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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ е документ,
който се основава на анализ на ситуацията в страната и идентифициране на тенденциите за
развитие, като определя визията и общите стратегически цели на политиката в областта на
спешната помощ до 2020 г. в ЦСМП – Перник, Област Перник, обхващайки всички
направления на провежданата политика, както и нейните измерения по отношение общата
политика за здравеопазване.
Визията, целите и приоритетите на Концепцията са дефинирани на базата на
извършените анализи, както и на базата на получените становища в рамките на публични
дебати, реализирани в процеса на формулирането им.
Безспорен е огромният принос на системата за спешна медицинска помощ за
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, което несъмнено води до
повишаване на жизнения стандарт, създаване на условия за качествена заетост, социално
включване и повишаване на ресурсната ефективност.
Приоритетите са насочени към генериране на дългосрочен ефект от предприетите
мерки както и към осигуряване на ефективно действие на защитните механизми на
публичния сектор по отношение на социалното включване и борбата с бедността.
Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ е интегриран
документ за комплексното развитие на спешната медицинска помощ до 2020 г. в ЦСМП Перник, който допринася за реализация на връзката между приоритетите на ЕС,
националните приоритети на България, вкл. в областта на здравеопазването. Той обхваща
пълния комплекс от действия на държавата в областта на спешната медицинска помощ като
същевременно определя мястото й в мерките за постигане на националните цели, чието
реализиране е заложено в Националната програма за развитие България 2020,
Националната програма за реформи, Конвергентната програма и всички действащи
стратегически и програмни документи.
Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ е изцяло
съобразена с целите и приоритетите на Националната здравна стратегия 2014-2020 г. и
основно с Политика 4: Осигуряване на равен достъп на хората до качествени здравни
дейности адекватни на техните здравни потребности, включваща следните насоки 4.2:
Модернизиране на дейността на системата за спешна извънболнична медицинска помощ.
Концепцията изцяло кореспондира и със Споразумението за партньорство на
Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014-2020 г., в което в Подприоритет: Здравеопазване е посочено, че „В
рамките на този под-приоритет е поставен фокус върху системата на здравеопазването, в
контекста на подобряване на здравето, равен достъп до здравни услуги, подобряване
ефективността на здравната система и прилагане на Директива 2011/24/EU. Силно
изразените негативни тенденции по отношение здравното състояние на населението
обуславя необходимостта от подобряване достъпа до качествени здравни услуги. Това важи
в особена степен за хората в риск от бедност и социално изключване с оглед на ясно
забележимите здравни неравенства по отношение на посочените области. За преодоляване
на проблемите в сектора ще бъдат извършени ключови промени като бъдат подкрепени
следните приоритети и инвестиции в здравна инфраструктура с цел подобряване на
условията за адекватна спешна медицинска помощ в съответствие с Националната здравна
стратегия до 2020 г. и Плана за действие към нея и Концепцията за развитие на спешната
медицинска помощ“ Перник

II.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ И ОБЛАСТ ПЕРНИК, КАСАЕЩА
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ДЕЙНОСТТА НА ЦСМП – ПЕРНИК И НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ
България има дългогодишни традиции в организацията на медицинската помощ при
спешни състояния, като до 1995 г. тази дейност е неразделна част от общата организация на
държавното здравеопазване и се осъществява от структури към болничните заведения за
„бърза и неотложна медицинска помощ”, към които функционира един от първите в Европа
национален номер за спешни повиквания - тел.150.
Системата за спешна медицинска помощ в България функционира в настоящият си
вид от 1996 г., когато бяха създадени 28-те самостоятелни Центъра за спешна медицинска
помощ и се въведе принципът за разделение на спешната медицинска помощ от т.н.
„неотложна” медицинска помощ.
През следващите години в извънболничната и болнична помощ бяха извършени
значителни реформи, които изцяло промениха структурата, организацията, управлението и
начина на финансиране на системата на здравеопазване. От съществено значение е и
фактът, че в България все още няма изчерпателна и точна правна уредба, конкретно
насочена към структурата, организацията и регулирането на системата за спешна
медицинска помощ, както и регламентираща връзката на спешната медицинска помощ с
други структури при различни кризисни ситуации.
Всичко това определя необходимостта от реализиране на модел на единна
многофункционална система на спешната медицинска помощ в България, основаващ се на
добрите европейски практики за организация на спешната медицинска помощ и съобразена
със специфичните за страната култура, традиции, ценности, реалности и цели.
Структура на системата за спешна медицинска помощ
Системата за спешна медицинска помощ в Република България включва 28 центъра
за спешна медицинска помощ (ЦСМП), съответстващи на областите, съставляващи
административното деление на страната, с разкрити към тях филиали (ФСМП).
Всеки Център за спешна медицинска помощ, в т. ч. и неговите филиали,
осъществява дейността си на територията на съответната административна област. ЦСМП –
Перник има разкрити 5 филиала / Перник, Радомир, Трън, Брезник и Земен/.
Изградената структура на системата за спешна медицинска помощ осигурява
относително равномерно покритие на структурите й на територията на цялата страна.
Анализът на данните показва, че при съществуващата структура на ЦСМП - Перник,
особеностите на географското положение, пътна инфраструктура и др., е налице известна
неравнопоставеност на населението на страната по отношение на времето за достъп до
спешна медицинска помощ, която съгласно експертните мнения е най-ефективна в рамките
на 15 до 20 минути.
Налице са съществени различия както в рамките на районите на обслужване на 1
ЦСМП, така и между отделните Общини в Област Перник и създадените 5 филиала
-Перник, Радомир, Трън, Брезник и Земен.
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КАРТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК И ФИЛИАЛИ
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Пернишка област е разположена в най-западните части на Средна България на площ
от 2390,2 км2 и представлява 2,2% от територията на страната.
ЦСМП – Перник обслужва 127048 население на територия 2395.2 кв.км, на която са
разкрити 5 филиала – Перник, Брезник, Трън, Радомир и Земен.
Общ брой на населението - на територията на област Перник (по окончателни данни от
преброяване 2011г.) живее население от 133530 души. Средната гъстота на населението е
55.9 души на квадратен километър. Това население живее в 168 обособени населени места,
от които 6 града, 161 села и 1 махала. Административно-териториално са утвърдени 6
общини: Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци. По-голямата част от
жителите е съсредоточена в градовете – 105182 души или 79,7%, а в селата – 28348 души
или 21,3%.
Населението в региона е отдавна вече в четвъртата фаза на развитие на процеса на
демографско стареене - фазата на демографска старост със засилени белези на депопулация,
когато относителния дял на лицата над 60 годишна възраст е над 12% (по Едуард Россет).
За региона е приблизително 27%. Селското население има по-ниско потребление
(консумация) на медицинска помощ в сравнение с градското, въпреки че потребностите му
не са по-ниски от тези на градското население. Такава повъзрастова структура на
населението поражда множество медико-социални, икономически, психологически и
правни проблеми.
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Възрастните хора са носители на повече от едно хронично заболяване. По множественост
на заболяванията се разпределят приблизително така:
- с едно заболяване – 10,4%
- с две-три заболявания – 43,1%
- с три и повече заболявания – 35,2%
Всичко това значително променя и вида на здравните потребности и отправя
определени изисквания към тяхното задоволяване.
Миграционните движения, които се развиха паралелно със задълбочаващия се процес на
стареене, както и различията в раждаемостта по райони, доведоха до твърде неравномерно
териториално разположение на контингента стари хора. Така се стигна до формиране на
териториални единици с предимно стари хора. Има села, където няма детско население.
Най-младата възрастова група започва от 30 години. Например селата Банкя, Велиново,
Видрар в Трънска община; Беренде, Падине, Смиров дол в Земенско; Бабица, Душинци,
Долни Романци в Брезнишка община и т.н.
Като цяло населението в Областта намалява по причини, еднакви с тези за страната:
- трайно снижаваща се раждаемост
- висока детска и обща смъртност
- отрицателен естествен прираст
- засилени миграционни и емиграционни потоци
Естественото движение на населението се реализира чрез основните демографски
показатели раждаемост и смъртност, разликата между които дава естественият прираст на
населението.
Население по общини:
Община Перник обхваща територия 477,4 км2 , при гъстота на населението 210 души
2
на км живеят 91181 души, като градското население е 82454 души (84,9% относителен
дял), а селското население е 14727 души (15,1% относителен дял).
Възрастовата структура на населението на Община Перник е:
- до 19 г. – 15854 (16,32% отн. дял)
- от 20 до 59 г. – 55180 (56,78% отн. дял)
- над 60 г. – 26147 (26,90% отн. дял)
Община Радомир е разположена на 685.5,9 км2 (тук се включва и площта на Община
Ковачевци, където няма разкрит ФСМП, поради малкия брой население – 1600 души) при
гъстота на населението 30,73 души на км2 с население 20896 души. Градско население –
14494 (69,36% отн. дял); селско население – 6402 (30,64% отн. дял).
Възрастова структура на населението е:
- до 19 г. – 3120 (14,93% отн. дял)
- от 20 до 59 г. – 10783 (51,61% отн. дял)
- над 60 г. – 6993 (33,46% отн. дял)
Община Земен е разположена на площ 247,0 км2 , при гъстота на населението 17,22
души на км2 с население 2762 души. Градско население – 1668 (60,40% отн. дял); селско
население – 1094 (39,60% отн. дял).
Възрастова структура на населението в Община Земен е:
- до 19 г. – 274 (9,92% отн. дял)
- от 20 до 59 г. – 1104 (39,97% отн. дял)
- над 60 г. – 1384 (50,11% отн. дял)
Община Ковачевци е разположени на площ 145 км2 , при гъстота на населението
11,67 души на км2 с население 1600 души. селско население – 1600 (100% отн. дял).

