи
ресертификацията;

2016 г.

3.9.3 Разработване и утвърждаване на
система за периодично повишаване
квалификацията на лицата придобили
специалност
3.10.1 Предприемане на законодателни
промени в законите за съсловните
организации на медицинските
специалисти;

2017 г.

3.10.2 Разработване на програми за
продължаващото медицинско обучение от
всяка съсловна организация,

2014 г.

БЛС, БАПЗГ, МЗ,
НЦОЗА

Държавен бюджет,
БЛС, БАПЗГ

Лечебни заведения,
МЗ

МЗ, ВУ, Съсловни
организации

Бюджет на съсловни
организации

МЗ и съсловни
организации

Държавен бюджет

2014/2015 г.
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съответстващи на
потребностите на промените
в профилактиката,
диагностиката, лечението и
рехабилитацията и на
приоритетите в
здравеопазването през
стратегическия период;

3.11 Рационализиране на
обучението и
специализацията на лекарите
от първичната
извънболнична помощ и
съобразяване с европейските
модели на общата
медицинска практика
(WONCA, EURACT и др.)

съответстващи на потребностите от
промени в профилактиката, диагностиката,
лечението и рехабилитацията и на
приоритетите в здравеопазването през
стратегическия период;
3.10.3 Разработване на модел за
продължаващо обучение и сертифициране
на съответната категория медицински
специалисти;
3.10.4 Изграждане на капацитет в
съсловните организации за провеждане на
продължаващо обучение и периодично
сертифициране.
3.11.1 Актуализиране на учебната програма 01.07.2015г.
за придобиване на специалност Обща
медицина от висшите училища с участието
на представители на организации на
общопрактикуващите лекари с цел
съобразяване с европейските модели на
общата медицинска практика (WONCA,
EURACT и др.)
3.11.2 Развитие на продължаващото
медицинско обучение на лекарите от
първичната извънболнична помощ с цел
съобразяване с европейските модели на
общата медицинска практика (WONCA,
EURACT и др.) и въвеждане на уеббазирано обучение

Висши училища,
БЛС, НСОПЛ

Държавен бюджет

БЛС, НСОПЛ

31.12.2014г.

15

3.12 МЗ и БЛС, съвместно с
работодателите в
здравеопазването и в
съответствие с подобряване
на финансирането на
лечебните и здравни
заведения да разработят нова
нормативна уредба и
програми за увеличаване на
трудовите възнаграждения на
медицинския персонал в
България, подобряване на
условията на труд и
технологична модернизация
на сектора, с оглед до края на
стратегическия период да се
достигнат
средноевропейските нива

3.12.1 Разработване на нормативна уредба,
регламентираща формирането на работната
заплата на медицинския персонал в
лечебните и здравни заведения и
справедливо разпределение на
финансовите ресурси за допълнителни
трудови възнаграждения

31.12.2015г.

МЗ, НЦОЗА, БЛС,
БЗС, БАПЗГ, БФС,
лечебни заведения

31.12.2016г.

БЛС, БЗС, БАПЗГ,
БФС, МЗ

3.13 Създаване на
класификатор на
медицинските специалности,
съобразно тежестта, риска и
отговорността на
извършваните от тях
дейности, който да се
използва при
ценообразуването на
различните видове дейности,
които те извършват
3.14 Разработване на
технологии, чрез които
трудовите възнаграждения на
медицинските специалисти
да бъдат свързани и със
качеството и ефективността

3.13.1 Изработване от представители на
БЛС и БЗС, национални консултанти, МЗ,
НЦОЗА на класификатор на медицинските
специалности, съобразно тежестта, риска и
отговорността на извършваните от тях
дейности, който да се използва при
ценообразуването на различните видове
дейности

01.07.2016г.

БЛС, БЗС, МЗ,
НЦОЗА

Държавен бюджет

3.14.1 Проучване и анализиране опита на
другите държави членки на ЕС в тази
област;

2014 г. и 2015 г.;

МЗ, МФ, НЗОК и
съсловни
организации

Държавен бюджет,
НЗОК

3.12.2 Въвеждане в медицинските
стандарти по съответните специалност на
минимални изисквания за броя на
различните видове медицински
специалисти с цел гарантиране на
оптимално натоварване на персонала и
съответно подобряване условията на труд

Държавен бюджет

3.14.2 Приемане на концепция за
реализиране на нормативни промени и
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на тяхната дейност;

синхронизиране на отделните нормативни
актове с цел разработване на методики и
технологии за трудовите възнаграждения
на медицинските специалисти;
3.14.3 Предприемане на законодателни
промени в тази област;

3.15 Въвеждане на
икономически стимули за
повишаване на интереса към
специализацията на лекарите
по специалности, по който
има сериозен дефицит на
кадри;

3.14.4 Изготвяне на подзаконови
нормативни актове, регламентиращи
повишаване на квалификацията на
медицинските специалисти с цел
повишаване ефективността и качеството на
медицинските дейности и обвързването им
с трудовите възнаграждения.
3.15.1 Установяване на реалните
потребности от кадри в системата на
здравеопазването и по- специално тези, по
които се очертава сериозен дефицит;

2015 г.;

2016 г.;

2017 г.

срокът за изпълнение е
обвързан с въвеждането
на единна
информационна
система;

3.15.2 Приемане на концепция за
подготовката на кадри по дефицитните
специалности;

2014 г.;

3.15.3 Включване на икономически
стимули в Отрасловия колективен трудов
договор „Здравеопазване“;

2015 г.;

МЗ, МФ, НЗОК,
ВУ, съсловни
организации и
синдикати

Държавен бюджет,
НЗОК
ЕС

3.15.4 Включване на икономически
стимули в Националния рамков договор за
медицински дейности;
3.15.5 Използване възможностите на
оперативна програма „Развитие на
17

3.16 Включване на общините
във финансирането на
университетското обучение и
специализацията на лекари
работещи в общински
болници и лечебни заведения
за първична и извънболнична
специализирана помощ, вкл.
и по спешна медицина.

човешките ресурси“ и по-конкретно на
стартиралия проект „Нови възможности за
лекарите в България“.
3.16.1 Изясняване необходимостта от
реализиране на законодателни промени;
3.16.2 Сключване на споразумение между
МЗ и Национално сдружение на общините
в България за изготвяне на план за
включване на общините в създаване на
необходимите материални и финансови
условия за осигуряване на лекари и други
медицински специалисти за нуждите на
общинските болници и лечебните
заведения за първична и извънболнична
специализирана помощ, вкл. и по спешна
медицина;

3.16.3 Изготвяне на предложения за
осъществяване на законодателни промени;

2014 г.;

МЗ, общини

Държавен бюджет

2015 г.;

2016 г.

Политика 4: Осигуряване на равен достъп на хората до качествени здравни дейности адекватни на техните здравни потребности
Мярка
Дейности по мярката
Срок за изпълнение
Отговорна/и
Източник на
институция/и
финансиране
4.1 Създаване на ефективни
4.1.1 Създаване специализирана агенция за 2016г.
МЗ
Държавен бюджет,
системи за осигуряване и
осигуряване, управление и контрол на
ЕС
контрол на качеството на
качеството към МЗ
здравните дейности
4.1.2 Промени в основните нормативни
2016г.
МЗ
Държавен бюджет
документи и възлагане като задължение за
контрол и оценка на качеството
18

4.2 Разработване на нов
модел за спешна медицинска
помощ. Регламентиране на
обекта, структурата и
функциите на системата за
спешна медицинска помощ и
определяне на зоните на
отговорности и

4.1.3 Актуализиране на наличните
медицински стандарти
4.1.4 Разработване и осъвременяване на
правила за добра медицинска практика по
всички специалности
4.1.5 Разработване на ръководства за
поведение, клинични протоколи и др.
документи свързани с осигуряване на
качеството, основани на научни
доказателства
4.1.6 Разработване на нова наредба за
акредитация на лечебните заведения.
4.1.7 Приемане на нормативен документ за
въвеждане на ресертификацията на
лекарите със специалност и начина на
нейното извършване
4.1.8 Изготвяне на нормативен документ за
организиране и провеждане на
продължаващото медицинско обучение
като задължителен елемент при
ресертификацията
4.1.9 Разработване и въвеждане на
информационна система за регистрация на
лекарски грешки.
4.1.10 Разработване на национален план за
въвеждане на иновации в областта на
здравеопазването.
4.2.1 Извършване на функционален анализ
на състоянието на системата за спешна
медицинска помощ и на нормативните
актове, които я регламентират.

2018г.

МЗ, научните
дружества
БЛС, Научни
дружества

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет,
ЕС

2016г.

БЛС, Научни
дружества

Държавен бюджет

2016г.

МЗ

2016г.

МЗ,БЛС

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет,
ЕС

2016г.

МЗ,БЛС

Държавен бюджет,
ЕС

2017г.

МЗ,БЛС,ИАМО

Държавен бюджет,
ЕС

2017г.

МЗ, РЗИ

Държавен бюджет,
ЕС

02.2014г.

МЗ

Държавен бюджет

4.2.2 Извършване на проучване и
сравнителен анализ на обхвата,

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
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2016г.

взаимодействие между
отделните елементи в
системата на здравеопазване
при оказване на медицинска
помощ при спешни
състояния.

структурата и организацията на спешната
медицинска помощ в страните от ЕС и
България
4.2.3 Разработване на Модел на системата
за спешна медицинска помощ в България.
4.2.4 Усъвършенстване на нормативната
база, дефинираща ясно обхвата,
структурата и функциите на системата за
спешна помощ
4.2.5 Регламентиране на видовете екипи и
изпълнители на спешна медицинска помощ
и техния обем разрешени компетентности
и дейности. Включване на нова категория
персонал работещ в спешната помощ „парамедици”.
4.2.6 Регламентиране (на база показатели
за брой население, площ на обслужвана
територия, характеристика на
заболеваемостта и травматизма,
инфраструктура и др.) на критерии и
стандарти за:

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет

2014г.

МЗ

2014г.

МЗ, експертна
група

Държавен бюджет

2014г.

МЗ, експертна
група

Държавен бюджет

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.-2015г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
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-осигуреност на населението с медицински
екипи по видове
-териториално разпределение на
структурите за спешна медицинска помощ

4.3 Информиране на
обществото и промяна на
нагласите и очакванията към
системата за спешна
медицинска помощ

- време за достъп до спешна медицинска
помощ
4.3.1 Разработване на комуникационна
политика, в подкрепа на реформата в
системата за спешна медицинска помощ.
4.3.2 Повишаване информираността на
хората за техните права и задължения при

4.4 Осигуряване на
равномерно и адекватно
териториално разпределение
на структурите за спешна
медицинска помощ

4.5 Подобряване на
материално-техническата
осигуреност на системата за
спешна медицинска помощ

ползване на системата за спешна
медицинска помощ
4.3.3 Провеждане на семинари,
пресконференции, обществени дебати и др.
за запознаване на представители на
структурите на гражданското общество и
медиите с проблемите в областта на СМП и
предлагания нов модел на ССМП
4.4.1 Създаване на база данни за
териториалното разпределение на
структурите на ЦСМП и възможното време
за достъп до всяко населено място
4.4.2 Изготвяне на Национална карта за
спешна медицинска помощ, съдържаща
броя и разпределението на структурите и
екипите за спешна медицинска помощ,
съобразена с утвърдените критерии и
стандарти
4.4.3 Ежегодно извършване на оценка на
съществуващата структура на спешната
помощ и потребностите на населението от
спешна помощ на регионално и
национално ниво.
4.5.1 Регламентиране на срокове за
периодична планова подмяна на
транспортните средства и апаратурата по
вид и количество
4.5.2 Усъвършенстване на
комуникационно-информационната
система на ССМП. Интегриране на ССМП
към останалите национални системи.

2014г.-2015г

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

постоянен

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

4.5.3 Въвеждане на телемедицинските
връзки в помощ на осигуряване на качество
на услугата и консултации на място.
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4.6 Развитие на човешките
ресурси в системата на
спешната медицинска помощ

4.7 Подобряване на
организацията на системата
за спешна медицинска
помощ

4.5.4 Поддържане и подобряване на
сградния фонд и условията за труд на
работещите в системата на спешната
медицинска помощ Решаване на
проблемите, свързани със собствеността на
сградите
4.6.1 Поддържане на база данни за
работещите в системата на спешната
медицинска помощ по категории персонал,
специалности, допълнителна квалификация
и възрастови групи
4.6.2 Изграждане на национален център за
продължаващо обучение на работещите в
системата на спешната медицинска помощ.
4.6.3 Разработване и изпълнение на
програми за продължаващо обучение за
всички категории персонал (лекари;
медицински специалисти, парамедицински
персонал)

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

4.7.1 Изготвяне на Наръчник с протоколи
за поведение за всички медицински и други
дейности в ССМП и система за
актуализиране на протоколите
4.7.2 Въвеждане на стандартни протоколи
за „телефонен триаж” на пациента в
диспечерския център
4.7.3 Регламентиране на
взаимоотношенията между тел.112 и
диспечерските центрове на ЦСМП при
предаването на спешните медицински
повиквания.
4.7.4 Изграждане на Спешен болничен
комплекс

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2017г.

МЗ
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4.8 Развитие на първичната
медицинска помощ и
ефективна координация със
СИМП.

4.9 Оптимизация на
болничната помощсъздаване на баланс между
потребностите от
хоспитализации,
организацията на системата,
количеството и качеството на

4.7.5 осигуряване на възможности за
смесени инвестиции за санитарната
авиация за нуждите на спешна медицинска
помощ и спасителни действия в
акваторията на Република България.
4.8.1 Разработване и въвеждане на система
за заплащане на ЛЗ за ПИМП, при която да
се увеличава броя на дейностите и техните
цени (вкл. Заплащане за дейности в дома,
въвеждане на домашен стационар,
бонификация при диспансеризиране на
болни с по-вече от едно заболяване и др.)
4.8.2 Промяна в наредбата за
специализациите в частта й за
специализацията по обща медицина с оглед
на нейното опростяване и въвеждане на
дистанционно теоретично обучение и
съботно-неделни присъствени обучителни
сесии.
4.8.3 Разработване и прилагане на модела
групови практики

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2017г.

НЗОК, БЛС

Държавен бюджет,
ЕС

2017г.

МЗ,Национално
сдружение на
ОПЛ,БЛС

Държавен бюджет

2018г.

Държавен бюджет

4.8.4 Създаване и прилагане на
ръководства за поведение на ОПЛ при
основните заболявания.
4.8.5 Създаване на информационна система
за резултатите от дейността на СИМП и
контрол и оценка на качеството.
4.9.1 Анализ на състоянието на системата
за болнична медицинска помощ на
областно, регионално и национално ниво
4.9.2 Разработване на Национална здравна
карта
4.9.3 Разработване на План за
преструктуриране на болничната помощ в

2017г.

2018г.

