
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса тази 
седмица беше гласуван на първо четене в парламента. В него са 
предвидени 363 млн. лв. за Първичната извънболнична помощ, ка-
то с част от тези средства трябва да се финансират за първи 
път и посещения от акушерки, медицински сестри и лекарски 
асистенти по домовете на родилките след изписването им от 
болница. Общопрактикуващите лекари обаче искат възможност-
та за посещения да важи само, ако тези специалисти по здравни 
грижи работят при тях или средствата за финансирането им да 
се извадят в отделен ред. Каква е позицията на Българската асо-
циация на професионалистите по здравни грижи попитахме ней-
ния председател Милка Василева.  
 
Позицията на Сдружението на общопрактикуващите лекари е пре-
делно ясно отразена в тяхното становище по отношение на бюдже-
та на Националната здравноосигурителна каса. Фактът, че за тази 
година са предвидени повече средства за доболничната помощ, 
дава някаква надежда за по-добро развитие на услугите в нея.  
 
Има много пожелателни моменти в даването на повече средства, 
защото системата трябва да претърпи известни реформи, за да мо-
гат действително тези средства да бъдат оползотворени по най- 
добрия начин. Сдружението коментира заплащането на една малка 
част от услугите, които са в правомощията на медицински сестри, 
акушерки и лекарски асистенти, а именно да осъществяват самос-
тоятелни услуги в дома до 14-я ден на новороденото. Това са ос-
новни неща, свързани със здравната просвета, обучението на  
 

семейството, правилно хранене и отглеждане на детето, мотивиране на майките да кърмят и цялостен здравословен 
начин на живот. Всичко това е в помощ на общопрактикуващите лекари. Тук не говорим за конкуренция между дей-
ността, която извършват професионалистите по здравни грижи и общопрактикуващите лекари. В повечето практики 
на общопрактикуващите лекари няма медицински сестри и лекарски асистенти. Там самите лекари извършват посоче-
ните дейности. Когато става въпрос за заплащане на определени услуги, те трябва да бъдат регламентирани, а дей-
ността – остойностена. Към този момент това не е извършено.  
 
В становището на общопрактикуващите лекари е посочено, че ако действително има организирани практики на спе-
циалисти по здравни грижи съгласно Закона за лечебните заведения, т. нар. автономни практики за здравни грижи, би 
трябвало да има отделен бюджет за тях. Те трябва да работят по определена методика и да има определен начин за 
отчитане и финансиране на тази дейност. Затова е необходима промяна в организацията на извънболничната помощ.  
 
В България има регистрирани около 30 автономни практики по здравни грижи, но те действат изцяло на пазарен 
принцип. Те нямат договори с НЗОК, а ние, като организация, според Закона за здравното осигуряване, не договаряме 
средства. Като се има предвид всичко това е ясно, че има още много какво да се направи. Ние искаме от години пове-
че грижи и по-добри услуги за населението и то не само в 14-дневния период след изписването на новороденото, а за 
всички хора, които имат нужда да се отиде при тях, в дома им. Ние приемаме позицията на Сдружението на общоп-
рактикуващите лекари и се надяваме на развитие и решаване на проблемите, които вече посочихме. И лекарите, и 
ние, специалистите по здравни грижи, знаем и искаме да работим в екип за по-доброто на хората. 
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Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ 

ДА ИМА ОТДЕЛЕН БЮДЖЕТ ЗА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ 