Възрастова структура на населението в Община Ковачевци е:
- до 19 г. – 110 (6,87% отн. дял)
- от 20 до 59 г. – 561 (35,07% отн. дял)
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-

над 60 г. – 929 (58,06% отн. дял)

Община Брезник е разположена на площ 404,0 км2 , при гъстота на населението 16,75
души на км2 с население 6945 души, мъже – 3408 (49,07% от. дял. Градско население – 4123
(59,37% отн. дял); селско население – 2822 (40,63% отн. дял).
Възрастова структура на населението в Община Брезник е:
- до 19 г. – 939 (13,52% отн. дял)
- от 20 до 59 г. – 3200 (46,08% отн. дял)
- над 60 г. – 2806 (40,40% отн. дял)
Община Трън е разположена на площ 586,2 км2 , при гъстота на населението 7,07
души на км2 с население 4146 души. Градско население – 2443 (58,92% отн. дял); селско
население – 1703 (41,08% отн. дял).
Възрастова структура на населението в Община Трън е:
- до 19 г. – 634 (15,29% отн. дял)
- от 20 до 59 г. – 1773 (42,76% отн. дял)
- над 60 г. – 1739 (41,95% отн. дял)
На територията на област Перник е изграден 1 ЦСМП с РКЦ, обслужващ цялата област.
ЦСМП Перник се явява граничен, без възможност за припокриване от всички страни от
съседен център, защото е район с държавна граница на РБ. Един филиал на центъра
граничи с Република Сърбия.
Брой разкрити филиали – 5 – Перник, Радомир, Брезник Трън и Земен.
Филиал Трън – граничен филиал - с държавна граница на РБ и се припокрива от
филиал Брезник и филиал Земен. Същият е вътрешен ФСМП първи разред с възможност за
припокриване от чужд ФСМП в състава на съседен ЦСМП – София област.
Филиал Земен.
Няма споразумения със съседни ЦСМП за припокриванe
Осигуреност с човешки ресурси и медицински екипи на ЦСМП
Общ щат – 173, в т.ч. : лекари 45, плюс 1 директор, 53 медицински специалисти, 54
шофьори, 9 санитари и 11 административно-стопански персонал.
ЦСМП е лечебно заведение с непрекъснат денонощен режим на работа. Работният
график се изготвя на база на 12 часови дежурства и екипна организация на труда.
Дейността на Центъра се осъществява от :
1. Екип в РКЦ, състоящ се от лекар и 1 медицински специалист.
2. Стационарен екип, състоящ се от медицински специалист и санитар.
3. РЕ, състоящ се от лекар, медицински специалист и шофьор.
4. ЛЕ, състоящ се от лекар и шофьор.
5. ДЕ, състоящ се от медицински специалист и шофьор.
6. ТЕ, състоящ се от шофьор.
Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към
възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане
виталните функции на организма.
Центъра оказва необходимия обем от СМП на всяко лице, нуждаещо се от такава,
независимо от негово гражданство, местожителство и лечебно осигурителен статут.
В ЦСМП не се отказват повиквания на адрес и амбулаторни прегледи.
Наличните диспропорции по отношение на осигуреността с медицински екипи се
обективизират чрез прилагане на 2 обективни критерия за оценка - брой екипи на 100 000
души и брой екипи на 1000 км2 площ на територията.
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Брой екипи работели на смяна – 7,31 в т.ч. 1 екип транспортен /за 2017 г. . Средна
натовареност на екип:
- 2 РЕ – 4.79
- 3,34 ЛЕ – 3.31
- 2 ДЕ – 3.88
- 1 ТЕ – 0,60
Значителни различия се наблюдават и при оценката на осигуреността на екипите на база
площ на обслужваната територия, който е значително по-обективен показател при ниска
гъстота на населението, каквато е налице в повечето области на страната:
Осигуреност с медицински персонал
ЦСМП – Перник по щатно разписание има 45 лекари, 18 фелдшери, 35 медицински
сестри, 9 санитари и 54 шофьори.
Възрастовата структура на персонала показва негативни тенденции, като всеки
четвърти работещ е във възрастта от 55 до 65 години, т.е. ще излезе от системата в
следващите години. В същото време само 8% от работещите медицински специалисти са
във възрастовата категория до 35 години.
Данните за възрастовата структура по категория персонал показват, че най-влошена
е възрастовата структура на категорията „фелдшер”, вече и „лекар”.
Сериозен проблем се явява квалификацията на персонала в ЦСМП. Лекарите с
придобита специалност са 30% от всички лекари, работещи в системата. Преобладаващи
специалности са вътрешните болести и детски болести.
Систематизирано обучение на персонала от ЦСМП, се провежда периодично в
„Национален център за обучение и квалификация в системата на спешната медицинска
помощ”, на теми Телекомуникационния и екипен тираж в ЦСМП”
Материално-техническа обезпеченост
Инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на центровете за спешна
медицинска помощ със санитарни транспортни средства и медицинска апаратура в
настоящия момент не съответства на изискванията за качествено и безопасно медицинско
обслужване на пациентите и осигуряване на здравословни и безопасни условия за
работещия персонал.
Мобилните екипи са базирани във филиал Перник
ЦСМП – Перник притежава 17 моторни превозни средства /МПС/ със специален режим на
движение.
Седем от линейките са “Ситроен-джъмпер”, една “Ланд роувър”, 1 бр.
“Ситроен-ZX”, 2 бр. Форд, 4 Фолксваген, 2 Фиат Дукато. С повишена проходимост /два
двигателни моста/ са автомобилите , “Ланд роувър”, Фолксваген и един Ситроен.
ЦСМП – Перник работи с девет мобилни екипа, по един във филиалите в Брезник,
Земен, Радомир, Трън и пет в филиал Перник, от които един транспортен. Във филиалите
разполагат с по две линейки, от които едната е “Ситроен”, а другата – с повишена
проходимост. На 11 санитарни автомобила са монтирани GPS системи.
Специализираните транспортни средства са оборудвани по стандарт, с необходимата
апаратура за спешна диагностика, терапия и мониториране жизнено важните функции на
организма. Наличното в специализираните транспортни средства оборудване е достатъчно,
съобразено с изпълняваните от медицинските екипи функции при оказване на спешна
медицинска помощ.
През 2015 г. Центъра е закупил два нови санитарни автомобила – Фиат Дукато.
Ръководството на Центъра е разпределило наличните санитарни автомобили по
филиалите, съобразно теренните условия за движение в планински и полупланински
райони. Наличие на два автомобила във филиалите дава възможност за обслужване на
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населението от спешна помощ във всеки един момент.