МЗ,Национално
сдружение на
ОПЛ,БЛС
МЗ,Национално
сдружение на
ОПЛ,БЛС
НЗОК, БЛС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет,
ЕС

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет,
ЕС

23

ресурсите за тяхното
задоволяване

4.10 Мерки за развитие на
високотехнологични
болнични центрове

съответствие с Националната здравна карта
4.9.4 Преструктуриране на леглата в
болниците с държавна собственост.
4.9.5 Създаване на система за непрекъснат
мониторинг върху приема на болните,
качеството на извършените дейности и
постигнатите ефекти.
4.9.6 Промяна в методологията за
ценообразуване на клиничните пътеки или
разработване на методология и въвеждане
на нова система за заплащане на
болничната дейност.
4.9.7 Създаване на пилотни проекти за
преструктуриране на лечебни заведения за
болнична помощ на общинско ниво-от
активно лечение към долекуване и
продължително лечение
4.9.8 Актуализация на Наредбата за
акредитация на лечебните заведения с
въвеждане на задължителна акредитация на
ЛЗ за болнична помощ.
4.9.9 Завършване на болничната
информационна система.
4.9.10 Въвеждане на рейтингова система на
болничните отделения по специалности и
на болниците на територията на цялата
страна.
4.9.11 Приватизация на определени
болнични дейности, особено на територии
с недостатъчно добра кадрова и техническа
осигуреност.
4.10.1 Проучване и анализ на
разпространението, развитието и
териториалното разпределение на
високотехнологичните медицински

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет

2015г.

МЗ, НЦОЗА,НСОБ

2014г.-2015г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2016-2018г.

МЗ, НСОБ

Държавен бюджет,
ЕС

2015г.

МЗ, НЦОЗА,НСОБ

Държавен бюджет

2015г.

МЗ, НСОБ

2017г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет,
ЕС

2017г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
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4.11 Мерки за подкрепа за
болници в отдалечени и
рискови райони

дейности и лечебните заведения, които ги
осъществяват
4.10.2 Изготвяне на карта на
високотехнологичните диагностични и
терапевтични дейности като част от
Националната здравна карта
4.10.3 Разработване на План за развитие на
високотехнологични болнични центрове за
осигуряване на потребностите на
населението на база на НЗК, в т.ч. за
разпространение телемедицинските услуги
при диагностика, лечение и оперативни
интервенции
4.10.4 Разработване на програма за
инвестиции в 6 високотехнологични
центрове.
4.11.1 Приемане на методика с критерии за
определяне на отдалечени и рискови
райони и утвърждаване на списък/карта на
отдалечените и рискови райони
4.11.2 Анализ на състоянието на
медицинското обслужване и достъпа на
населението в отдалечените и рискови
райони до болнична помощ
4.11.3 Изработване на цялостни планове за
медицинско обслужване на тези райони –
ОПЛ, СМП, СИМП, БП –и цялостна визия
за тези райони относно достъпа.
4.11.4 Създаване/усъвършенстване на
механизъм за субсидиране на лечебните
заведения за болнична помощ в
труднодостъпните райони.
4.11.5 Въвеждане на телемедицински
услуги в ЛЗБП в отдалечените региони,
свързани с високотехнологичните центрове

2014г.

МЗ

Национално

2014г.-2015г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2017-2020г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ, НСОБ

Държавен бюджет

2014г.

МЗ, НСОБ

Държавен бюджет

2015-2016г.

МЗ, НСОБ

Държавен бюджет

2015г.

МЗ, НЦОЗА, НСОБ

Държавен бюджет,
ЕС

2016-2018г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
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4.12 Ограничаване на
възможностите за
неформални плащания в
здравеопазването и
антикорупционни политики

за осигуряване качеството на услугата
4.12.1 Повишаване на информираността на
пациенти, лекари и политици, за
негативните ефекти на неформалните
плащания
4.12.2 Внедряване на иновативната
програма на СЗО „Добро управление на
медикаментите” (GGM) за ограничаване на
корупционните процеси.
4.12.3 Усъвършенстване на
информационната система на МЗ и НЗОК
по отношение на разпространяването на
знания и информация за
здравноосигурителните права, правата на
пациентите и регламентите за използване
на здравни и медицински услуги
4.12.4 Създаване на единен
механизъм/система за наблюдение,
събиране и анализ на данни от национални
и регионални изследвания, сигнали от
институции, публикации в медиите
относно корупционни практики в
здравеопазването; изнасяне на данните
пред обществеността
4.12.5 Провеждане на проучвания за
неформални плащания и оценка за
корупция.

2016г.

МЗ, национални
пациентски
организации

Държавен бюджет,
ЕС

2016г.

МЗ, БФС

Държавен бюджет,
ЕС

2016г.

МЗ, НЗОК

Държавен бюджет,
ЕС

2017г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2015-2019г.

МЗ, национални
пациентски
организации

Държавен бюджет

Политика 5: Промоция на здравето и профилактика на болестите с фокус на хроничните незаразни болести
Мярка
Дейности по мярката
Срок за изпълнение
Отговорна/и
институция/и
5.1 Интегриран
5.1.1 Осигуряване на политическа,
текущ
МЗ

Източник на
финансиране
Държавен бюджет
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интердисциплинарен подход
за промоция на здравето на
междуинституционално
равнище при водеща и
координираща роля на
Министерството на
здравеопазването.

5.2 Прилагане на модули за
интервенция за намаляване
факторите на риска при
всички възрастови и
професионални групи., с
използване на различни
стратегии при създаване на

икономическа и техническа подкрепа на
мерките и дейностите на национално и
регионално ниво по отношение на
промоция на здравето и профилактика на
болестите.
5.1.2 Координиране мероприятията по
профилактика на болестите с другите
институции и организации в страната,
които развиват политика и дейности с
отношение към здравето на населението.
5.1.3 Развиване на хоризонталната
интеграция между такива области като
здравеопазване, образование, екология,
икономика, селско стопанство, транспорт,
градско планиране, социално обслужване и
спорт.
5.1.4 Създаване на възможности за
адекватна вертикалната интеграция
предполагаща непрекъснат поток на
информация между партньорите в рамките
на национално или на локално ниво.
5.1.5 Активиране на междусекторните
дейности по профилактика на хроничните
незаразни болести (ХНБ) на национално и
регионално ниво, с оценка на
въздействието върху здравето на
населението и системата на
здравеопазване.
5.2.1 Повишаване на нивото на
информираност, обучение и включване на
населението в дейности за превенция на
риска от ХНБ.
5.2.2 Разработване и разпространение на
образователни и информационни
материали сред населението от различните

текущ

МЗ

Държавен бюджет

текущ

МЗ

Държавен бюджет

текущ

МЗ

Държавен бюджет

текущ

МЗ

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет
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система за координация на
профилактичната дейност на
специалистите и работата им
в екип.

5.3 Развитие на
координирани, съвместни
дейности за здраве между
обществените сектори,
формиране на
междусекторни съвети,
работни групи и др.

целеви групи, за повишаване на познанията
и формиране на активна позиция и
устойчива мотивация за здравословен
начин на живот.
5.2.3 Разработване и внедряване на
училищни политики и програми за
ограничаване на рисковите фактори (РФ) и
промоция на здравето сред учениците и
училищния персонал.
5.2.4 Организиране на обучителни курсове
за педагогози и за студенти по педагогика
и психология по превенция и ограничаване
на поведенческите РФ в детска и училищна
възраст, включително обучение за
прилагане на подхода „Връстници
обучават връстници”.
5.2.5 Подобряване качеството на здравно
образование и възпитание в детските
градини и училищата
5.3.1 Координирани действия на
държавния и частния сектори, на
институции и организации при създаване
на условия и възможности за достъп на
населението за масов спорт, среда свободна
от тютюнев дим, ограничена алкохолна
консумация, здравословно хранене.
5.3.2 Участие в междуведомствени работни
групи, включително за хармонизиране на
националното законодателство с
достиженията на Европейското право в
областта на:

2014-2015

МОН, МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014-2020

МОН, СУ и др.
Университети

Държавен бюджет

НЦОЗА, МЗ

2020

МОН, МЗ

Държавен бюджет

текущ

МЗ

Държавен бюджет

текущ

МЗ

Държавен бюджет

- тютюневите изделия и тютюнопушенето,
- рекламата, маркетинговите комуникации
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и спонсорството от страна на алкохолната
индустрия;
-увеличаване размера на акцизните ставки
на тютюневите изделия и алкохолните
напитки;
- изискванията за здравословно хранене на
различни възрастови групи от населението;

5.4 Изграждане на диалог и
партньорство с всички
заинтересовани страни,
активно включване на
професионални и
неправителствени
организации и сдружения,
медии и др.

- достъпа и предоставянето на условия за
физическа активност, спорт и туризъм на
населението.
5.4.1 Включване на обществени структури
и общности от държавния и частния
сектори, институции и организации в
провеждането на кампании, включително
утвърдени добри практики в ЕС, за
превенция и ограничаване на рисковите
фактори за ХНБ.
5.4.2 Създаване на коалиции за
профилактика на ХНБ с представители на
структурите и службите, които имат
отношение към профилактиката на ХНБ:
РЗИ, , МБАЛ, областни съвети,
неправителствени организации и др
5.4.3 Сътрудничество с национални и
местни медии за привличане интереса на
обществото към водещите РФ и
популяризиране на здравните ползи
следствие на тяхното ограничаване във
всички възрастови групи, чрез различни
сетинги, в т.ч. обучение на журналисти,
организиране на семинари,
пресконференции, предоставяне на

текущ

МЗ

тещущ

текущ

Държавен бюджет

Държавен бюджет

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет
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5.5. Надграждане на
утвърдената национална
политика и укрепване на
институционалния капацитет
по промоция на здраве и
профилактика на болестите;
насочване на първичната
здравна помощ по посока
превенция чрез редукция на
основните рискови фактори;

5.6 Преориентиране на
структурите на
Националната система за
здравеопазване (РЗОК,
амбулатории за първична и
специализирана медицинска
помощ, МЦ, ДКЦ, болници и
др.) към профилактични
дейности и промоция на
здраве, и за успешни
резултати от тях;

материали, свързани с превенцията на
риска от ХНБ.
5.4.4 Провеждане на ежегодни конкурси за
разработване и реализация на здравнообразователни проекти от НПО, училища,
младежки клубове, РЗИ, лечебни и здравни
заведения и др
5.5.1 Изграждане на управленски,
административен и изпълнителски
капацитет за превенция на ХНБ в здравния
и социалния сектор и координация на
националния отговор по проблемите на
рисковите фактори.

ежегодно

МЗ

Държавен бюджет

текущ

МЗ

Държавен бюджет

5.5.2 Укрепване капацитета на
текущ
съществуващите структури по промоция на
здраве и профилактика на болестите и
насочване на първичната здравна помощ по
посока превенция на основните рискови
фактори;

МЗ, НЦОЗА, РЗИ,
ОПЛ

Държавен бюджет

5.6.1 Въвеждане в учебната програма на
2015 г.
студентите по медицина, дентална
медицина и фармация на
свободноизбираем модул за консултиране,
превенция и контрол на РФ и промоция на
здравето.
5.6.2 Разработване и отпечатване на
2014-2016 г.
ръководства, създаване на учебни
видеофилми и други материали за
методическо подпомагане на медицинските
специалисти за работа в областта на
превенцията и контрола на РФ и

НЦОЗА, МУ

Държавен бюджет

НЦОЗА

Държавен бюджет
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5.7 Ефективно управление и
координация на дейностите
на национално и регионално
ниво; изграждане на
институционален капацитет
за прилагане на
Националната програма за
превенция на хроничните
незаразни болести;
интервенции към намаляване
на стреса в различни
възрастови групи и различни
среди (трудова, семейна,
обществена);

5.8 Използване на
съществуващото научно

промоцията на здравословен начин на
живот.
5.6.3 Разработване и внедряване на
образователни програми по линия на СДО
за общопрактикуващи лекари, медицински
сестри и акушерки, лекари от служби по
трудова медицина и работещи в болнични
и извънболнични лечебни заведения, в
здравни кабинети на училища и детски
градини за изграждане на капацитет и
умения за консултиране с цел превенция на
РФ, запознаване с иновативните подходи и
практики в областта на промоцията на
здравето.
5.7.1 Създаване и функциониране на
Програмен съвет за управление и
координиране на дейностите по
Националната програма за превенция на
хроничните незаразни болести (НППХНБ)
2014-2020 г.
5.7.2 Определяне на координатори на
Програмата на централно и областно ниво
(национални и областни координатори) и
координатори по рискови фактори на
национално ниво; създаване на областни
програмни съвети и областни работни
групи.
5.7.3 Създаване и поддържане на интернет
страница на Програмата, обединяваща
отделни платформи по всеки рисков
фактор; създаване и поддържане на
телефон на Национална линия за
превенция на хронични незаразни болести
5.8.1 Провеждане на проучвания с цел

текущ

НЦОЗА, МУ

Държавен бюджет

2014 г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014 г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

текущ

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014-текущ

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет
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познание и опит в областта
на профилактиката,
създаване на успешни
модели за профилактика развитие на нови
изследвания в тази насока;

оценка:
- храненето и хранителния статус на
населението в България чрез
представителна извадка от всички
възрастови групи ;
- приема на натрий чрез определяне
екскрецията на натрий в урина на
представителна извадка от население на
възраст 15-75 години;
- хранителния статус на децата на базата
на ежегодно измерване на ръста и теглото
на децата в детските градини и училищата;
- индивидуалното и организирано хранене
и хранителния статус на лица над 65-год.
5.8.2 Разработване на образователни
програми за здравословно хранене за
ученици и прилагането им в рамките на
извънкласни и извънучилищни дейности.
5.8.3 Провеждане на здравнообразователни мероприятия насочени към
повишаване информираността по
въпросите на рискове за здравето при
хранителни дефицити, ползите от
здравословно хранене, диетично хранене
при различни популационни целеви групи
(жени в детеродна възраст, бременни и
кърмещи жени, родители, лица с ХНБ и
др.).
5.8.4 Разработване на информационни
материали относно здравословното
хранене на населението предназначени за

2014-текущ

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет

2014-текущ

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет

2014-текущ

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет
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5.9 Повишаване
предлагането на храни,
допринасящи за
здравословен модел на
хранене, както и
осигуряването на широк
достъп до тях от цялото
население;

рискови популационни групи (бременни
жени, кърмачета и деца до 3-год. възраст,
лица над 65-год. възраст и др.)
5.8.5 Включване на храненето като 2014-текущ
приоритет в дейността на здравния сектор разкриване на консултативни кабинети за
здравословно хранене във всяка РЗИ,
провеждане
на
консултации
по
здравословно и диетично хранене.
5.9.1 Промоция реформулирането на
2014-текущ
храните с цел намаляване съдържанието на
сол, мазнини, наситени мастни киселини,
транс-мастни киселини, добавена захар и
повишаване наличността им на пазара,
както и адекватно етикетиране на храните
относно хранителна информация, здравни
претенции и др.

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет

текущ

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет

текущ

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет

5.9.2 Участие на България в Европейската
мрежа за намаляване на консумацията на
сол.

5.10 Изграждане на модел за
повишаване на физическата
активност на населението за
постигане на по-добро

5.9.3 Повишаване информираността за
здравословните храни и хранене на
производителите на храни, търговците на
хранителни продукти и
професионалистите, заети в общественото
хранене, чрез провеждане на срещи
дискусии, обучителни семинари и др.
форуми.
5.10.1 Участие съвместно с държавния и
частния сектори и други институции и
организации при създаване на условия и
възможности за достъп на населението за
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здраве, дееспособност и
дълголетие; създаване на
условия и възможности за
достъп на населението за
практикуване на физически
упражнения, спорт и
туризъм;

масов спорт – разкриване на площадки,
зали, пътеки, зони и др. за практикуване на
физически упражнения, спорт и туризъм.
5.10.2 Привличане на производителите и
търговците на спортни артикули в
дейности за повишаване физическата
активност на населението, чрез предлагане
на спортни екипи и уреди на достъпни
цени (провеждане на срещи, семинари,
кръгли маси и др.).
5.10.3 Организиране и провеждане на
срещи с представители от различни
институции и организации, с цел
осигуряване на облекчени условия,
включително финансови, за широк достъп
на населението до държавни и общински
спортни съоръжения и насърчаване на
локални инициативи за разширяване на
мрежата от такива съоръжения на местно
ниво (общински, ведомствени, на трудови,
спортни, младежки и други организации).
5.10.4 Разработване и предоставяне на
индивидуални програми за физическа
активност при лица със сърдечносъдови
заболявания, наднормено тегло, диабет,
ХОББ, проблеми с опорно-двигателния
апарат и др. Осигуряване на консултации и
подкрепа.
5.10.5 Подпомагане развитието на
структура от местни (общински)
многоспортови клубове, чийто основен
предмет на дейност е практикуване на
физически упражнения и спорт в

текущ

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

текущ

МЗ, НЦОЗА РЗИ

Държавен бюджет

текущ

МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Държавен бюджет
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5.11 Комплексна оценка на
риска както от физични,
химични и биологични
фактори на работната среда,
така и от ергономични и
психосоциални фактори;

свободното време за лица със сходни
интереси от различни възрастови групи.
5.11.1 Проучване на ефекта на основни
психосоциални фактори и стреса при
работа за влошаване здравното състояние
на работещи при различни условия и
организация на труда. Изготвяне на
препоръки за оценка на риска от
психосоциалните фактори на работната
среда, вкл. методи, и превенция на ХНБ с
психосоматична етиология чрез
подобряване на условията и организацията
на труда.
5.11.2 Ергономични фактори и риск за
здравето при работа – съвремени
тенденции, приоритети, методи за оценка,
превенция.
5.11.3 Провеждане на проучване относно
включването на ергономичните фактори на
работната среда в оценка на риска в
предприятия с различна големина и сектор
на активност и предприеманите мерки за
ограничаване на мускулно-скелетните
увреждания (МСУ). Изготвяне на програма
за превенция на МСУ чрез елиминиране
или ограничаване действието на
ергономични и психосоциални рискови
фактори.
5.11.4 Повишаване на информираността на
специалистите по здраве при работа
относно риска от ХНБ, свързан с
организацията на труда, ергономичните и
психосоциалните фактори на работната
среда, оценката и контрола им провеждане на тематични курсове,

2014-2020

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014-2018

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2016-2020

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет
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5.12 Удължаване на
продуктивния живот в добро
здраве на населението;

5.13 Подобряване на
институционалния капацитет
за укрепване на системата за
надзор на заразните болести
и поддържане на готовност
за бързо откриване,
идентифициране и
ликвидиране на случаи на
остри заразни болести, в т.ч.
ваксинопредотвратими, нови
или променили ареала и
характеристиката си поради
климатичните промени;

семинари, работни срещи и издаване на
информационни метериали и др.
5.11.5 Идентифициране на основни
рискови фактори за влошаване здравето на
работещите в сектор “Здравеопазване”,
като бърнаут синдром, психосоматична
симптоматика, мускулноскелетни
увреждания и др.
5.12.1 Проучване на здравното състояние и
оценка на работоспособността на
застаряващи работещи и изготвяне на
препоръки за укрепване на здравето и
работоспособността чрез промени в
условията и организацията на труда и
промоция на здравето на работното място.
5.13.1 Укрепване на националната система
за надзор на заразните болести. Опазване
на страната от внос и разпространение на
инфекции с висок епидемичен риск.

5.13.2 Участие на страната в
съществуващите в ЕС системи за ранно
предупреждение и отговор и включване на
нови нозологични единици в
специализираните електронни
информационни системи за регистриране и
надзор на заразните болести.
5.13.3 Повишаване готовността на страната
за посрещане на грипна пандемия, както и
взривове и епидемии от други заразни
болести.
5.13.4 Изпълнение на съществуващи и
разработване на нови национални
програми по приоритетни заразни болести.

2014-2017

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ, РЗИ

Държавен бюджет

2020 г.

МЗ, НЦЗПБ

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет
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5.14 Профилактика на
ваксинопредотвратими
заболявания.

5.15 Поддържане на висок
имунизационен обхват и
организиране на бърз
отговор при възникване на
епидемични ситуации с
възможност за приоритетни
действия сред уязвимите
групи от обществото;

5.16 Създаване и поддържане
на механизми за
своевременна и адекватна
реакция при здравни заплахи
от биологично естество, в

5.14.1 Ежегодно осигуряване на
необходимите количества и видове
биопродукти за обезпечаване на
Националния имунизационнен календар за
обхващане на 100% от подлежащото на
имунизации население;
5.14.2 Изпълнение на съществуващи и
разработване на нови национални
програми за повишаване имунизационния
обхват със задължителни и
препоръчителни имунизации.
5.15.1 Изпълнение на Националния
имунизационен календар на страната.
Постигане и поддържане на 95% обхват
сред подлежащите с основните имунизации
и реимунизации.

2014-2020

НЗОК, МЗ

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет

Текущо

МЗ и РЗИ

Не е необходимо
финансиране

5.15.2 Контрол по спазване на
имунизационните схеми, отлагането от
имунизации и своевременното обхващане
на подлежащите лица

Текущо

МЗ и РЗИ

Не е необходимо
финансиране

5.15.3 Организиране и провеждане на
профилактични имунизации сред уязвими
групи от обществото.
5.16.1 Дейности, свързани с доказване на
биологичния агент /вземане и
транспортиране на проби до съответната
микробиологична лаборатория,
предварителна и окончателна
идентификация на биологичния агент/ ,

Текущо

МЗ и РЗИ

Държавен бюджет

Текущо през 2014-2020
г.

МЗ, НЦЗПБ, РЗИ

Държавен бюджет
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т.ч. биотероризъм.

5.17 Развитие на системата за
радиационна защита и
намаляване на риска при
използването на йонизиращи
лъчения в медицината,
промишлеността, науката и
др.;

провеждане на противоепидемични
мероприятия, анализиране на данните,
оценка и прогноза на развитието на
епидемичния процес.
5.17.1 Укрепване на системата за точност и
проследимост на дозите на пациенти,
подложени на облъчване от йонизиращи
лъчения чрез оборудване с необходимата
апаратура.
5.17.2 Оценка на дозите от външно
облъчване на лица подложени на
професионално облъчване от йонизиращи
лъчения в медицината, промишлеността,
науката и др.
5.17.3 Осигуряване на контрол на
облъчването на лица работещи с открити
радиоактивни източници и население от
критични райони в страната.
5.17.4 Национални проучвания на дозите
на пациентите в диагностичната и
интервенционалната рентгенология и на
прилаганите активности в нуклеарната
медицина. Актуализиране на
съществуващите и изработване на нови
национални диагностични референтни
нива. Оптимизиране на радиационната
защита на пациентите чрез ефективна
обратна връзка с лечебните заведения.
Изграждане на национален регистър на
дозите на пациентите към НЦРРЗ и
свързване с него на PACS системите на
лечебните заведения, вкл. осигуряване на
измервателна апаратура и национален
сървър и софтуер.

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет
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5.18 Извършване на
ефективен държавен здравен
контрол върху обектите с

5.17.5 Провеждане на национално
епидемиологично проучване за оценка на
риска от радон в жилища.
5.17.6 Мониторинг на професионално
облъчени лица от ядрената енергетика и на
рискови групи от населението чрез
молекулни маркери за оценка на риска от
радиационно-индуцирани заболявания.
5.17.7 Разработване и провеждане на
мониторинг на жизнената среда, около
ТЕЦ и предприятия за производство на
фосфатни торове
5.17.8 Информиране на различните групи
от населението и специалистите за ползата
и рисковете при прилагане на йонизиращи
лъчения за медицински цели, чрез
разработване на информационни печатни и
видео материали, целенасочена работа с
ученици, студенти и други групи за
запознаване с методите за диагностика и
лечение и за радиационните и другите
рискове при прилагането на методите.
5.17.9 Внедряване на софтуерни продукти
за обработка, систематизиране и
съхранение на данни от радиометрични и
радиохимични анализи.
5.17.10 Осъвременяване на националния
дозов регистър на професионално
облъчените лица и подготовка за
интегрирането му в други електронни бази
данни.
5.18.1 Усъвършенстване на системите за
мониторинг на факторите на жизнената
среда, включително и извършване на

2014-2020

НЦРРЗ

държавен бюджет

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет

2014-2016

МЗ

Държавен бюджет
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обществено предназначение,
продуктите и стоките със
значение за здравето на
човека, дейностите със
значение за здравето на
човека и факторите на
жизнената среда;

лабораторни анализи на опасни продукти и
стоки със значение здравето на човека
5.18.2 Закупуване на допълнително
лабораторно оборудване на лабораториите
в РЗИ и НЦРРЗ с оглед изпълнение на
мониторинга на качеството на питейните
води и водите за къпане.
5.18.3 Подобряване контрола на
предлаганите на пазара, продукти и стоки
със значение за здравето на човека

2017-2020

МЗ

2020 текущо

МЗ и РЗИ

5.18.4 Повишаване квалификацията на
държавните здравни инспектори,
извършващи контрол на продукти и стоки
със значение за здравето на човека чрез
провеждане на курсове, семинари и др.;

2020 г. текущо

МЗ и РЗИ

5.18.5 Планиране и извършване на
насочени проверки на пазара на
определени категории продукти и стоки
със значение за здравето на човека,
основани на оценка на здравния риск.
5.18.6 Повишаване на информираността на
населението чрез подобряване на формите
и начините за предоставяне на
информация; Публикуване на интернет –
страниците на МЗ и РЗИ на актуална
информация за състоянието на факторите
на жизнената среда, които органите на
държавния здравен контрол мониторират.

2020 текущо

МЗ и РЗИ

2020 текущо

МЗ и РЗИ

Държавен бюджет

Държавен бюджет

Държавен бюджет
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5.18.7 Предпазване от употребата на
2020 текущо
опасни води за пиене и къпане. Незабавно
информиране на компетентните органи и
населението при установяване на
отклонения в качеството на питейните води
и водите за къпане, които представляват
риск за здравето на населението;
Извършване на допълнителен мониторинг
и проучване на причините за всяко
установено отклонение в качеството на
питейните води и водите за къпане.

МЗ и РЗИ

Държавен бюджет

5.18.8 Предпазване на населението от
въздействието на йонизиращи и
нейонизиращи лъчения и опасни отпадъци
от лечебните заведения. Провеждане на
систематичен и насочен здравен контрол за
спазване на нормативните изисквания.
5.18.9 Издаване на разрешения,
удостоверения за регистрация, заключения,
становища и сертификати; Поддържане на
оперативни процедури за предоставяните
административни услуги; Проучване
удовлетвореността на ползвателите на
административни услуги и анализ на
резултатите от проучването.
5.18.10 Участие при разглеждането на
документи по процедурите посочени в
Закона за устройство на територията и
Закона за опазване на околната среда и др.,
свързани с оценката на здравния риск за
населението на конкретни инвестиционни
предложения: ограничаване на
реализирането на инвестиционни
предложения, в които не са предвидени

2020 текущо

МЗ, НЦРРЗ и РЗИ

Държавен бюджет

2020 текущо

МЗ

Държавен бюджет

2020 текущо

МЗ

Държавен бюджет
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достатъчно мерки за намаляване на
вредното въздействие върху факторите на
околната и жизнената среда и опазване
здравето на населението.
5.18.11 Подобряване ефективността на
държавния здравен контрол върху обектите
с обществено предназначение:

2020 текущ

МЗ и РЗИ

Държавен бюджет

2014-2015

НЦРРЗ

Държавен бюджет

2014-2020

НЦРРЗ и петте РЗИ
с отдели за
Радиационен
контрол

Държавен бюджет

- Планиране и извършване на систематичен
и насочен здравен контрол върху обектите
с обществено предназначение основано на
оценка на риска.
- Повишаване на квалификацията на
държавните здравни инспектори чрез
провеждане на курсове, семинари и др.
форми на обучение и засилване на
мотивацията им. Кадрово обезпечаване на
РЗИ.
5.18.12 Въвеждане изискванията на
Директива 2013/51/Eвратом/ЕС за контрол
на радиоактивни вещества във водата,
предназначена за консумация от човека,
вкл. осигуряване на необходимата
апаратура за извършване на контрола.
5.18.13 Укрепване и оптимизиране на
системата за държавен здравен
радиационен контрол върху източниците
на йонизиращо лъчение в медицината,
промишлеността и науката, чрез
изграждане на единен регистър на обектите
с ИЙЛ и автоматизирана система за връзка
на шестте инспекции Радиационен
контрол;дооборудване на инспекциите за
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провеждане на ефективен здравен контрол
на радиационните характеристики на
работната и жизнената среда и на
източниците на медицинско облъчване.
5.18.14 Провеждане на специализиран
медицински контрол на лица работещи в
среда на йонизиращи лъчения на рискови
групи работници от АЕЦ “Козлодуй”, вкл.
медицински прегледи, изследвания и
издаване на експертни заключения относно
годността за работа, както и посещения на
обекти, в които се работи с източници на
йонизиращи лъчения.
5.18.15 Систематичен тематичен контрол в
обекти, използващи източници на
йонизиращи лъчения за спазване
изискванията за осигуряване на
радиационна защита в: АЕЦ Козлодуй
ЕАД, СП РАО-Козлодуй, СП РАО-Нови
хан, ЯНЕБ – ИЯИЯЕ към БАН, ЕЛРОЙС –
Звезда Елешница, ПХП „Металург” и
хвостохранилище Бухово. Контрол в
обекти с естествени източници на
йонизиращи лъчения.
5.18.16 Систематичен постоянен контрол
на радиационните фактори на жизнената
среда в района на обекти от бившата
уранодобивна и уранопреработвателна
промишленост в България и фактори на
работната среда в обекти с източници на
ЙЛ. Контрол на концентрацията на радон
във въздух в обекти - пещери, минерални
бани и извори, тунели, рудници и др.
подземни обекти.
5.18.17.Разработване на оптимизирани

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет

2014-2020г

НЦРРЗ

Държавен бюджет

2015-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет
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5.19 Координиране и
синхронизиране на
секторните политики за
ограничаване и
предотвратяване на риска от
неблагоприятното
въздействие на факторите на
околната среда върху
здравето;

методи за мониторинг и контрол на
жизнената среда
5.18.18 Провеждане на Държавен здравен
контрол на жизнената среда в обекти
подлежащи на контрол (АЕЦ „Козлодуй”,
ПХРАО„Нови хан”, РАО „Радиана”),
както и на води, храни и др.
5.19.1 Изготвяне и приемане на
Национална програма за действие по
околна среда и здраве 2014-2020 г.
5.19.2 Проверка на качеството на
провежданите анализи в различните звена
на МЗ, чрез провеждане на
междулабораторни сравнения.
Унифициране на методи за пробовземане,
мониторинг и бързи анализи в случай на
радиационна авария

2014-2020

НЦРРЗ

Държавен бюджет

2014 г.