В зависимост от състоянието на пътните условия за достъп до адресите, във
филиалите, по преценка на екипите се използва съответния автомобил.
При така създадената организация на работа на екипите във филиалите, успоредно
със своевременното оказване на спешна медицинска помощ, се постига и целесъобразно
използване на МПС, с оглед поддържането им в добро техническо състояние. Санитарни
автомобили са вече с много изминати километри и се нуждаят от непрекъснато техническо
обслужване и поддържане, което увеличава разходите на Центъра за техния ремонт.
ЦСМП Перник се нуждае поне от още 5 нови санитарни автомобила с висока
проходимост, които да заместят амортизираните и остарели, които се използват в момента
за подновяване на автопарка и нормална транспортна дейност на Центъра и един служебен
автомобил на мястото на Ситроен ZX /за изпълнение на контролни функции от
ръководството на Центъра/.
Дейност
Центъра оказва необходимия обем от СМП на всяко лице, нуждаещо се от такава,
независимо от негово гражданство, местожителство и лечебно осигурителен статут.
В ЦСМП не се отказват повиквания на адрес и амбулаторни прегледи.
През 2017 г. са обслужени 19 067 пациенти на адрес, от тях 15291 спешни и 3 231
неотложни и 545 транспорта. Амбулаторно обслужените пациенти са 12 435 или общо
обслужени 31 502 пациенти.
Брой екипи работели на смяна – 7,31 в т.ч. 1 екип транспортен. Средна натовареност
на екип:
- 2 РЕ – 4.79
- 3,34 ЛЕ – 3.31
- 2 ДЕ – 3.88
- 1 ТЕ – 0,60
През 2017 г. ЦСМП – филиал Перник е изпълнил 12 849 повиквания от тях 10 251 спешни,
2 168 неотложни и 430 транспорт. Амбулаторни прегледи няма, натовареност на
реанимационния екип е 5,95, на 1,34 лекарски екипа натовареността е 4,51, на долекарски
екип 5.71 и на транспортния екип 0,60. Общо обслужени пациенти 12 849.
-

Заболели от:
инфаркт на миокарда – 172,
инсулт – 309,
интоксикации – възрастни-347, деца-15
Филиал Радомир - изпълнени повиквания 2 660, от тях спешни 2 221, неотложни
410, транспорти 29. Натовареност на реанимационния екип 3.63. Амбулаторни
прегледи 4 549. Общо обслужени пациенти 7 209.

-

Заболели от:
инфаркт на миокарда – 40,
инсулт – 102,
интоксикации – възрастни-77, деца-2
Филиал Земен – обслужва община Земен и община Ковачевци. Изпълнени
повиквания 922, спешни 630, неотложни 274 транспорт 18, амбулаторни
прегледи 1 420. Натовареност на лекарския екип 1,26. Общо обслужени пациенти
2 342.

-

Заболели от:
инфаркт на миокарда – 3,
инсулт –14,
интоксикации – възрастни-18, деца-1

1
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-

Филиал Брезник - изпълнени повиквания 1 503, спешни 1 364, неотложни 88,
транспорти 51, амбулаторни прегледи 4 009, натовареност на долекарския екип
2.06. Общо обслужени пациенти 5 512.
Заболели от:
инфаркт на миокарда – 5,
инсулт – 36,
интоксикации – възрастни-38, деца-1
Филиал Трън - изпълнени повиквания 1 133, спешни 825, неотложни 291,
транспорти 17, амбулаторни прегледи 2 457, натовареност на лекарския екип
1,56. Общо обслужени пациенти
3 590.