МЗ, МОСВ

Държавен бюджет

2014-2020

НЦРРЗ, РЗИ

Държавен бюджет

Политика 6: Осигуряване на ефективна грижа на уязвими групи от населението
Политика 6.1: Живот в общността за всяко дете чрез политиката за деинституционализация на децата до 18г.
Мярка

Дейности по мярката

Срок за изпълнение

6.1.1 Развитие и
утвърждаване на
интегративния модел на
управление на процеса на
деинституционализация на
национално и регионално
ниво

6.1.1.1 Участие на МЗ на високо ниво в
постоянен
Националния съвет за закрила на детето,
като гаранция за изпълнение на поетите
ангажименти по деинституционализация на
децата от домовете за медико-социални
грижи за деца.
6.1.1.2Участие на експерти от МЗ в
постоянен
Управляващия комитет за наблюдение за
изпълнение на Националната стратегия

Отговорна/и
институция/и
МЗ

Източник на
финансиране
Държавен бюджет,
ЕС

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
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„Визия за деинституционализация на
децата в РБългария“.
6.1.1.3 Участие на МЗ, чрез регионалните
здравни инспекции в екипи по
деинституционализация на регионално
ниво.
6.1.1.4 Развитие на държавната регулация
на интегрираните услуги на централно
ниво: обща национална правна рамка и
правила за контрол на ефективното й
прилагане.
6.1.1.5 Създаване и функциониране на
координационни механизми за управление
на регионално ниво.

6.1.2 Развитие на капацитета
на институциите по
въпросите на
деинституционализацията;

постоянен

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2015 г.

МЗ, МТСП, АСП,
ДАЗД, МП, МФ

Държавен бюджет

Държавен бюджет

постоянен

МЗ, МТСП, АСП,
ДАЗД, МП,
Областна
администрация
МЗ, МТСП, ДАЗД,
АСП
МЗ, НПО

постоянен
2014 г.
Постоянен

6.1.1.6 Мониторинг и контрол на
национално и регионално ниво.
6.1.2.1 Включване на експерти във форуми,
представящи добри практики и обучения
по въпросите на деинституционализацията
на деца.
6.1.2.2 Разширяване броя на ДМСГД,
включени в процеси на
деинституционализация

Постоянен

Държавен бюджет

2014 – 2020 г.

МЗ, НПО, АСП

Държавен бюджет,
ЕС

6.1.2.3 Включване на темата за
деинституционализация на деца от
домовете и особенностите при последващи
грижи за тези деца в общността в
обучителните модули по следдипломна
квалификация и професионални форуми
(конференции, семинари) на ОПЛ,
педиатри и психиатри.
6.1.2.4 Създаване и поддържане на
механизъм за постоянна комуникация

постоянен

МЗ, НЦОЗА, БЛС

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020 г.

МЗ

Държавен бюджет

Държавен бюджет
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6.1.3 Закриване на дмсгд и
развитие на интегрирани
здравно-социални услуги:
услуги за подкрепа и
превенция; услуги за спешна
закрила; заместваща семейна
грижа; специализирана
резидентна грижа;
6.1.4 Обучение на персонала
на ДМСГД за повишаване
компетентностите и
уменията му при
предоставяне на грижа за
деца с увреждания и работа в
иновативните здравносоциални услуги, чрез
въвеждащи и надграждащи
обучения и супервизия;

между участниците и професионална
подкрепа – страница в сайта на МЗ за
обмяна на информация, координиране на
дейностите, консултиране, обратна връзка.
6.1.2.5 Включване на темата за
деинституционализация на деца от
домовете и особенностите при последващи
грижи за тези деца в общността в
обучителните модули по следдипломна
квалификация и професионални форуми
(конференции, семинари) на ОПЛ,
педиатри и психиатри.
6.1.3.1 Разработване на проектни
предложения по програми и проекти по
европейски фондове за преструктуриране
на ДМСГД в интегрирани здравносоциални услуги.
6.1.3.2 Реализиране на проектните
предложения. Закриване на ДМСГД на два
етапа по 10 ДМСГД на етап за период от 3
г.
6.1.4.1 Обучение и подкрепа за персонала
на ДМСГД. На два етапа по 10 ДМСГД.

2014-2020 г.

МЗ, НЦОЗА, БЛС

Държавен бюджет

2014 г.

МЗ, АСП, ДАЗД,
МТСП, НПО

Държавен бюджет,
ЕС

2015-2017 г.

МЗ, АСП, ДАЗД,
МТСП, НПО

Държавен бюджет,
ЕС

МЗ, АСП, ДАЗД,
МТСП, НПО

Държавен бюджет,
ЕС

МЗ, АСП, ДАЗД,
МТСП, НПО

Държавен бюджет,
ЕС

2018-2020 г.
2015 г.
2018 г.

- въвеждащо обучение
- надграждащо обучение
- супервизия
6.1.4.2 Обучение и подкрепа за персонала
на новите здравно-социални услуги. На два
етапа по съгласно проектните
предложения.

2016 г.
2019 г.
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- въвеждащо обучение
- надграждащо обучение

6.1.5 Децентрализиране на
новите здравно-социални
услуги към общините и
финансиране като държавно
делегирана дейност;

6.1.6 Разработване на
финансов механизъм,
гарантиращ насочване на
средствата за издръжка от
съществуващите в момента
специализирани институции
към новите здравносоциални услуги;
6.1.7 Изграждане на центрове
за ранна диагностика и
комплексно лечение и
рехабилитация на деца с
увреждания;

- супервизия
6.1.5.1 Създаване на механизми за
децентрализирано прилагане на общата
рамка на регионално и общинско ниво
(дефиниране на конкретните задължения
на всяка от страните, правила за планиране,
вземане на решения, комуникация и
координация, обмен и съхраняване на
данни, мониторинг, оценка на резултатите,
отчетност и пр.)
6.1.5.2 Мониторинг и контрол на
национално и регионално ниво.
6.1.6.1 Създаване на система за
междусекторно финансиране на
интегрираните услуги.

6.1.6.2 Осигуряване на финансиране на
новите услуги като държавно делегирана
дейност.
6.1.7.1 Създаване и обозначаване на
Експертни центрове по редки болести,
които ще се занимават с профилактика,
диагностика, лечение, проследяване и
рехабилитация на хора с редки болести,
често водещи до тежка инвалидизация.
6.1.7.2 Осигуряване на ранна диагностика и
рехабилитация на деца с неврологични
заболявания, чрез разкриване на
специализирани центрове

Постоянен

МЗ, МТСП, ДАЗД,
АСП, общини

Държавен бюджет

Постоянен

МЗ, МТСП, ДАЗД,
АСП, общини
МЗ, МТСП, ДАЗД,
АСП, МФ, общини

Държавен бюджет

МЗ, МТСП, ДАЗД,
АСП, МФ, общини

Държавен бюджет

МЗ, Национален
консултативен
съвет по редки
болести

Държавен бюджет Национална
програма за редки
болести

МЗ

ЕС

2014 г.

Постоянен

2014 – 2016 г.

Държавен бюджет
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6.1.8 Създаване на условия в
лечебните заведения за
болнична помощ с родилни
отделения за утвърждаване
на нов подход и култура по
отношение на грижата за
майките и децата;

6.1.9 Създаване на
мултидисциплинарни екипи
по превенция на

6.1.7.3 Подобряване на психиатричната
помощ за деца, чрез въвеждане на
инструменти за ранна диагностика на
генерализираните разстройства на
развитието и обособяване на центрове за
лечението им.
6.1.7.4 Осигуряване на условия за ранна
рехабилитация на децата с неврологични
заболявания (ДЦП, вродени парези и
парализи, координационни разстройства) в
по-голям брой лечебни заведения,
включително чрез договаряне на
съответните клинични пътеки.
6.1.7.5 Разширяване пакета от дейности по
диспансерно наблюдение на недоносените
деца.
6.1.8.1 Въвеждане на разпоредби за
осигуряване на длъжностите „психолог“
и/или „социален работник“ в лечебните
заведения за болнична помощ (ЛЗБП), с
цел оказване подкрепа на майките в ранния
следродилен период и превенция на
изоставянето на дете.
6.1.8.2 Осигуряване условия във всички
лечебни заведения с родилни отделения за
неразделяне на майката и детето след
раждането.
6.1.8.3 Създаване на регламенти по
отношение придружаването на дете от
родител/близък по време на престоя му за
лечение в лечебно заведение за болнична
помощ.
6.1.9.1 Подобряване на взаимодействието
между екипите на родилните отделения и
експертите от Отделите по закрила на

2014 – 2020 г.

МЗ, Детска
психиатрична
клиника
„Александровска“,
НЦОЗА

Държавен бюджет

2014 – 2020 г.

МЗ, НЗОК, ЛЗБП

Държавен бюджет,

2014 – 2020 г.

МЗ, НЗОК

Държавен бюджет,
НЗОК

2014 – 2020 г.

МЗ, ЛЗБП

Държавен бюджет

2014 – 2020 г.

МЗ, ЛЗБП

Държавен бюджет

2014 – 2020 г.

МЗ, ЛЗБП

Държавен бюджет

2014 -2020 г.

АСП, МЗ

Държавен бюджет
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изоставянето на деца в
лечебните заведения за
болнична помощ;

6.1.10 Повишаване на
чувствителността на
обществото по проблемите
на изоставените деца.

детето към Д СП, с цел подобряване на
работата по превенция на изоставянето на
дете.
6.1.9.2 Създаване на регламент за
формиране на мултидисциплинарни екипи
в ЛЗБП, в които да бъдат включени
медицински специалисти, психолози и
социални работници
6.1.10.1 Организиране на информационни
кампании в рамките на проектите за
деинституционализация, за информиране
на обществото по проблемите на
изоставените деца
6.1.10.2 Издаване на брошури, дипляни,
видеоклипове и др.

2014 – 2020 г.

АСП, МЗ, ЛЗБП

Държавен бюджет

НПО, НЦОЗА,
изпълнители на
проекти

Държавен бюджет,
ЕС

НПО, НЦОЗА,
Държавен бюджет,
изпълнители на
ЕС
проекти
Политика 6.2: Модерно психиатрично обслужване на хора с хронични психични разстройстваЖивот в общността за всяко дете чрез политиката за
деинституционализация на децата до 18г
Мярка
Дейности по мярката
Срок за изпълнение
Отговорна/и
Източник на
институция/и
финансиране
6.2.1 Обединение на
6.2.1.1 Създаване на национален
02/2014
МЗ
Държавен бюджет
политиката и партньорството междуведомствен съвет по психично
между системите на
здраве
здравеопазването,
6.2.1.2 Активизиране на Областните съвети 05/2014
МЗ/РЗИ/Общини
Държавен бюджет
правосъдието, образованието по психично здраве
и социалната система, както
6.2.2.1 Провеждане наационално
02/2016
НЦОЗА
Държавен бюджет,
и организациите на
представително епидемиологично
ЕС
гражданското общество;
проучване
6.2.2 Тематични проучвания
на епидемиологията,
причините, факторите и
последиците при психичното
здраве, както и върху

•
•
•
•

2014 – 2020 г.

Превод и апробация на въпросника
Създаване на представителна
извадка
Пилотно изследване
Работа на терен
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възможностите за
интервенция и добрите
практики в или извън
здравния и социален сектор

6.2.3 Промоция на
психичното здраве и
благоденствие на гражданите
във всички общественоикономически групи и във
всички възрастови групи,
етнически и сексуални
принадлежности чрез
намеси, съобразени със
индивидуалните особености
6.2.4 Превенция на
депресиите и самоубийствата
6.2.5 Промоция на психично
здраве при младите и в
образователната система

6.2.6. Промоция на
психичното здраве на

Дигитализация на събраната
информация
• Анализ и публикации
6.2.2.2 Социологично проучване на
нагласите на професионалистите и
ключовите участници в процеса на
предоставяне на психично здравно
обслужване
6.2.2.3 Картиране на съществуващите
служби за психично здравно обслужване
6.2.3.1 Обществени образователни
кампании
•

6.2.3.2 Разработване на интервенционни
програми за намаляване на стреса в
ежедневието – на работното място, в
училището и в семейството

6.2.4.1 Национална програма за превенция
на самоубийствата приета с решение на
Министрески съвет от 28.08.2013г.
6.2.5.1 Промоция на психично здраве,
обучение в комуникационни умения,
предотвратяване на насилие, агресивно
поведение и автоагресия в училищата.
Разработване на програми за избираеми
училищни форми на обучение.
Квалификационни курсове за учители,
преподаващи по тези програми. Сексуално
образование на ученици. Разработване на
учебни програми. Обучение на обучители.
6.2.6.1 Откриване на модели на добри
практики по промоция на психично здраве

2016

НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2015

НЦОЗА

Държавен бюджет

Текущ

МЗ

Държавен бюджет

Текущ

МЗ, НЦОЗА, НПО

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ, МОН

Държавен бюджет

2014-2020

НЦОЗА, ГИТ,
Съсловни

Държавен бюджет,
ЕС
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работното място

6.2.7 Осигуряване на добро
психично здраве на
възрастните хора

на работното място, чрез мотивиране на
работодатели за попълване на он-лайн
въпросници за дейностите им в
конкретните предприятия.
6.2.6.2 Популяризиране на добрите
практики и генериране на препоръки чрез
съсловните организации
6.2.7.1 Създаване на клубове за срещи и
обществен живот на възрастните хора по
общини.

организации

2015 - 2018

МЗ, РЗИ, МТСП,
БЛС, НПО,
Общински власти

Държавен бюджет,
общински бюджети,
ЕС

2014-2016

МЗ, РЗИ, НПО

Държавен
ЕС

6.2.7.2 Осигуряване на континуитетна
грижа за възрастни самотни хора чрез
изграждане на мрежа от професионалисти
– ОПЛ, социален работник, психолог.
6.2.7.3 Ранно откриване на демеции
6.2.7.4 Ранно откриване на депресии и
лечение.

6.2.8 Борба срещу стигмата и
социалното изключване

6.2.7.5 Обучение на ОПЛ по
геронтопсихиатрия и проблемите на
възрастните хора
6.2.8.1 Медийни антистигма кампании ангажиране на обществен ресурс чрез
въвличане на известни личности в
антистигма кампаниите.
6.2.8.2 Ревизия на законодателството
6.2.8.3 Проучвания на нагласите на
обществото по отношение хората с тежки
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бюджет,

психични разстройства

6.2.9 Използване опита на
лицата, които са се
сблъскали с психични
разстройства при
изработката и прилагането на
действията, както и
създаване на механизъм за
обмен на информация

6.2.10 Формиране на
устойчива връзка и
координация на
съществуващите структури и
услуги за психосоциална
рехабилитация, и
осигуряване на
приемственост на лечебния
процес във всички негови
етапи

6.2.8.4 Обучение на медийни
професионалисти за избягване на
стигматизиращи практики
6.2.9.1 Подпомагане създаване на НПО на
потребители на психичноздравни услуги
и/или на НПО на близки на лица с тежки
психични разстройства

2014-2020

МЗ, НПО,
Общинска
администрация

Държавен бюджет,
ЕС

2014 -2020

МЗ, АСП, МВР,
Общинска
администрация.

Държавен бюджет

6.2.9.2 Създаване на регламент за болнични
настоятелства към ДПБ и ЦПЗ
6.2.9.3 Изграждане на информационен
портал за потребители на психичноздравни услуги и организиране на групи за
взаимопомощ след възстановяване от
криза.
6.2.10.1 Разработване на обучителни
програми за водене на случай и
внедряването им в практиката на ЦПЗ,
ДПБ, хосписи, структури на АСП и други
доставчици на социални услуги.
6.2.10.2 Въвеждане на принципите на
воденето на случай чрез: Осигуряване на
подкрепа за семейството; Осигуряване на
снабдяване със съответните медикаменти;
Следене на психичното състояние;
Подпомагане на възстановяването и
реинтегрирането на пациента в
обществото.
6.2.10.3 Създаване на интердисциплинарни
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екипи и осигуряване на координирани
действия чрез промяна в нормативната
уредба и длъжностните характеристики.
6.2.10.4 Изграждане на мобилни екипи за
кризисни интервенции. Нормативно
осигуряване на дейностите и
финансирането.
6.2.10.5 Изграждане на информационна
система за обслужваните лица с тежки
психични разстройства.
6.2.10.6 Създаване на система за устойчиво
проследяване на пациента след острия
период на боледуване.

6.2.11 Разработване на
правила, клинични
препоръки, процедури и
критерии за оценка,
съставляващи алгоритми за
психично-здравни услуги,
които да осигурят
непрекъснатост и
комплексност на цялостния
процес на психиатрично
обслужване
6.2.12 Координиране и
обвързване на алгоритмите за

6.2.10.7 Дефиниране на район на
обслужване на лица с тежси психични
разстройства с оед максимално
доближаване на грижата до
местоживеенето на пациента.
6.2.11.1 Актуализиране на стандарта по
психиатрия съобразно с новите принципи
на модерно обслужване в психиатрията.

2014-2020

МЗ, БЛС,
Българска
психиатрична
асоциация (БПА)

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет

6.2.11.2 Разработване и въвеждане в
практиката на клинични пътеки по основни
психиатрични диагнози.

6.2.12.1 Работни срещи за промени в
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психично-здравни услуги с
други здравни и социални
програми
(рехабилитационни, за
превенция на алкохолизма и
наркоманиите, за превенция
и профилактика и др.), за да
се гарантира процеса на
психиатрично обслужване на
пациенти с чести психични
разстройства, зависимости,
както и такива при деца и
стари хора
6.2.13 Осигуряване на
психично-здравни услуги
според естеството на
проблема и произтичащите
от него потребности

6.2.14 Обучение на кадри в
умения и знания,
необходими за прилагане на
нови подходи и дейности за
осигуряване на психично
здраве

законодателството и нормативната уредба.
6.2.12.2 Организиране на
интердисциплинарни срещи, между
професионалисти от различни области и
ведомства, свързани с лечението и грижите
за хората с психични разстройства.

6.2.13.1 Оценка на потребностите на
населението чрез социологични
проучвания.
6.2.13.2 Въвеждане на принципа за
медицина основана на доказателства и
изполване на данните от
епидемиологичните проучвания както
изходна база за изработване на здравната
карта за психичноздравно обслужване.
6.2.14.1 Изработване на програми за
обучение на ОПЛ в комуникативни
умения, ранно откриване на депресия и
превенция на суицидни нагласи,

2014-2020

МЗ, ЦПЗ, ДПБ,
НПО, БЛС, БПА

Държавен бюджет

2014-2020

МУ, БПА, НПО,
АСП, Общинска
администрация,
БЛС

Държавен бюджет

6.2.14.2 Обучение на социални работници
и психолози от системата на АСП и НПО в
областта на психосоциалната
рехабилитация, воденето на случай,
кризисните интервенции и домашната
грижа.
Политика 6.3: Създаване на условия за достоен живот чрез ефективни форми за обслужване на възрастните хора
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Мярка

Дейности по мярката

Срок за изпълнение

6.3.1 Повишаване на
информираността на
населението от всички
възрасти за здравословен
начин на живот;

6.3.1.1 Изпълнение на дейности по
Национална програма за превенция на
хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

6.3.2 Повишаване уменията
на възрастните хора по
отношение на грижите за
себе си, превенция на
болести и увреждания;
6.3.3 Продължаване на
съществуващите национални
профилактични програми за
промоция на здравословния
начин на живот, както и
разработване на нови

текущ

Отговорна/и
институция/и
МЗ, НЦОЗА, РЗИ

Източник на
финансиране
Държавен бюджет
(Финансов разчет на
НППХНБ)

текущ

МЗ, ОПЛ

Държавен бюджет,
ЕС

текущ

МЗ, НЦОЗА, РЗИ,
ОПЛ

Държавен бюджет
(Финансов разчет на
НППХНБ)

6.3.1.2 Разработване, отпечатване и
разпространение на информационни
материали относно здравословното
хранене на населението предназначени за
рискови популационни групи, вкл. лица
над 65-год. възраст.
6.3.1.3 Провеждане на здравнообразователни мероприятия (беседи,
дискусии, видеопокази, кампании) за
повишаване информираността в областта
на превенцията на предотвратимите
рискови за здравето фактори
(тютюнопушене, злоупотреба на алкохол,
нездравословно хранене, ниска физическа
активност) и промоция на здравословен
начин на живот.
6.3.2.1 Изпълнение на Националната
концепция за насърчаване на активния
живот на възрастните хора в България
(2012-2030 г.)

6.3.3.1 Изпълнение на дейности по
Националната програма за превенция на
хроничните незаразни болести 2014-2020 г.
6.3.3.2 Провеждане на проучвания с цел
оценка: храненето и хранителния статус на
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програми, със специален
акцент към хората от третата
възраст. Създаването на
национални скринингови
програми за социално
значими заболявания на база
медицински и финансово
доказана ефективност е с
приоритет;

6.3.4
Деинституционализация на
настоящия модел на грижа за
възрастните хора и
предприемане на мерки за
подобряване на
дългосрочните грижи за
възрастните хора;

6.3.5 Развитие на
дългосрочната грижа чрез
създаване на иновативни
междусекторни услуги (с
фокус върху интеграцията на
социални и здравни услуги),
които да бъдат предоставяни
в съответствие с реалните
потребности на нуждаещите

населението в България – вкл. хранителния
статус на лица над 65-год.
МЗ, НЦОЗА, РЗИ

6.3.3.3 Приемане на Национална програма
за ограничаване на остеопорозата в
Република България;
6.3.3.4 Реализиране на ежегодни кампании
за определяне на личния риск от
остеопороза и скринингови изследвания за
костна плътност.
6.3.4.1 Изграждане и внедряване на нов
модел на грижи

2015 г.

МЗ, РЗИ

Държавен бюджет

ежегодно

МЗ, РЗИ

2020

МЗ, МТСП

Държавен бюджет,
ЕС

2020

МЗ, МТСП

Държавен бюджет,
ЕС

6.3.4.2 Финансиране и развитие на
допълнителни здравни услуги, насочени
към възрастните хора
6.3.4.3 Осигуряване на условия за равен
достъп на възрастните хора до медицински
и медико-социални услуги, с фокус върху
малките населени места, в планинските,
полупланинските и отдалечените райони;
6.3.5.1 Адаптиране на системата от здравни
услуги към застаряването на населението и
към необходимостта от повишаване на
качеството на живот на възрастните хора
6.3.5.2 Изграждане на адекватна мрежа от
социални и здравни услуги в общността и
домашна среда (разкриване на нови услуги
в общността и в домашна среда,
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се;

включително и предоставяне на почасови
услуги в подкрепа на социалното
включване);
6.3.5.3 Повишаване на професионалната
квалификация на предоставящите здравни
услуги за възрастни хора и подобряване на
специализацията на кадри в областта на
психологическата помощ и подкрепа за
възрастни хора, както и на специалисти от
основните специалности за профилиране в
областта на гериатрията и геронтологията;
6.3.5.4 Повишаване на професионалната
квалификация на предоставящите здравни
услуги за възрастни хора и подобряване на
специализацията на кадри в областта на
психологическата помощ и подкрепа за
възрастни хора, както и на специалисти от
основните специалности за профилиране в
областта на гериатрията и геронтологията;
6.3.5.5 Подобряване на взаимодействието
между държавния и неправителствения
сектор при предоставяне на здравни и
социални услуги за възрастни;

6.3.5.6 Насърчаване на доброволчеството в
процеса на осигуряване на услуги за
възрастни.
Политика 6.4: Достойна грижа за хората с трайни увреждания
Мярка
Дейности по мярката
6.4.1 Въвеждане в
медицинската практика на

6.4.1.1 Създаване на ръководства за добра

Срок за изпълнение
2014-2020

Отговорна/и
институция/и
МЗ, БЛС

Източник на
финансиране
Държавен бюджет,
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ефективни промотивни и
профилактични мерки с
оглед недопускане на трайна
инвалидизация на хората с
увреждания;
6.4.2 Развитие на
структурите за физикална
терапия и рехабилитация и
рехабилиционната помощ;
6.4.3 Прилагане на
съвременни медицински
подходи за лечение ( в т.ч.
Прилагане на съвременни
медицински изделия) и
социализация и
минимализиране на
последиците от
уврежданията за
пълноценния живот на
индивида;
6.4.4 Подобряване на
системата на медицинска
експертиза

клинична практика

ЕС

6.4.1.2 Обучение на песонал

6.4.2.1 Подобряване на достъпа на хората с
увреждания до медицинска помощ, в т.ч.
до физикална терапия и рехабилитация

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

6.4.3.1 Обучение на персонала на
лечебните заведения за работа с хора с
увреждания

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

МЗ

Не се налага

6.4.4.1 Изменение и допълнение в Закона за 2014
здравето в частта „Медицинска
експертиза“
6.4.4.2 Изготвяне на Законопроект

6.4.4.3 Оптимизиране системата на
медицинската експертиза

Не се налага
м. март

6.4.4.4 Изменение и допълнение на
Правилника за устройството и
организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на РКМЕ и на

МЗ, НЗОК

2014 г.
МЗ, НЗОК,
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Наредбата за медицинската експертиза;

6.4.5 Интегрален подход за
работа с хората чрез
междусекторни връзки с
агенцията за хора с
увреждания, НОИ , МТСП и
други заинтересовани
институции;
6.4.6 Въвеждане на нови
подходи за работа в
общността и непрекъсната и
интегрирана медицинска и
социална грижа за хората с
увреждания;

6.4.4.5 Изменение на Наредба № 40приложение№ 6 и №7
6.4.5.1 Участие в междуведомствена
работна група за изготвяне на доклади на
РБ по прилагане Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания

6.4.6.1 Работа с неправителствените
организации, защитаващи интересите на
хората с увреждания;

междуведомствена
работна група

2014-2020

МТСП, МЗ,
министерства,
ведомства,
инеправителствени
организации

2014-2020

МТСП, МЗ,
министерства,
ведомства,
инеправителствени
организации

6.4.6.2 Повишаване информираността на
обществото за проблемите на хората с
увреждания с оглед преодоляване на
стигматизацията.
Политика 6.5: Целенасочени усилия към подобряване здравето и благосъстоянието на уязвими групи от обществото
Мярка
Дейности по мярката
Срок за изпълнение
Отговорна/и
институция/и
6.5.1 Осигуряване на
6.5.1.1 Стандартизиране и събиране на
2014-2020
МЗ, НПО, РЗИ,
стратегически фокус на
данни за по-добро идентифициране и
ОПЛ, здравни
обществените групи в риск
адресиране на различията;
медиатори
(програмите и политиките да
съвпадат с местната
6.5.1.2 Подкрепа на научните изследвания
култура);
за определяне на ефективни стратегии за
елиминиране на различията (чрез
преодоляване на пропастта между знания и
практика);

Държавен бюджет,
ЕС

Източник на
финансиране
Държавен бюджет,
ЕС

6.5.1.3 Намаляване на различията в достъпа
до качествено здравеопазване чрез
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центрирането му към пациента и
използване на интегрирана помощ,
клинични ръководства основани на
доказателства, осигуряване на достъпна
лечебна и профилактична помощ за хора с
физически, сензорни и когнитивни
увреждания;

6.5.2 Осигуряване на условия
за промоция на здраве и
профилактика на болестите
чрез разработени и
изпълнени програми за
подобряване
информираността на
уязвимите групи (вкл. роми)
чрез медицински съобразено
и научно обосновано здравно
образование, в т.ч. и
сексуално здравно
образование с цел
ограничаване и на рисковото
сексуално поведение;
6.5.3 Утвърждаване на
модела на здравния медиатор
като работещ модел на ниво

6.5.1.4 Увеличаване капацитета на
работната сила за идентифициране и
адресиране на различията от
изпълнителите на медицинска помощ,
които да са достатъчно компетентни да
отразяват обществените характеристики:
раса/етническа група, култура, език,
недееспособност;
6.5.2.1 Реализиране на План за действие за 2014-2020 г.
изпълнение на Национална стратегия на
Република България за интегриране на
ромите (2012-2020) и План за действие за
периода 2011 – 2015 г. към здравната
стратегия за лица в неравностойно
положение принадлежащи към етническите
малцинства, 2005-2015 г.

6.5.2.2 Приемане на Национална програма
за подобряване на сексуалното и
репродуктивното здраве.
6.5.2.3 Разработване и излъчване на видео
и аудио клипове на здравна тематика,
адресирани към ромското население
6.5.3.1 Идентифициране на населени
места, в които има нужда от здравни

МЗ, РЗИ, ОПЛ,
здравни медиатори.

Държавен бюджет

2014-2018

МЗ

Държавен бюджет

2015

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

Постоянен

МЗ, РЗИ, лечебни
заведения, здравни
медиатори

Държавен бюджет
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община за преодоляване на
културните бариери в
общуването между ромските
общности и медицинския
персонал, преодоляване на
дискриминационните
нагласи в здравното
обслужване на ромите и
семействата в риск, в т.ч.
Провеждането на
профилактични програми и
здравно образование

6.5.4 Повишаване на
имунизационния обхват сред
уязвимите групи от
населението съгласно
националния имунизационен
календар чрез внедряване на
политики за пренасяне на
дейностите директно до
потребителя.

медиатори.