-

Заболели от:
инфаркт на миокарда – 10,
инсулт – 32,
интоксикации – възрастни-33, деца-5

-

Общо за ЦСМП Перник
Заболели от:
инфаркт на миокарда – 230,
инсулт – 493,
интоксикации – възрастни-513, деца-24

Финансиране на ЦСМП
Независимо от нарастването на бюджетните средства през последните години,
системата за спешна медицинска помощ не изпитва сериозен недостиг на финансови
ресурси, свързани както с нарастването на цените на основните продукти и услуги - горива
и енергия, медикаменти, застраховки и др., така и с възможностите за финансова мотивация
на работещите.
ЦСМП Перник е юридическо лице на бюджетна издръжка, което съставя изпълнява и
отчита самостоятелна бюджетна сметка, като второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити, Центърът се финансира от държавата чрез МЗ, съгласно чл.100 ал.1 от ЗЛЗ.
МЗ своевременно е превеждало субсидии на ЦСМП Перник. Това е дало възможност
за ритмичност в процеса на финансиране дейността на Центъра.
От утвърдения бюджет на ЦСМП за 2017 год. в размер на 3 477 932 лв. , 2 585 109 лв.
са заплати и 447 757 осигуровки, а 445 066 лв. за издръжка, което прави 13% от утвърдения
бюджет. Разходите за медикаменти са 11% от издръжката.
Изпълнение 2017 г.
В лв.
2017 г.
Бюджет
Заплати
Осигуровки
Издръжка
В т.ч. медикаменти
% на издръжката в бюджета
% на медикаментите в
издръжката
Неразплатени
Ремонт на МПС
Капиталови разходи

3 477 932
2 585 109
447 757
445 066
49 674
13
11
20 395
94 510
0

1
1

III. SWOT АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Силни страни

Слаби страни

Област Перник има традиции в организацията на
спешната медицинска помощ, която функционира Последното значимо реформиране на системата за
спешна медицинска помощ е извършено през
под различни форми повече от 60 години.
периода 1994-1999г., при различна структура и
организация на системата на здравеопазване.
Съпоставимост на изградената система за спешна
медицинска помощ с добрите европейски практики. Налице е отклонение от актуалните тенденции по
отношение на взаимодействието и интеграцията в
рамките на общата система на здравеопазване.
Сравнително добро покритие на територията на Диспропорции в достъпа на населението до
Областта със структури на спешна медицинска еднаква по обем и качество спешна медицинска
помощ.
помощ.
Децентрализация на структурите за спешна
медицинска
помощ,
съответстващо
на
административното деление на страната на 28
области.
Сравнително оптимална щатна численост на Текучество, засилваща се деквалификация,
персонала в системата на спешната медицинска демотивация и промяна на структурата на
помощ.
персонала, в т.ч. влошаване на възрастовата
структура на работещите.
Добра материално-техническа осигуреност със
санитарни автомобили и оборудване.
Изградена
собствена
информационноЛипса на информационна свързаност с тел. 112 и
комуникационна система.
другите звена в системата на здравеопазването.
Системата за спешна медицинска помощ е добре
Често бива обвинявана за всички неблагополучия в
разпознаваема от населението.
системата на здравеопазване; висока обръщаемост
на населението по всякакви здравни проблеми.
Гарантирано финансиране чрез държавния бюджет
на структурите за спешна медицинска помощ.
Липса на съответствие между нарастващото
финансиране и обема дейност и качеството на
предоставяната спешна помощ.

Благоприятни възможности

Заплахи

Застрашаване на лекари и мед. сестри, трайно
Преобладаващо в обществото очакване за промяна в намаление-няма кадри.
системата за спешна медицинска помощ.
Наличие на политически консенсус за наличието на Възможност за популистки реакции на съпротива
проблеми и необходимостта от подобряване на срещу предлаганите реформи с цел краткосрочни
политически дивиденти.
системата за спешна медицинска помощ.
Декларирано
от
обществото
и
здравните Вероятни негативни реакции и на пациенти и на
професионалисти желание за промени в системата на работещи в спешната медицинска помощ при
спешната медицинска помощ.
промяна в статуквото.
Икономическата ситуация поставя по още по-
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остър
начин
необходимостта
от
по-ефективно
изразходване на средствата за здравеопазване, в т.ч. за
спешна помощ.