6.5.3.2 Разширяване сътрудничеството на
личните лекари със здравните медиатори и
студентите по медицина от ромски
произход
6.5.3.3 Доближаване на практиките за
първична и специализирана помощ до
кварталите, населени предимно с ромско
население
6.5.3.4 Периодично провеждане на беседи
от здравни специалисти и медиатори за
вредата от най-разпространените рискови
фактори – тютюнопушене, злоупотреба с
алкохол, нездравословно хранене и за
предимствата на здравословния начин на
живот
6.5.3.5 Организиране и провеждане на
кампании за запознаване с начините за
предпазване от най-разпространените
инфекциозни, онкологични,
сърдечносъдови и наследствени болести
6.5.3.6 Разработване и излъчване на видео
и аудио клипове на здравна тематика,
адресирани към ромското население
6.5.4.1 Провеждане на разяснителни
кампании (беседи, разговори) сред
уязвимите групи от населението за
необходимостта от ваксиниране със
задължителните имунизации по
Националния имунизационен календар.
6.5.4.2 Провеждане на имунизации с
мобилни екипи на лица от уязвими групи
от населението и лица в трудно достъпни

Постоянен

МЗ, РЗИ, лечебни
заведения, здравни
медиатори

Държавен бюджет

Постоянен

МЗ, ОПЛ, лечебни
заведения, здравни
медиатори

Държавен бюджет

Постоянен

МЗ, РЗИ, здравни
медиатори

Държавен бюджет

Постоянен

МЗ, РЗИ, здравни
медиатори

Държавен бюджет

Постоянен

МЗ, НЦОЗА, РЗИ.

Държавен бюджет

текущ

МЗ, РЗИ, ОПЛ,
здравни медиатори

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ, РЗИ, ОПЛ,
здравни медиатори

Държавен бюджет
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6.5.5 Укрепване на
управленския,
административен и
изпълнителски капацитет за
превенция на ХИВ в
здравния и социалния сектор
и координация на
националния отговор по
проблемите на ХИВ/СПИН

6.5.6 Осигуряване на равен
достъп до услуги по
превенция и лечение на
ХИВ/СПИН и сексуално
предавани инфекции с фокус
сред уязвимите групи.

райони без значение от
здравноосигурителния им статус.
6.5.5.1 Прилагане на интегриран и
балансиран подход чрез програмите за
превенция на ХИВ сред групите в найвисок риск; лечение; грижи и психосоциална подкрепа на хората, живеещи с
ХИВ/СПИН.

2014-2020

МЗ, МОН, МТСП,
ДАЗД, АСП, РЗИ,
Лечебни заведения,
ОПЛ, специалисти
от лечебните
заведения за
извънболнична и
болнична помощ,
общини, НПО.

Държавен бюджет,
общински бюджети,
ЕС

6.5.5.2 Превенция на сексуално предавани
инфекции /СПИ/, ХИВ/СПИН и на рисково
поведение (сексуално насилие, употреба на
алкохол и наркотици), чрез провеждането
на кампании и образователни програми,
кампании за промоция на презервативи,
здравно образование на младите хора и
достигане по подхода „връстници обучават
връстници”.

2014-2020

Държавен бюджет,
общински бюджети,
ЕС

6.5.6.1 Подобряване на националната
система за епидемиологичен надзор на
ХИВ/СПИН и СПИ, изпълнение на
ефективна политика на тестване за
ХИВ/СПИ и промоция на доброволното
консултиране и изследване за ХИВ

2014-2020

6.5.6.2 Осигуряване на съвременна
диагностика, антиретровирусна (АРВ)
терапия, мониторинг на терапията, лечение

2014-2020

МЗ, МОН, МТСП,
ДАЗД, АСП,
НЦОЗА, НЦН,
РЗИ, Лечебни
заведения, ОПЛ,
специалисти от
лечебните
заведения за
извънболнична и
болнична помощ
общини, НПО.
МЗ, МП, НЦЗПБ,
РЗИ, Лечебни
заведения, ОПЛ,
специалисти от
лечебните
заведения за
извънболнична и
болнична помощ
общини, НПО.
МЗ, МТСП, РЗИ,
Лечебни заведения,
ОПЛ, специалисти

Държавен бюджет,
общински бюджети,
ЕС

Държавен бюджет,
ЕС
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за опортюнистични инфекции за хората,
живеещи с ХИВ/СПИН. Грижи и лечение
на всички болни от ХИВ/СПИН.

6.5.7 Осигуряване на достъп
до превенция и лечение на
туберкулоза сред уязвимите
групи

6.5.6.3 Осигуряване на универсален достъп 2014-2020г.
до превенция на ХИВ/СПИН и СПИ чрез
работа на терен сред най-уязвимите групи
(лица, инжекционно употребяващи
наркотични вещества; мъже, които правят
секс с мъже; лица, лишени от свобода;
проституиращи лица; мигрантски и
бежански общности; лица от ромска
общност; млади хора в риск). Запазване и
разширяване капацитета на здравносоциалните центрове.
6.5.7.1 Актуализиране на националните
2014-2020
указания, форми и оперативни процедури
за събиране, съобщаване, съхранение и
анализ на данните в единна национална
система за епидемиологичен надзор на
туберкулозата в съответствие с
препоръките на СЗО/ECDC/IUATL.
6.5.7.2 Превенция на туберкулозата чрез
работа на терен сред уязвими групи (лица,
инжекционно употребяващи наркотични
ве-щества; лица, лишени от свобода;
мигрантски и бежански общности; лица от
ромска общност; млади хора в риск; лица с
алкохолна зависимост); промоция на
здраве и разпространение на здравнообразователни материали.
6.5.7.3 Подобряване на Националната
система за епидемиологичен надзор на

2014-2020

2014-2020

от лечебните
заведения за
извънболнична и
болнична помощ
общини, НПО.
МЗ, МТСП, ДАБ,
НПО, РЗИ,
Лечебни заведения,
ОПЛ, специалисти
от лечебните
заведения за
извънболнична и
болнична помощ
общини.
МЗ, МП, РЗИ,
Лечебни заведения,
ОПЛ, специалисти
от лечебните
заведения за
извънболнична и
болнична помощ
общини, НПО
МЗ, МП, МТСП,
РЗИ, ДАБ, Лечебни
заведения, ОПЛ,
специалисти от
лечебните
заведения за
извънболнична и
болнична помощ
общини, НПО
МЗ, РЗИ, Лечебни
заведения, ОПЛ,

Държавен бюджет,
ЕС, общински
бюджети.

Държавен бюджет,
ЕС, общински
бюджети.

Държавен бюджет,
ЕС, общински
бюджети.

Държавен бюджет,
ЕС.
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туберкулозата и осигуряване на качествена
диагностика на туберкулозата,
включително с мултилекарствена
резистентност
6.5.7.4 Висококачествена стратегия за
пряко наблюдавано лечение на пациенти с
туберкулозата, включително с
мултилекарствена резистентност,
специфична имуно-профилактика и
терапия при случаите на ко-инфекция
ХИВ/ТБ

2014-2020

Политика 7: Ефективно функциониране на майчиното, детското и училищно здравеопазване
Мярка
Дейности по мярката
Срок за изпълнение
7.1 Провеждане на
проучвания за съществените
различия в показателите за
детско здраве в отделните
области на страната, а така
също и между селата и
градовете и изработване на
планове за действие по
региони за преодоляване на
негативните тенденции;

7.1.1.Оценка на показателите на детското и
майчино здраве и структурите и дейностите по
майчино и детско здравеопазване в страната.

2014

7.1.2. Обществено обсъждане на резултатите
от оценката

2015

специалисти от ЛЗ
за извънболнична и
болнична помощ
общини, НПО.
МЗ, РЗИ, Лечебни
заведения, ОПЛ,
специалисти от ЛЗ
за извънболнична и
болнична помощ
общини, НПО

Държавен бюджет,
ЕС, общински
бюджети.

Отговорна/и
институция/и
МЗ, РЗИ, НЗОК,
НЦОЗА

Източник на
финансиране
Държавен бюджет

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет
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7.2 Провеждане на
проучвания за знанията,
нагласите и поведенията на
подрастващите за собственото
им здраве чрез количествени
и качествени методи на
изследване;

7.1.3.Създаване на консенсусен документ
между институциите, за преодоляване на
различията и здравните неравенства

2015г.

МЗ, НЗОК, ДАЗД,
НСОРБ, БЛС,
НСОПЛБ

Държавен бюджет

7.1.4. Разработване на модели за преодоляване
на различията и здравните неравенства

Края на 2015 г.

МЗ, НЦОЗА,
МТСП, ДАЗД

Държавен бюджет

7.1.5. Пилотно въвеждане на модели за
преодоляване на различията.

2016

МЗ, НЦОЗА,
МТСП, ДАЗД

Държавен бюджет,
ЕС

7.1.6. Отчитане на резултатите от пилотните
модели

2017

МЗ, НЦОЗА,
МТСП, ДАЗД

Държавен бюджет

7.1.7.Разработване на планове за действие за
преодоляване на различията и здравните
неравенства по отношение показателите за
детско здраве в отделните области на страната,
а така също и между селата и градовете

2017

МЗ, НЦОЗА,
МТСП, ДАЗД

Държавен бюджет

7.2.1. Анкетни проучвания на
знанията,нагласите и поведението на
учениците относно основните поведенчески
рискови фактори/ тютюнопушене, употреба на
алкохол,наркотици и др./.
7.2.2.Проучване на физическата активност и
спортната дейност на учениците за
утвърждаване на здравнословния начин на
живот.

текущ

РЗИ,НЦОЗА,МЗ

текущ

РЗИ,НЦОЗА,МЗ
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7.3. Повишаване на
информираността, знанията и
нагласите на подрастващите
за изграждане на
жизненоважни умения за
отговорно здравословно
поведение;

7.2.3.Извършване на анализ и оценка на
нивото за знанията, нагласите и поведенията
на подрастващите за собственото им здраве.
7.2.4. Определяне на високорискови групи.
7.2.5. Определяне на приоритетни области и
набелязване на мерки за интервенция.
7.3.1. Разработване на програми и здравнообразователни материали за повишаване
информираността и знанията на
подрастващите за изграждане на умения за
здравословно поведение.
7.3.2. Провеждане на здравно-образователни
мероприятия с деца и ученици за повишаване
на знанията придобиване на умения и за
здравословно поведение.
7.3.3. Организиране и провеждане на ежегодни
кампании за повишаване информираността на
подрастващите за рисковите за здравето
фактори, свързани с начина на живот и
поведение /тютюнопушене, сексуално
предаваните инфекции и др./ и повишаване
информираността и знанията на
подрастващите за изграждане на умения за
здравословно поведение и промоция на здраве.
7.3.4. Организиране и провеждане на здравнообразователни мероприятия, вкл. ежегодно
провеждане на информационни кампании по
въпросите на здравословното хранене и
превенция на отклоненията в хранителното
поведение, за борба със затлъстяването, за
подкрепа на кърменето
7.3.5.Провеждане на обучения и кампании по
проблемите на употребата на психоактивни
вещества сред учениците и младите хора

2015

НЦОЗА, РЗИ

2015
2016

МЗ, НЦОЗА, РЗИ
МЗ, НЦОЗА, РЗИ

2014-2020

МЗ, МОН, НЦОЗА,
РЗИ

2014-2020

МЗ, МОН, НЦОЗА,
РЗИ

2014-2020

НЦОЗА, МЗ, МОН

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020

МЗ, МОН, НЦОЗА,
РЗИ

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020

НЦН, МЗ, МОН

Държавен бюджет

Държавен бюджет,
ЕС
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7.4. Подобряване познанията
на населението по въпросите
на бременността, раждането,
грижите за децата, хранене и
здравословно поведение

7.3.6. Осигуряване на достъп до здравно и
сексуално образование за децата и младите
хора във и извън училище

2014-2020

МЗ, РЗИ, НЦОЗА,
МОН

Държавен бюджет

7.4.1. Провеждане на беседи, лекции и
обучения с подрастващи и млади хора и
техните родители за начините за предпазване
от нежелана и ранна бременност, за
опасностите, които крие ранната бременност
за майката и бебето и родствените и ранни
бракове.

2014-2020

МЗ, МОН, РЗИ,
Национална мрежа
на здравните
медиатори (НМЗМ)

Държавен бюджет

7.4.2. Разработване, отпечатване и
разпространение на здравно-информационни
материали за бременността, раждането,
грижите за новороденото и малкото дете.
7.4.3. Организиране и провеждане на здравнообразователни мероприятия, вкл. ежегодно
провеждане на информационни кампании по
въпросите на здравословното хранене и
превенция на отклоненията в хранителното
поведение, за борба със затлъстяването, за
подкрепа на кърменето.
7.4.4. Информиране на населението и
гарантиране на възможности за здравословен
начин на живот и здравословен избор на храни
за децата и хора с определени заболявания
(усъвършенстване на законодателството,

2014 - текущ

МЗ, НЦОЗА, ОПЛ,
медицински
специалисти

държавен бюджет

2014-2020 г.

държавен бюджет

ежегодно

МЗ, НЦОЗА, ОПЛ,
медицински
специалисти

2014-2020

МЗ, МИ, МЗХ

държавен бюджет
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свързано с етикиране, реклама и маркетинг на
храните, стимулиране производството на
здравословни храни)
7.4.5. Разработване на мерки за преодоляване
2014-2020
на наличния дефицит на знания, умения и
мотивация за здравословен начин на живот
при уязвимите групи и лицата в неравностойно
положение;

7.5 Изграждане на консенсус,
обмен на добри практики
и система за комуникация
между заинтересованите
институции,
неправителствени
организации по въпросите
на детското здраве;

7.6 Утвърждаване и развиване

МЗ, МОН, РЗИ,
Национална мрежа
на здравните
медиатори (НМЗМ)

Държавен бюджет

Проучване и анализ на добрите
практики за детско и майчино
здравеопазване в страните от ЕС
7.5.2 Обществено обсъждане на добри
практики и модели с НПО и научните
дружества
7.5.3 Прилагане на модели за детско и
майчино здравеопазване
7.5.4. Разработване на добри практики по
ранно детско развитие и обучение на кадри за
внедряването им в системата на
здравеопазване (детски, здравни и лечебни
заведения )

2014-2016

МЗ, НПО

Държавен бюджет

2016

МЗ, НПО

Държавен бюджет

2017-2020

МЗ, НПО

2017

МЗ,НЦОЗА,
УНИЦЕФ
Национална мрежа
за децата,
родителски,
пациентски и
съсловни НПО.

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет,
ЕС

7.5.5. Разработване и въвеждане на механизъм
за контрол и мониторинг на предоставяни от
НПО социално-здравни и психично-здравни
услуги за деца в ранна възраст, деца с
разстройства на развитието, с психични и
поведенчески разстройства от всички
възрастови групи, деца с увреждания и СОП и
др. уязвими групи
7.6.1. Разработване, внедряване и

2017

МЗ,НЦОЗА,
УНИЦЕФ
Национална мрежа
за децата,
родителски,
пациентски и
съсловни НПО.

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2016

МОН, МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет
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7.5.1

на програми за здравно
образование;

утвърждаване на училищни политики и
програми за превенция на рисковите фактори и
промоция на здравето сред учениците.

7.7 Оптимизиране и
разширяване на действащите
профилактични и
скринингови програми;

7.7.1.Проучвания на рисковите за здравето на
децата фактори на регионално и национално
ниво и разработване на програми за
подобряване на детското здраве.