Анализът на състоянието, организацията и дейността на системата за спешна
медицинска помощ в ЦСМП – Перник дава възможност да се определят следните
съществени проблеми, които обосновават необходимостта от промени в системата на
спешната медицинска помощ:
- липса на ясно дефиниране на обекта на спешната помощ, което предполага
вчесто неадекватното й обременяване с неспецифични функции както от
пациентите, така и от самата здравна система;
- влошаваща се кадрова осигуреност, недостатъчна квалификация и
демотивация на работещите в системата за спешна медицинска помощ;
- неизчерпателна и противоречива нормативна база по отношение на
координацията и взаимодействие между лечебните заведения за спешна,
извънболнична и болнична помощ при обслужване на спешните пациенти.
Всичко това се установява на фона на:
- ангажименти на страната, като член на Европейския съюз, за гарантиране на
качеството на здравната помощ, особено в спешната помощ, предвид
увеличаваща се мобилност на гражданите в границите на ЕС;
- нарастваща необходимост от готовност на системата за спешна медицинска
помощ за реакция в случай на природни бедствия и катастрофи.
Може да се направи изводът, че настоящата система за спешна медицинска
помощ е изправена пред нови предизвикателства, на които тя не е в състояние да даде
адекватен отговор в момента.
Развитието на модела на системата за спешна медицинска помощ следва да се
базира на установените силни страни и възможности на системата и да създаде условия
за преодоляване на слабите страни и заплахите пред нейната устойчивост.
III. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ
ВИЗИЯ:
До 2020 г. Перник да е развита модерна спешна медицинска помощ,
съпоставима с европейските модели и съобразена с националните особености,
която има своя значителен принос за повишаване на качеството на човешкия
капитал и постигане на европейските цели за интелигентен, устойчив,
приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Достигане на равенство с Европейските проекти в спешна помощ.
ПРИОРИТЕТИ
На базата на формулираните визия и стратегическа цел, са идентифицирани
приоритетни направления:
1.
Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в
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системата за спешна медицинска помощ.
2.
Осигуряване на ефективна организация, координация и
управление на интегрираната система за спешна медицинска помощ.
3.
Осигуряване на готовност на интегрираната система за спешна
медицинска помощ за реакция при бедствия и развитие на европейската
координация и трансгранично сътрудничество.
4.
Осигуряване на прозрачност и обществен консенсус, участие на
гражданите и медицинските специалисти в процеса на развитие на системата за
спешна медицинска помощ.
Формулираните приоритети и предвидените мерки и интервенции в тях
очертават ясен фокус върху следните
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1.
Устойчиво подобряване на регионалните и националните здравни
показатели за смъртност и загуба на работоспособност в резултат на спешни
състояния.
2.
Повишена удовлетвореност на обществото от системата за спешна
медицинска помощ в Област Перник.
ПРИНЦИПИ
1. Гарантиране на достъпа до спешна медицинска помощ на всички
граждани и пребиваващи на територията на Област Перник, независимо от
техния пол, гражданство, религия, здравноосигурителен статус и др.
2. Запазване на държавния ангажимент относно правилата, по които
ще се осигурява спешна медицинска помощ на населението и относно
контрола за изпълнението им чрез адекватна правно-нормативна уредба и
съответно финансиране.
3. Непрекъснатост, последователност, прозрачност и търсене на
обществен консенсус и участие на гражданите и медицинските
специалисти в процеса на промяна на системата за спешна медицинска
помощ
Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ е
изградена върху идеята за интегриран модел за системата за спешна медицинска
помощ.
ИНТЕГРИРАН МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ
Стратегическата цел ще се реализира с изграждане на интегриран модел за
обслужване на спешните пациенти в равнопоставени структури за извънболнична и
болнична помощ чрез укрепване на сега съществуващия
центрър за спешна
медицинска помощ и чрез функционално обособяване на специализирани спешни
структури към лечебните заведения за болнична помощ, гарантиращи непрекъснатост и
високо качество на спешната медицинска помощ, с финансовата подкрепа на
държавата.
Интегрираната система за спешна медицинска помощ се състои от две основни
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части - извънболнична и болнична част, свързани с регламентирани организационни
връзки и механизми на координация .
Извънболничната част включва центровете за спешна медицинска помощ с
техните филиали и мобилни спешни екипи, разположени на определени точки,
осигуряващи своевременен достъп на населението в Област Перник - 5 филиала/Ф-л
Перник, ф-л Радомир, ф-р Трън, ф-л Брезник и ф-л Земен/..
-Специализирани структури за оказване на спешна медицинска
помощ по определени направления и специалности, регламентирани като национални
специализирани центрове.
Специализирани структури за оказване на спешна медицинска помощ на
национално ниво по определени специалности и медицински дейности могат да се
обособяват както в рамките на спешните болнични комплекси на съответните болнични
заведения, така и към други лечебни заведения за болнична помощ.
Всички структури на спешната медицинска помощ, които са необходими за
осигуряването на 24-часово непрекъснато обслужване на спешните пациенти и
поддържане на готовност за реакция при бедствия, свързани със заплахи за здравето на
територията на страната, ще бъдат определени в Карта на системата за спешна
медицинска помощ като елемент на Националната здравна карта.
ЦСМП - Перник ще поддържа определен брой мобилни екипи, които ще бъдат
определени по видове, местоположение и район на обслужване по начин, гарантиращ
своевременен достъп на населението при обичайни обстоятелства. Ще бъде
регламентиран и резерв от мобилни екипи, които да бъдат мобилизирани в случай на
критични ситуации при бедствия, свързани със заплахи за здравето.
Във филиалите на ЦСМП - Перник ще бъдат регламентирани и осигурени
инфраструктурно спешни сектори за краткосрочно наблюдение и лечение на болни със
спешни състояния до 24 часа.
Включените в картата лечебни заведения за болнична помощ в Перник ще бъдат
задължени да поддържат структура и персонал, осигуряващи безотказен прием на
пациенти със спешни състояния, по определени специалности и направления, в
зависимост от наличния капацитет и ниво на компетентност.
В картата са определени районите на обслужване на съответните спешни
болнични структури по съответните специалности и направления, с цел яснота за
мобилните екипи и районните координационни централи на ЦСМП при вземане на
решение за транспортиране на болните, чието състояние не може да бъде овладяно от
екипите на ЦСМП.
За осигуряване на цялостната координация на интегрираната система за спешна
медицинска помощ в случай на ангажиране на повече от 1 център за спешна
медицинска помощ и в случаите на бедствия, свързани със заплаха за здравето да бъде
обособен медицински координационен център в рамките на Министерство на
здравеопазването.
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Методическото осигуряване на оказването на спешна медицинска помощ и
продължаващото обучение и поддържане на квалификацията ще се реализира от
Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И.
Пирогов“.
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Приоритет 1:
Подобряване на структурата и материално-техническа
обезпеченост на елементите на интегрираната система за спешна медицинска
помощ
Подприоритет 1.1: Осигуряване на равномерно и адекватно териториално
разпределение на структурите на интегрираната система за спешна медицинска
помощ
Подприоритетът е насочен към осигуряване на равнопоставен достъп на
гражданите на Област Перник до спешна медицинска помощ чрез цялостно покритие
територията на Област Перник със структури за оказване на извънболнична и
болнична спешна медицинска помощ.
За реализация на подприоритета се предвижда да бъдат въведени стандарти за
териториално разпределение и утвърдена Карта на структурите за спешна медицинска
помощ – Перник.
Въвеждането на стандарти за териториално разпределение на структурите за
спешна медицинска помощ ще осигури възможност за оптимизиране и развитие на
структурата на системата за спешна медицинска помощ, съотвестваща най-пълно на
потребностите на населението и гарантираща своевременност и достъпност на
оказваната помощ в случаите на спешни животозастрашаващи състояния.
На базата на приетите национални стандарти ще се преразгледа настоящата
структура на системата за спешна медицинска помощ Перник и ще се прецизира броя и
местоположението на отделните й структурни единици, както следва:
• мобилни спешни екипи;
Общ брой екипи – 8, плюс 1 транспортен.
! РЕ
–2
! ЛЕ
–4
! ДЕ
–2
! ТЕ
–1
филиали на центровете за спешна медицинска помощ с възможности
за краткосрочно наблюдение и лечение;
филиал Земен – 1 ЛЕ
филиал Трън – 1 ЛЕ
филиал Брезник - 1 ДЛЕ
филиал Радомир – 1 РЕ
филиал Перник – 1 РЕ
2 ЛЕ
1 ДЛЕ
• многопрофилни спешни болнични комплекси;
• национални специализирани центрове за оказване на спешна
медицинска помощ по определени специалности и направления.
Основните показатели, на базата на които ще се оценява броят и
местоположението на мобилните екипи за спешна медицинска помощ са: отдалеченост
на екипа/структурата за спешна помощ от населението в района (отчитайки релеф,
състояние на пътна мрежа, др. условия), който той обслужва, респективно времето за
достъп; гъстота на населението в даден район; заболеваемост и болестност; възможност
•
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за покриване на региона от повече от 1 екип (припокриване на районите).
Във връзка със засилените миграционни процеси в страната особен акцент ще се
постави на населените места с висока плътност на населението. В големия град Перник
мобилните спешни екипи се пребазират на повече от една изходна точка.