Текущ

МЗ,НЦОЗ,РЗИ

Държавен бюджет

РЗИ,НЦОЗА
НЦОЗА

Държавен бюджет

2014 - 2018 г.

МЗ, НКСРБ

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет

7.7.2.Периодичен анализ на заболеваемостта
на децата и учениците по региони с цел
профилактика на водещите групи заболявания.
7.7.3 Провеждане на скринингови изследвания Текущ от 2015
по водещите заболявания в детско-юношеската
възраст /зрителни аномалии, постурални
нарушения и гръбначни деформации и др/.

7.7.4 Актуализиране приоритетите на
Националната програма за редки болести в
съответствие със съвременните европейски
изисквания и възможностите на българското
здравеопазване с основен акцент
профилактика;
7.7.5 Въвеждане на унифицирани,
верифицирани, високо технологични и
ефективни методи за провеждане на генетичен
скрининг, пренатална и постнатална
диагностика на най-честите за България
генетични болести;
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7.8. Въвеждане на система за
мониторинг и контрол за
обхващането на бременните
жени и децата с
профилактични прегледи;

7.9. Осигуряване на достъпни,
качествени и ефективни
квалифицирани здравни
услуги преди забременяване,
по време на бременността,
раждането, следродилния
период и за децата от 0-18 г.,
с акцент върху специфичните
мерки във всеки период;

7.7.6. Преценка на необходимостта и
целесъобразността от въвеждане на нови
скринингови програми - неонатален слухов
скрининг, нови заболявания за масов
неонатален скрининг, скрининг за носителство
на бета-таласемия и други
7.7.7 Оптимизиране на пакета за
профилактични прегледи за деца и бременни,
заплащани от НЗОК
7.8.1. Анализ и оценка на състоянието относно
обхващането на бременните и децата с
профилактични прегледи и на ефективността
на провежданите профилактични прегледи
7.8.2. Обществено обсъждане на резултатите
от анализа
7.8.3. Предприемане на мерки за гарантиране
на пълен обхват на бременни и деца с
профилактични прегледи, вкл. чрез
информационно осигуряване на процеса
7.8.4. Въвеждане на система за мониторинг и
контрол на обхвата
7.9.1. Нормативни промени за подобряване на
достъпа до качествено медицинско
обслужване на жените преди забременяване,
по време на бременността, раждането,
следродилния период и децата до 18 г.

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет

2014-2020

МЗ, БЛС, НЗОК

Държавен бюджет

2014-2015

МЗ, НЦОЗА, НЗОК,
РЗИ, НПО

Държавен бюджет

2015

МЗ, НЦОЗА, НЗОК,
РЗИ, НПО
МЗ, НЦОЗА, НЗОК,
РЗИ

Държавен бюджет

МЗ, НЦОЗА, НЗОК,
РЗИ
МЗ, НЗОК, БЛС,
НПО

Държавен бюджет

Изграждане на капацитет сред
медицинските специалисти от
извънболничната, болничната
медицинска помощ и РЗИ по
въпросите на бременността, раждането
и развитието на децата
Осигуряването на по-широк

постоянен

МЗ, НЦОЗА, БЛС,
научни медицински
дружества

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020

МЗ, НЗОК, БЛС

Държавен бюджет
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7.9.2

7.9.3

2016-2017

2017-2020
постоянен

Държавен бюджет

Държавен бюджет

7. 10. Развитие на медикосоциални услуги за деца и
бременни жени

достъп до услугите на
специализираната извънболнична
помощ, с цел бързо и качествено
разрешаване на здравни проблеми.
7.9.4
Подкрепа и оптимизиране
дейността на Център „Фонд за лечение
на деца“
7.9.5
Подкрепа и оптимизиране
дейността на Център „Фонд за
асистирана репродукция“
7.9.6 Усъвършенстване и надграждане на
съществуващи регистри с оглед
подобряване управлението на
политиката за майчино и детско
здравеопазване
7.9.7 Подобряване на мониторинга и
контрола на предоставяните
медицински услуги
7.9.8. Прилагане на практики за
консултиране на жени и семейства
преди забременяване
7.9.9 Въвеждане на практики за
консултиране на децата и семействата,
вкл. психологическо
7.10.1. Проучване и анализ на резултатите от
изпълняваните в България проекти по
изграждане на центрове по детско и майчино
здраве.
7.10.2. Разработване на модел на център за
майчино и детско здраве, осигуряващ медикосоциални услуги
7.10.3. Разработване и приемане на пакет
нормативни промени за изграждане на
центрове за майчино и детско здравеопазване
7.10.4. Разработване на методики за

2014-2020 г.

МЗ, ЦФЛД

Държавен бюджет

2014-2020 г.

МЗ, ЦФАР

Държавен бюджет

2014-2016

МЗ, НЦОЗА,
научни медицински
дружества, НЗОК,
РЗИ

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020

МЗ, ИАМО, БЛС,
НЗОК

Държавен бюджет

постоянен

МЗ, НЗОК, БЛС,
научни медицински
дружества
МЗ, НЦОЗА, НЗОК,
научни дружества,
НПО
МЗ, общини,
УНИЦЕФ

Държавен бюджет

МЗ, МТСП

Държавен бюджет,
ЕС

МЗ, МТСП

Държавен бюджет

МЗ, МТСП

Държавен бюджет,
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2017

2014 - 2020

Държавен бюджет
Държавен бюджет,
УНИЦЕФ

функциониране на ЦМДЗ и за патронаж на
бременни и деца с медико-социален риск.
7.10.5. Провеждане на обучение на
медицински специалисти (медицински сестри,
фелдшери) за провеждане на патронаж на
бременни и деца в риск
7.10.6 Изграждане на центрове за детско и
майчино здраве с областно покритие.

7. 11. Укрепване на
материално-техническата база
на лечебните заведения за
създаване на благоприятни и
съвременни условия за
диагностика и лечение на
деца и бременни;

7. 11.1. Изграждане на национална мрежа от
високотехнологични звена в съответствие с
приетите стандарти с цел осигуряване на
равен достъп на всички бременни до
специализирано изследване фетална
морфология и за диагностика на патологична
бременност
7.11. 2. Осигуряване на съвременна
диагностична и терапевтична апаратура в
неонатологичните отделения
7.11.3. Осигуряване на апаратура и обучение
на медицински персонал за въвеждане на
неонатален слухов скриниг в
неонатологичните отделения II- III ниво на
компетентност
7.11.4. Осигуряване на ранна диагностика и
рехабилитация на деца с неврологични
заболявания, чрез подкрепа и създаване на
специализирани центрове
7.11.5. Подобряване на рехабилитационната
помощ за деца, чрез осигуряване на
съвременни рехабилитационни уреди и
апаратура в стационарите на
специализираните лечебни заведения за
рехабилитация на деца

ЕС
МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

МЗ, МТСП

Държавен бюджет,
ЕС

2014 - 2020

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2020

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014 - 2020

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014 – 2016 г.

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014 - 2020

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС
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7.12. Подобряване на
диагностиката на
патологичната бременност
чрез повишаване
квалификацията на кадрите и
осигуряване на подходяща
апаратура
7.13. Подобряване на пакета
услуги, предоставяни за
бременни жени;

7.12.1. Провеждане на продължаващо
обучение на специалисти по АГ

2014-2020

МЗ, БЛС

ЕС

7.13.1. Оптимизиране на основния пакет от
здравни дейности, заплащани от НЗОК

2014-2020

МЗ, БЛС, НЗОК

Държавен бюджет

7.14. Осигуряване на
комплексно
интердисциплинарно
медицинско обслужване за
деца с хронични заболявания;

7.14.1. Преглед на нормативната уредба, която
урежда профилактиката, диагностиката и
лечението на децата с хронични заболявания

2014-2015

Държавен бюджет

7.14.2.Взаимодействие с пациентски
организации и научни дружества с оглед
постигане на консенсус по въвеждане на добри
практики за интердисциплинарен подход при
медицинското обслужване на деца с хронични
заболявания
7.14.3.Поетапно въвеждане в нормативната
база на интердисциплинарния подход към
определени хронични заболявания
7.15.1. Анализ на Европейски практики за
диагностика и лечение

2015-2016

МЗ, научни
медицински
дружества,
пациентски
организации
МЗ, научни
медицински
дружества,
пациентски
организации

2016-2020

МЗ, НЗОК, БЛС

Държавен бюджет

2015-2020

МЗ, научни
медицински
дружества
МЗ, научни
медицински
дружества

Държавен бюджет

МЗ, научни
медицински

Държавен бюджет

7.15. Внедряване на
европейски стандарти за
диагностика и лечение;

7.15.2. Взаимодействие с пациентски
2015-2020
организации и медицински научни дружества с
оглед постигане на консенсус по въвеждане на
добри практики за диагностика и лечение
7.15.3. Поетапно въвеждане на европейски
2015-2020
стандарти за диагностика и лечение;

Държавен бюджет

Държавен бюджет
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7.16. Развитие на интегрирани
иновативни междусекторни
услуги за деца и семейства (с
акцент върху интегрирането
на различните видове услуги
– социални, здравни,
образователни и др.);

7.17. Осигуряване на
профилактика, диагностика,
лечение, рехабилитация и
грижи за деца със специални
потребности;

7.16.1. Разкриване на центрове за временна
резидентна грижа за малки деца с тежки
здравословни проблеми, нуждаещи се от
продължителни медицински грижи.
7.16.2. Разкриване на здравно-социални
услуги, алтернативни на институционалната
грижа за малки деца (разработване на
методология, структура и организация на
работата им)
7.16.3. Разкриване на дневни центрове за деца
с увреждания, предоставящи
рехабилитационни, логопедични и
психологични услуги.
7.16.4. Формиране на мобилни екипи от
специалисти за ранна интервенция, по
отношение превенция на изоставянето на деца
поради здравословните им проблеми
7.16.5. Развиване на здравно-социалната
услуга „заместваща грижа“, с която ще се
осигури подкрепа на семействата на деца със
здравословни проблеми, чрез временна грижа
(до 20 дни годишно) за деца от екип,
включващ медицински специалисти.
7.17.1. Анализ на състоянието на
възможностите за профилактика, диагностика,
лечение и рехабилитация за деца със
специални потребности
7.17.2. Междусекторно и
междуинституционално сътрудничество и
обсъждане на възможностите за подобряване
на за профилактиката, диагностиката,
лечението и рехабилитацията на деца със
специални потребности
7.17.3. Поетапни нормативни промени за

2014 – 2015 г.

дружества
МЗ, Общини, АСП

2016

МТСП, АСП, МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014 - 2020

Общини, МЗ, АСП

Държавен бюджет,
ЕС

2014 - 2020

Общини, МЗ, АСП

Държавен бюджет,
ЕС

2014 - 2020

Общини, МЗ, АСП

Държавен бюджет,
ЕС

2015-2017

МЗ, БЛС, НЦОЗА,
научни медицински
дружества

Държавен бюджет

2015-2020

МЗ, БЛС, научни
медицински
дружества

Държавен бюджет

2015-2020

МЗ, НЗОК, БЛС,

Държавен бюджет

Държавен бюджет,
ЕС

текущ
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7.18. Изграждане и
утвърждаване на модел за
предоставяне на
продължителна здравна грижа
за деца;

7.19. Своевременно и
качествено здравно
обслужване в училищата,
яслите и детските градини;

подобряване на профилактиката,
диагностиката, лечението и рехабилитацията
за деца със специални потребности
7.17.4. Адаптиране на заобикалящата среда,
осигуряване на комплексна медицинска и
социална рехабилитация, както и на
висококачествени медицински изделия и
технически помощни средства за деца с
увреждания и деца със специални потребности
7.17.5. Повишаване квалификацията на
общопрактикуващите лекари/педиатри, по
въпросите на диагностика на развитието и
разстройства на развитието и поведението, с
цел ранно откриване на отклонения и
насочване към ранна интервенция
7.18.1. Анализ на нормативната база и
потребностите от предоставяне на
продължителна здравна грижа за деца;

научни медицински
дружества
2014-2020

МЗ, МТСП, АСП,
АХУ, общини

2014,текущ

НЦОЗА

2015-2016

МЗ, БЛС, научни
медицински
дружества

Държавен бюджет

7.18.2. Обсъждане на модели съвместно с НПО
и постигане на консенсус

2015-2017

Държавен бюджет

7.18.3. Промяна в нормативната уредба
7.19.1. Създаване на нормативна регулация,
относно оптимизиране броя на персонала,
обгрижващ децата в детските ясли и яслените
групи на ОДЗ;
7.19.2. Повишаване и поддържане на висока
професионална квалификация на медицинския
персонал в детските заведения и училищата;
7.19.3. Анализ на потребностите от детски
ясли, на база обективни критерии
7.19.4. Анализ на предоставяните здравни
услуги за деца и ученици в детски градини и

2016 - 2020
2014 -2015 г.

МЗ, научни
медицински
дружества, НПО
МЗ
МЗ

2014 – 2020 г

МЗ, общини

Държавен бюджет

2014 – 2020 г

Общини-НСОРБ,
МЗ
НЦОЗА

Държавен бюджет

2014-2017

Държавен бюджет

Държавен бюджет
Държавен бюджет

Държавен бюджет
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7.20. Превенция и ранна
интервенция на уврежданията
при децата;

7.21. Подобряване на
комплексните грижи за деца с
увреждания и деца със
специфични потребности;

училища, вкл. по отношение деца с хронични
заболявания
7.19.5. Оптимизиране на нормативната уредба
за предоставяне на здравни услуги на деца и
ученици в детските заведения и училищата
7.20.1. Разширяване броя на ранните
неонатални скринингови програми;
7.20.2. Осигуряване на свободен достъп до
пренатален скрининг на бременни
7.20.3. Разширяване пакета от профилактични
прегледи за здравнонеосигурените бременни.
7.20.4. Осигуряване на ранна диагностика при
децата със здравословни проблеми, чрез
повишаване квалификацията на ОПЛ;
7.20.5. Формиране на екипи от медицински и
немедицински специалисти (социални
работници, психолози) в центровете за
здравно-социални услуги, с цел обучение на
семейството за грижи за дете с хронично
страдание и постоянна подкрепа.
7.20.6. Осигуряване на ранна диагностика и
рехабилитация на деца с хронични
неврологични заболявания, чрез разкриване на
специализирани центрове (ДЦП)
7.21.1. Осигуряване на по-добър достъп до
рехабилитационна помощ за деца до 18
години, чрез оптимизиране пакета на НЗОК
по физикална и рехабилитационна медицина,
както и чрез подобряване на достъпа до
извънболничната рехабилитационна помощ.
7.21.2.Осигуряване на достъп и качествени
здравни грижи за децата със специални
потребности в детските заведения и

текущо

МЗ

Държавен бюджет

2014 – 2016 г

Държавен бюджет

2014 – 2020 г

МЗ, Национален
консултативен
съвет по редки
болести (НКСРБ)
МЗ, НКСРБ

2014 – 2020 г

МЗ, НЗОК

Държавен бюджет

2014 – 2020 г

БЛС, НСОПЛБ, МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

2014 – 2020 г

МЗ, лечебни
заведения, общини,
АСП

Държавен бюджет,
ЕС

2014 – 2020 г

МЗ, лечебни
заведения -4 броя

Държавен бюджет,
ЕС

2014 – 2020 г

МЗ, НЗОК

Държавен бюджет

2014 – 2020 г

Общини, МЗ

Държавен бюджет
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7.22. Разширяване на обхвата
на профилактиката на
оралните заболявания и
предоставяните услуги по
дентална помощ при децата;

7.23. Подобряване на
услугите в сферата за
психичното здраве за децата

училищата.
7.21.3. Стимулиране и подкрепа на общините
за разкриване на центрове за деца с
генерализирано разстройство в развитието
7.22.1. Реализация на Национална програма за
профилактика на оралните заболявания при
деца от 0 до 18 г. в Р България

2014 – 2020 г

Общини, МЗ

2014 – 2020 г

МЗ, БЗС

Държавен бюджет

7.23.1. Осигуряване на специализирани кадри
съобразно потребностите в страната;
7.23.2. Въвеждане на стандарт на комплексно
екипно обслужване при терапия и
рехабилитация на деца в ранна възраст и с
психични проблеми

2014 – 2020 г

МЗ, БЛС

Държавен бюджет

2015-2020

МЗ, НЦОЗА,
научни дружества

Държавен бюджет

7.23.3. Реализация на превантивни програми
за деца с психични разстройства и техните
семейства и др.;
7.23.4. Поетапно въвеждане и изпълнение на
разработените от МЗ „Мерки за подобряване
на грижите в помощ на лица с аутизъм и
техните семейства”
7.23.5. Разкриване на центрове за лечение на
хранителни разстройства (анорексия)

2014 – 2020 г

МЗ, НПО

Държавен бюджет

2014 – 2016 г.