В районите с труднодостъпни и отдалечени населени места, рискови територии,
магистрали, райони със сезонни нараствания на населението и др. ще се предвиди
възможност за постоянно или временно пребазиране на изнесени екипи.
Разпределението на екипите няма да бъде строго обвързано с
административното деление на страната и административните граници на
съществуващите 28 ЦСМП. За всеки спешен медицински екип е определен постоянен
район на обслужване, както и район на припокриване на обслужването с близко
разположен друг медицински екип.
Реализирането на модела на спешна медицинска помощ в неговата
извънболнична част изисква и регламентирането на различни видове екипи в
зависимост от тяхната квалификация и обем на компетентности и умения за оказване на
спешна медицинска помощ - лекарски екипи; екипи за първа помощ, транспортни
екипи.
В зависимост от вида на екипите за спешна медицинска помощ те ще включват
новоразкрития изнесен екип „Драгичево”, може да обслужва Владая и Мърчаево,
лекари, медицински специалисти, лица със специфична квалификация (парамедици),
обучени да оказват помощ на пациенти със спешни състояния.
За отделните видове екипи ще се регламентира различен обем разрешени
компетентности и действия в зависимост от образованието и квалификацията на
членовете на екипа, което ще позволи максимално ефективно да се използват
наличните кадри, съобразно тяхната квалификация.
Филиалите на центровете за спешна медицинска помощ ще запазят настоящото
си териториално разпределение. Във филиалите, разположени извън градовете с
разкрити болнични структури за спешна медицинска помощ, да бъде изградена
инфраструктура за кратковременно наблюдение и лечение на спешни състояния до 24
часа.
Смисълът на определянето и йерархичното диференциране на болничните
структури, които осигуряват спешната болнична помощ, е екипите на центровете за
спешна медицинска помощ да знаят във всеки едни момент и във всяка една точка на
страната към коя болница да се обърнат в зависимост от конкретния медицински
случай и неговата тежест.
Картата на структурите на спешната медицинска помощ Перник ще бъде
елемент на Националната здравна карта, ще се преразглежда на всеки 3 години и ще се
актуализира при необходимост.
Подприоритет 1.2: Подобряване на инфраструктурата, в т.ч. материалнотехническа осигуреност в ЦСМП - Перник
Осигуряването на равнопоставен достъп на населението до спешна медицинска
помощ, съответстваща на най-добрите европейски практики 1 и изисквания за
своевременност, достатъчност, качество и безопасност следва да бъде осъществено чрез
дейности за подобряване на инфраструктурата на интегрираната система за спешна
медицинска помощ. Това предполага да се осигури еднакво ниво на апаратурна и
инфраструктурна обезпеченост на всички „точки“ за оказване на спешна медицинска
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помощ.
Изграждането на мрежа от равностойни точки за достъп до спешна помощ ще
бъде реализирана на следните нива:
• на мястото на произшествието и по време на транспорта в добре
оборудвани с медицинска апаратура транспортни средства, разполагащи с
възможности за оказване на спешна медицинска помощ и отдалечена консултация
на пациента от „Парамедици”;
• във филиалите на центровете за спешна помощ с възможности за
оказване на спешна медицинска помощ и краткосрочно наблюдение на пациенти
със спешни
състояния;
Интервенции за подобряване на инфраструктурата на извънболничната
спешна медицинска помощ
Осигуряването на равнопоставен достъп на населението до извънболнична
спешна медицинска помощ, съответстваща на най-добрите европейски практики и
изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност ще бъде
осъществено чрез:
• Изграждане на съвременна здравна инфраструктура (строителство,
реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане) на филиалите на ЦСМП Перник, с възможности за:
- оказване на спешна медицинска помощ и краткотрайно наблюдение и лечение
на пациенти до 24 часа;
• Осигуряване на съвременни санитарни превозни средства и оборудване за
спешна медицинска помощ, в т.ч. с възможности за предаване на данни и образи
от разстояние.
По този начин ще се осигури необходимата материална база за увеличение на
броя и равномерно териториално разпределение на спешните екипи с цел постигане на
равнопоставен достъп на населението до своевременна спешна медицинска помощ.
Освен това ще се осигурят възможности за отдалечени консултации с квалифициран
медицински специалист, предвид включването на парамедици в дейността на ЦСМП Перник и ще се гарантира сигурност и безопасност на пациентите и работещият
персонал.
Важен акцент в политиката по осигуряване на адекватна инфраструктура на
системата за спешна медицинска помощ е осигуряване на модерни, безопасни и
сигурни транспортни средства, които да удовлетворяват потребностите за качествен,
бърз и безопасен транспорт при оказването на спешна медицинска помощ.
Необходимо е прилагане на последователна политика за поетапната подмяна на
транспортните средства, която да допринесе за своевременното и качествено оказване
на медицинска помощ.
Осигуряването на място във филиалите на амбулаторни дейности за овладяване
на спешни състояния в определен обем ще намали броя на хоспитализациите и
ненужното транспортиране на пациенти до спешните болнични структури, особено в
труднодостъпните и отдалечените населени места.
Интервенциите ще обхващат нова и ремонтирана спешна медицинска помощ и
нейните филиали в Перник, съгласно Приложение.
Положителните ефекти от мярката включват повишаване готовността за бързо
реагиране при спешни случаи, бедствия и други заплахи за здравето на територията на
повече от една област, осигуряване на хоризонталната и вертикалната координация на
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отделните структури за спешна медицинска помощ и взаимодействието и с другите
структури на здравната система и подобряване на координацията и взаимодействието
между отделните ЦСМП - Перник и с останалите служби от Единната спасителна
система на страната.
Устойчивото развитие и усъвършенстване на наличната комуникационноинформационна система в системата за спешна медицинска помощ в ЦСМП - Перник
ще се реализира и чрез:
• въвеждане на автоматизирана система за обработване на повикванията за
спешни медицински случаи, избор на екип и изпращане на инструкции за екипа
преди пристигането на място;
• изграждане на връзка в реално време между диспечерския център и лечебните
заведения за болнична помощ при насочване на пациент към съответното
заведение;
• интегриране на системата в рамките на общата информационна система в
здравеопазването, позволяващо обмен на данни за обслужените пациенти;
• използване на възможностите на комуникационно-информационната система за
въвеждане на предаване на данни и образи от разстоянието в процеса на
оказване на спешна медицинска помощ - пренос на данни и консултация между
екипите на място и болничните лечебни заведения.
• осъвременяване на типологията и свързаността на Информационнокомуникационната система на ЦСМП
Осигуряването на съответната инфраструктура и материално-техническото
обезпечаване на дейността на интегрираната система за спешна медицинска помощ е
основен елемент от процеса на реализация на Концепцията за развитие на системата за
спешна медицинска помощ.
Приоритет 2: Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в
системата за спешна медицинска помощ в ЦСМП - Перник
Концепцията се основава на тезата, че в медицината, в т.ч. и в спешната
медицина, основен фактор за осигуряване на високо качество на оказваната медицинска
помощ е наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Това предполага
формиране и устойчиво провеждане на политика за запазване и развитие на човешките
ресурси в системата на спешната медицинска помощ чрез:
• система за подбор, прием и обучение на кадри за системата за спешна
помощ;
• устойчива политика за поддържане и разширяване на придобитите познания;
• ясни финансови стимули за работещите в системата за спешна помощ;
• обществено разбиране и признание на значимостта на спешната помощ,
респективно морална удовлетвореност на работещите в системата.
Във времена на бързи организационни и технологични промени знанията и
уменията, придобити при първоначалното обучение, не са достатъчни през целия
професионален живот. Нарастващата скорост на процесите на промяна означават
непрекъсната потребност от приспособяване към изискванията чрез обучение. Това
изисква ефикасно последващо обучение на работното място.
Необходимо е обучението да се третира не като разход, а като инвестиция. Във
връзка с това се отделя особено внимание на разработването на стратегии и политики в
областта на обучението, както и на развитието и прилагането на системния подход при
осъществяването на тези дейности. Активно се търсят възможности за повишаване
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ефективността на дейностите по квалификацията и преквалификацията на персонала.
Дейностите по обучение са насочени към подобряване изпълнението на
работата, в т.ч.:
• развитие на съществуващите знания и умения и придобиване на нови, развитие
на потенциала на работещите в спешна помощ в съответствие с изискванията на
работата;
• подготвяне на персонала да се справя по-добре с промени и непредвидени
обстоятелства;
• Въвеждане на система за продължаващо обучение на всички работещи в
системата за спешна медицинска помощ в страната.
От изключителна важност за поддържане на качеството на осъществяваната
спешна медицинска помощ е въвеждането на системата за специализираното обучение
и оценка на квалификацията, която да осигури непрекъснато поддържане и повишаване
на знанията и уменията на персонала за действия при спешни състояния и критични
ситуации. Стартът на тази система е даден в рамките на Проект „Практически увод в
лечението на спешните състояния” (ПУЛСС). В изпълнение на проекта продължава да
се провежда обучение на всички работещи в центровете за спешна медицинска помощ
лекари, медицински специалисти и шофьори. След приключване на ПУЛСС е
необходимо да се осигури устойчивост на проекта чрез целенасочена политика от
страна на Министерство на здравеопазването, която да гарантира:
• Функционирането на Национален център за продължаващо обучение на
работещите в системата на спешната медицинска помощ с тренажорни зали за
практическо обучение и оценка на знанията. В този център ще се провежда
първоначалното обучение на всички постъпващи на работа в системата на
спешна медицинска помощ в страната по утвърдени програми. Обучението ще
приключва с проверка на усвоените знанията и умения, удостоверено със
сертификат.
• Поддържане на електронна система за продължаващо дистанционно обучение на
работещите в системата на спешна медицинска помощ. На електронна страница
следва да се публикуват всички новости в областта на спешната медицинска
помощ, да се организират форми на дистанционно обучение, както и периодично
да се провеждат тестове за оценка на знанията на работещите.
• Утвърдени са програми за продължаващо обучение за всички категории
персонал (лекари, медицински специалисти, парамедици и др.). Разработването
на програмите следва да бъде обвързано със съставяне и актуализиране на
Протоколи за поведение при най-често срещаните спешни състояния.
• Въвеждане на задължително първоначално и периодично обучение на всички
работещи в системата за спешна медицинска помощ.
• Въвеждане на система за периодична оценка на квалификацията и
професионалните умения. В нормативните документи, уреждащи дейността на
системата за спешна медицинска помощ, следва да се предвидят текстове,
регламентиращи въвеждането на задължително първоначално и периодично
обучение и система за периодична оценка на квалификацията и
професионалните умения на всички работещи в системата за спешна
медицинска помощ.
Устойчивото развитие на човешките ресурси в системата за спешна
медицинска помощ предполага и политика за използване на финансови стимули
за работещите.
Размерът на възнагражденията на лекарите, работещи в спешните центрове,
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трябва да бъде по-висок със средното ниво на доходи на работещите в системата на
извънболничната помощ. Необходимо е обвързване на размера на трудовите
възнаграждения и възможностите за кариерно развитие с образователноквалификационния статус и резултатите от периодичната оценка на квалификацията и
професионалните умения. Доколкото към момента се наблюдава значителна
диспропорция в натовареността на отделните структури на спешната помощ по
региони, е удачно за определен период от време да се въведе финансово стимулиране
на работещите в най-натоварените спешни центрове.
Въвеждането на финансови стимули за работещите е основна мярка, необходима
за спиране на текучеството на кадри и отлива на специализиран персонал от работа в
спешните центрове.
За преодоляване на негативните тенденции, свързани с нарастващо текучество и
недостиг на персонал в системата на спешна медицинска помощ, се предвижда и
разширяване на дейността и броя на екипите, в които участват специалисти по здравни
грижи и парамедици. Използването на екипи с участието на лекари на мястото на
инцидента следва да се прецизира на база на строго определени критерии.
Това предполага въвеждането на ясни регламенти за функциите и правомощията
на екипите с различна квалификация и обем на компетентности и умения за оказване на
спешна медицинска помощ - лекарски екипи; екипи за първа помощ, транспортни
екипи.
Внедряването на задължителни протоколи за поведение и на съвременните
системи за обмен на информация, в т.ч. и медицинска, както и възможността за
отдалечени консултации ще осигури условия за максимално ефективно използване на
наличните човешки ресурси.
Сигурността и стабилността на всяка система се определя от качеството на
работната сила. Липсата на активна политика в областта на човешките ресурси във
всичките й аспекти крие риск от значителен отлив на кадри от системата за спешна
медицинска помощ, което ще направи невъзможно нейното функциониране.
Подприоритет 2.1 : Подобряване на организацията на дейността на
структурите на ЦСМП - Перник, качеството и своевременността на оказаната
помощ
Подприоритетът е насочен към осигуряване на бърз достъп и еднакво високо
качество на предоставената спешна медицинска помощ чрез подобряването на
организацията на дейността в системата за спешна медицинска помощ, включваща:
• въвеждане на система и протоколи за триаж на пациентите на всички нива на
системата за спешна медицинска помощ (диспечерски център, мобилни екипи,
спешна структура в болнично заведение);
• въвеждане на протоколи за поведение за всички медицински и други дейности,
осъществявани в извънболничната и болнична спешна помощ.
Благоприятният изход за пациента в спешното състояние в голяма степен зависи
от своевременността и качеството на медицинските грижи, предоставени от системата
за спешна медицинска помощ. Наличието на ефективен център за приемане на спешни
повиквания е от съществено значение за да се избегнат забавяния и да се осигури
ефективно обслужване. Основната задача на диспечерския център е бързо
идентифициране на потребностите и бързо изпращане на съответния ресурс.
Предвижда се развитие и усъвършенстване на регламентите за дейността на
диспечерския център (Районна координационна централа), осъществяваща приема,
обработката и предаването на спешните повиквания на медицинските екипи и тяхната
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координация посредством:
• Утвърждаване на унифицирани стандартни протоколи за „телефонен триаж” на
пациента в диспечерския център, осигуряващи бърз отговор, предоставяне на
съвети и оценка на необходимостта от мобилизиране на ресурси и техният вид за
всяка спешна ситуация.
• Осигуряване на възможности за непрекъсната връзка в реално време между
лекарят в диспечерския център и мобилния екип, който при затруднения за
своевременна и точна диагноза и реакция на място, да получава указания за
последващо поведение;
• Поставяне под оперативното ръководство на диспечерските центрове за спешна
медицинска помощ на всички субекти, оказващи медицинска помощ в случаите,
изискващи спешна медицинска помощ в случай на масови бедствия и
катастрофи.
Необходимо е подобряване на организацията при изпълнение на спешните
повиквани чрез въвеждането на система от стандарти (норми) и протоколи за поведение
на медицинските екипи по време на изпълнение на повикване и оказване на спешна
медицинска помощ, включително триаж и поведение на мястото на събитието и по
време на транспортиране на пациент със спешно състояние, чрез която да се гарантира
своевременен и адекватен отговор.
Чрез въвеждане на правила за изпълнение на спешно повикване ще се осигури
механизъм за мониторинг и контрол на своевременността и качеството на оказваната
спешна медицинска помощ. За всеки случай на отклонение от въведените стандарти ще
се посочват причините за отклонение от нормата, които ще подлежат на проверка и
анализ.
Осигуряване на интегритета и единството на системата за спешна медицинска
помощ в нейната извънболнична и болнична част предполага въвеждане и на
протоколи за триаж на спешните пациенти при приема им, както и протоколи за
поведение в рамките на спешната болнична структура.
Въвеждането на протоколи за поведение ще включва и регламентирането на
специфичен медицински документооборот, който да позволи проследимост и отчетност
на медицинските действия на всеки етап на движение на пациента в интегрираната
система за спешна медицинска помощ.
Протоколите ще подлежат на непрекъснато преразглеждане и усъвършенстване
в процеса на развитие на системата. Изпълнението им ще бъде контролирано
оперативно в хода на дейността, както и периодично като част от продължаващото
обучение и периодична оценка на знанията и уменията на работещите.
По този начин ще се осигури възможност за установяване на ефективна система
за управление и контрол на качеството в системата за спешна медицинска помощ.
Приоритет 3: Осигуряване на финансова устойчивост на системата за
спешна медицинска помощ в ЦСМП - Перник
Следва да се отчете обстоятелството, че услугите, които предоставя системата за
спешна медицинска помощ се ползват при специфични условия, при които няма
възможност осигурителният и/или социалният статус да бъдат повод за отказ за
оказване на медицинска помощ.
Именно поради тази причина държавата следва да остане основен източник на
финансиране на спешната медицинска помощ.
Финансирането на системата за спешна медицинска помощ Перник следва да
осигурява:
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средства за оперативни разходи за дейността на системата за спешна
медицинска помощ;
• справедливи възнаграждения на работещите, съответстващи на обема и
качеството на дейността и специфичните рискове;
• средства за поддържане, обновяване и модернизиране на материалнотехническата база;
• средства за поддържане на готовност за действие при бедствия и заплахи за
здравето;
• средства за обучение и поддържане на квалификацията на персонала.
Във връзка с нормативно определените ангажименти на държавата за
осигуряване на финансов ресурс, необходим за осигуряване на качествена, достъпна и
ефективна спешна медицинска помощ за населението и неговото ефективно разходване
в ЦСМП - Перник се предвижда:
• усъвършенстване на механизмите за бюджетно финансиране на центровете за
спешна медицинска помощ при спазване на принципа „разход-полза”;
Това предполага устойчиво увеличение на средствата, които се осигуряват от
държавния бюджет за финансиране на дейностите по оказване на спешна медицинска
помощ в Област Перник, в т.ч. за повишение на средствата на възнаграждения на
персонала, над с възнагражденията, достигнати в другите сектори на системата на
здравеопазване.
Извън средствата, необходими за финансиране на дейността в системата за
спешна медицинска помощ, следва да се има предвид, че са необходими значителни
финансови ресурси за осигуряване на изграждане, поддържане и модернизацията на
структурите на системата в нейната извънболнична, както и за непрекъснато обучение
и квалификация на персонала.
Освен бюджетно финансиране, за тази цел следва да бъдат използвани и
възможностите по програми и проекти на ЕС и други международни организации,
както и дългосрочно сътрудничество с частни субекти, трансгранично сътрудничество
със Сърбия.
•