НЦОЗА, МЗ, АСП,
МОН, МТСП

Държавен бюджет

2020

МЗ

Държавен бюджет,
ЕС

Отговорна/и

Източник на

Политика 8: Регионална здравна политика, основана на доказателства
Мярка
Дейности по мярката

Срок за изпълнение
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8.1 Изготвяне на анализи и
планове за развитие на
отделните региони

8.2 Утвърждаване на
принципи за регионално
разпределение на
високотехнологични
дейности и здравни услуги,
деконцентрация на здравните
услуги по региони, с цел

8.1.1 Анализ на реалните здравни
потребности на населението в съответния
регион

2014 г. – 2020 г.

8.1.2 Анализ на здравната инфраструктура
с цел определяне на възможностите за
задоволяване на здравните потребности на
населението в съответния регион –
материална база, ресурсна обезпеченост –
персонал, апаратура и други

2014 г. – 2020 г.

8.1.3 Анализ на рисковите за здравето
фактори на начина на живот и околната
среда с цел разработване на адекватни и
изпълними профилактични и промотивни
мероприятия и програми

2014 г. – 2020 г.

8.2.1 Осъществяване на взаимодействие с
2014 г. – 2020 г.
регионалните и местните власти за
постигане на консенсус относно развитието
на високотехнологични дейности и
деконцентрация на здравните услуги по
региони
8.2.2 Изготвяне на план за действие за
2014 г. – 2020 г.

институция/и
МЗ, НЦОЗА,
органи на местното
самоуправление,
РЗИ, РЗОК, БЛС,
БЗС, БАПЗГ,
националнопредставени
пациентски
организации
МЗ, НЦОЗА,
органи на местното
самоуправление,
РЗИ, РЗОК, БЛС,
БЗС, БАПЗГ,
националнопредставени
пациентски
организации
МЗ, НЦОЗА,
органи на местното
самоуправление,
РЗИ, РЗОК, БЛС,
БЗС, БАПЗГ,
националнопредставени
пациентски
организации
МЗ, МРРБ, НСОРБ,
БЛС

финансиране
Държавен бюджет,
ЕС

МЗ, МРРБ, НСОРБ,

Държавен бюджет,

Държавен бюджет,
ЕС

Държавен бюджет,
ЕС

Държавен бюджет,
ЕС
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осигуряване на
равнопоставен достъп и
качество на живот на
населението
8.3 Утвърждаване на
механизми за подпомагане на
лечебните заведения в
труднодостъпни и
отдалечени райони –
защитени болници

постигане на консенсусните решения
8.2.3 Реализация на плановете
8.3.1 Анализ на нормативната база с оглед
възможностите за подпомагане на
лечебните заведения в труднодостъпни и
отдалечени райони – защитени болници

Политика 9: Здравни технологии, иновации и инвестиции
Мярка
Дейности по мярката
9.1 Развитие на капацитет за
оценка на здравните
технологии

9.1.1 Извършване на проучване и анализ
на проблемите и нуждите в областта на
управлението, наблюдението и контрола
при прилагането на политиките, свързани
с внедряване на нови здравни технологии
и оценка на съществуващи здравни
технологии с лоша доказателствена
стойност.
9.1.2 Извършване на проучване и анализ
на най-добрите европейски практики за
институционализиране и изграждане на
капацитет за оценка на здравни
технологии
9.1.3 Обществено обсъждане на
резултатите от проучвания , така и
приемането на набор от препоръки за
изграждане на капацитет за оценка на
здравните технологии
9.1.4 Приемане на нормативни промени

БЛС
МЗ, МРРБ, НСОРБ,
БЛС

ЕС
Държавен бюджет,
ЕС

2014 г.

МЗ, МРРБ, НЗОК,
НСОРБ, БЛС

Държавен бюджет,
ЕС

Срок за изпълнение
2014г.

Отговорна/и
институция/и
МЗ, НЦОЗА

Източник на
финансиране
Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ

2014 г. – 2020 г.
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за създаване на национална институция за
оценка на здравните технологии,
стандарти и акредитация към МЗ.
9.1.5 Подбор и обучение на специалисти с
подходяща квалификация за оценка на
здравните технологии
9.1.6 Осигуряване на материалнотехническа база за дейността на
структурата – СМР, оборудване,
компютри
9.1.7 Разработване на методология за
идентифициране, определяне на
приоритети и оценка на здравните
технологии и предоставяне на
информацията
9.1.8 Разработване на методология за
разработване, оценяване и внедряване на
стандарти в медицинската практика
9.1.9 Разработване на методология за
акредитация на лечебните заведения
9.1.10 Провеждане на обучение на
експерти/одитори по акредитация на
лечебните заведения
9.1.11 Провеждане на проучване за
идентификация на нови здравни
технологии и / или нови приложения на
съществуващите технологии и
съществуващи технологии с лоша
доказателствена стойност.
9.1.12 Определяне на приоритети и план
за НТА проучвания
9.1.13 Провеждане на НТА проучвания
9.1.14 Изграждане на ДСГ – офис в
рамките на структурата за оценка на
здравните технологии, стандарти и

2015г.

НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2015г.

НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2015г.

НЗОЗА

Държавен бюджет

2015г.

НЦОЗА

Държавен бюджет

2015г.

МЗ, НЦОЗА

2015г.

НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет

2015г.

НЦОЗА

ЕС
Държавен бюджет

2015г.

НЦОЗА

Държавен бюджет

2015г.-2020
2017г.

НЗОЗА
НЦОЗА

Държавен бюджет
Държавен бюджет,
ЕС
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акредитация

Политика 10: Развитие на електронното здравеопазване
Мярка
Дейности по мярката

Срок за изпълнение

10.1 Аналитични и
консултантски услуги от
Световна Банка

10.1.1 Проучване на актуалното състояние
на Е-здравеопазване в България
10.1.2 Разработване на стандарти за
здравна информация

2014-2015г.

Отговорна/и
институция/и
МЗ, НЗОК, НЦОЗА

Източник на
финансиране
ЕС

2014-2015г.

МЗ, НЗОК, НЦОЗА

ЕС

10.2 Изграждане на
Национална здравноинформационна система

10.2.1 Извършване на проучване и анализ
на информационните системи и
информационните услуги за населението,
свързани със здравето
10.2.2 Разработване и внедряване на
национални, електронни регистри на
лечебните заведения и специалистите в
здравната система, като референтен
източник на данни за всички подсистеми
на националната здравна система
10.2.3 Разработка на национален
електронен регистър и речник на
здравните данни използваните термини в
медицината (заболявания, медицински
процедури, изследвания, лекарствени
средства, изделия и др.)
10.2.4 Разработване и внедряване на
електронна система за събиране, обработка
и анализ заболеваемостта, нуждата от
здравна помощ, използваемостта на

2014г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2015г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2015г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
EC
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10.3 Осигуряване на
стандартизация и
информационна сигурност

ресурсите, миграцията на пациенти и
специалисти и здравно-статистически
индикатори
10.2.5 Разработване на базисен модел на
националната здравно-информационна
мрежа
10.2.6 Разработване на протокол и
централизирана система за обмен на
здравна документация между
изпълнителите на здравна помощ,
здравните заведения, осигурители,
застрахователи и други платци на здравни
услуги
10.2.7 Внедряване на електронен здравен
идентификатор – пилотен проект
10.2.8 Изготвяне и внедряване на
софтуерни приложения за комплексно
обработване на информацията в реално
време, в т.ч. – електронни направление,
електронни рецепти, лабораторни данни и
др.
10.2.9 Изграждане на пълно електронно
досие на пациента
10.2.10 Изграждане на комплексни
болнични информационни системи (БИС),
интегрирани помежду си и с външни
приложения.
10.2.11 Изграждане на инфраструктура за
функциониране на системата и за развитие
на телемедицински проекти.
10.3.1 Създаване на единни
информационни стандарти, съобразени с
международните стандарти за медицинска
информация и обмен на медицинска
информация

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2016г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2016г.

МЗ, НЦОЗА

2016г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет,
ЕС

2016г.

МЗ, НЦОЗА

2016г.

МЗ, НЦОЗА

2016г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2014г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет
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10.4 Осигуряване на
информираност и обучение

10.3.2 Разработване на изисквания за
съвместимост на информационните
системи, в съответствие с принципите,
нормите и практиките на ЕС
10.3.3 Адаптация на правната рамка и
създаване на медицинска документация
съответстваща на възможностите за
електронна обработка и обмен на
медицинска и здравна информация
10.3.4 Внедряване на системи за сигурност
на информационните системи
10.3.5 Създаване на звено, подчинено на
МЗ за оценка и сертификация на
софтуерните продукти, предназначени за
здравеопазването по отношение на
сигурност на информацията, спазване на
стандартите за медицинска информация и
електронен обмен на медицинска
информация
10.4.1 Осигуряване възможност за
леснодостъпна информация по електронен
път за населението чрез изграждане на
информационни портали
10.4.2 Разработване на системи за
подпомагане на решенията на здравните
специалисти и обмен на клинична
информация
10.4.3 Изграждане на публични регистри

2014г.

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

2014-2015г.

МЗ, НЦОЗА

ЕС

2015г.

МЗ, НЦОЗА

2015-2020

МЗ, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС
Държавен бюджет,
ЕС

2016г.

МЗ, НЗОК, НЦОЗА

Държавен бюджет

2016г.

МЗ, НЦОЗА, БЛС

Държавен бюджет,
ЕС

2015-2020

МЗ, НЗОК, НЦОЗА

Държавен бюджет,
ЕС

Политика 11: Създаване на подходяща среда за включване на гражданското общество в решаване на проблемите на здравето на нациятa
Мярка
Дейности по мярката
Срок за изпълнение
Отговорна/и
Източник на
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11.1 Обществено обсъждане
на всички изготвени от
Министерство на
здравеопазването стратегии
за конкретни сектори в
системата на
здравеопазването.

11.2 Популяризиране на
профилактични кампании,
насочени към намаляване на
заболеваемостта и
смъртността, към
подобряване на здравето - в
тясно сътрудничество с
НПО-сектора и медийния
сектор.
11.3 Създаване на
предпоставки за изграждане
на доверие към
медицинската система и към
безпрепятствения достъп до
качествена медицинска
помощ и здравно
обслужване.
11.4 Активно
популяризиране на
дейностите в областта на
човешките ресурси с фокус
специализацията на
медицинските кадри и

11.1.1 представяне на проекти на
документи пред Обществения съвет;

текущ

институция/и
финансиране
МЗ, НПО, съсловни Държавен бюджет
организации

текущ

МЗ, НПО, медии

Държавен бюджет

текущ

МЗ

Държавен бюджет

текущ

МЗ, висши
медицински
училища

Държавен бюджет

11.1.2 информиране на обществеността
чрез електронната страница на
Министерство на здравеопазването;
11.1.3 оповестяване и обсъждане на
внесени писмени предложения в рамките
на Обществения съвет.
11.2.1 Организиране на пресконференции,
кръгли маси, семинари; регулярно
информиране чрез прессъобщения и
своевременно подаване на уточняваща
информация;
11.2.2 Разпространение на рекламни и
обяснителна материали (брошури, плакати,
т.н.)
11.3.1 Информиране на гражданите за
техните права и задължения като
здравноосигурени или не субекти.
Популяризиране дейността на МЗ по
посока осигуряването на равен достъп до
здравни услуги – чрез даване максимална
гласност на случващото се в сектора – с
подкрепата на неправителствени
организации и журналисти.
11.4.1 Срещи, семинари и кръгли маси с
участие на заинтересованите страни.
Обмяна и дискутиране на предложения.
11.4.2 Провеждане на разяснителни
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продължителното обучение.

кампании от страна на МЗ и НПО-сектора.
11.4.3 Тясно сътрудничество със
студентски организации и учебни
заведения.

11.5 Информиране на
обществото за детското
здраве през фокуса на
ефективното функциониране
на майчиното, детското и
училищно здравеопазване

11.4.4 Насочване на медийното внимание
към дейностите, свързани със
специализациите и продължителното
обучение в сектор здравеопазване.
11.5.1 Срещи, семинари и кръгли маси с
участие на заинтересованите страни. 11.5.2
Стимулиране на междусекторното
сътрудничество популяризиране на
консенсусни положения за обмяна и
дискутиране на предложения.

текущ

МЗ

Държавен бюджет

текущ

МЗ, НПО, медии

Държавен бюджет

текущ

МЗ

Държавен бюджет

11.5.3 Провеждане на разяснителни
кампании от страна на МЗ и НПО-сектора.

11.6 Кампания в подкрепа
подпомагането на лечебните
заведения в отдалечените и
малки региони на страната.
11.7 Участие на
представители на МЗ във
форуми по проблемите на
здравето на нацията

11.5.4 Насочване на медийното внимание
към дейностите, свързани със
специализациите и продължителното
обучение в сектор здравеопазване.
11.6.1 Своевременно информиране и
съдействие с регионални и национални
медийни представители. Тясно
сътрудничество и обмяна на идеи и
позиции, както с НПО-сектора, така и с
останалите заинтересовани страни.
11.7.1 Изготвяне на доклади, презентации и
популяризиране на добри практики сред
специалисти, общество, НПО-сектор и
медии.
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11.8 Анализ на медийните
реакции във връзка с
включването на
гражданското общество в
решаване на проблемите на
здравето на нацията.

11.8.1 Изготвяне, представяне,
оповестяване и съобразяване с анализите
на медийните нагласи и фокуси.

текущ

МЗ

Държавен бюджет
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