Приоритет 4: Осигуряване на готовността на интегрираната система за
спешна медицинска помощ за реакция при бедствия и развитие на европейската
координация и трансгранично сътрудничество
Поддържането на готовност за оказване на спешна медицинска помощ при
бедствия е основна отговорност на системата за спешна медицинска помощ Перник
като част от Единната спасителна система на страната, която има за цел да осигури
надеждна защита на живота, здравето и имуществото на населението, територията,
околната среда, културните и материалните ценности на страната.
Приоритетът е насочен към създаване на капацитет за поддържане на 24-часова
готовност за реагиране и своевременно оказване на спешна медицинска помощ при
възникване на бедствия на територията на цялата страна в рамките на интегрираната
система за спешна медицинска помощ.
Необходимостта от поддържане на готовност за реакция при бедствия е един от
основните аргументи, доказващ целесъобразността на представения модел на
интегрирана система за спешна медицинска помощ.
Това определя и потребността от подобряване на механизмите на планиране и
координиране на дейностите по поддържане на готовност и реакция при бедствия,
свързани със заплаха за здравето в рамките на Единната спасителна система,
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осъществявани от Министерство на здравеопазването и Област Перник.
Във връзка с отговорностите на системата за спешна медицинска помощ при
реакция при бедствия се предвижда:
• въвеждане на минимални изисквания за професионалните компетенции на
работещите в системата за спешна медицинска помощ за управлението и
действия при бедствия;
• осигуряване и разширяване на обучението по управление на кризи всред всички
медицински кадри, заети в структурите на спешната медицинска помощ;
• разработване на методология за планиране и управление на критични инциденти
при бедствия, свързани със заплахи за здравето;
• провеждането на редовни тестове на плановете за готовност за действие при
бедствия на структурите за спешна медицинска помощ;
• въвеждане на програма за обучение по оказване на първа помощ за всички,
които участват в НССП, като: службите за пожарна и аварийна безопасност,
гражданска защита, полицейските служби, както и доброволни организации.
Предвижда се периодична оценка на готовността на интегрираната система за
спешна медицинска помощ и създаване на механизми за ефективна координация с
останалите части на Единната спасителна система на страната за защита на населението
при бедствия.
Предвижда се:
• сихронизация на нормативната уредба в областта на спешната медицинска
помощ с международните актове, регламентиращи трансграничното
сътрудничество при оказване на спешна медицинска помощ и Перник, като
граничен район;
• изготвяне и въвеждане на координационни протоколи/механизми за
трансгранично сътрудничество;
• установяване и прилагане на добри международни практики за управление на
системата за спешна медицинска помощ при бедствия.
Приоритет 5: Осигуряване на прозрачност и обществен консенсус и участие
на гражданите и медицинските специалисти в процеса на развитие на системата за
спешна медицинска помощ в Област Перник
Осигуряването на информация и комуникация между заинтересованите страни по
отношение на целите, възможните ползи и резултатите от изпълнението на
концепцията и промяната в системата на спешната медицинска помощ и ефективното
партньорство, осъществявано с активното участие на МЗ, лечебните заведения, НПО и
представителите на гражданското общество, са едни от основните принципи за
прилагане на здравната политика и за подпомагане развитието на системата.
Поради обществената значимост на системата, заинтересована страна се явява и
цялата българска общественост, мнението и нагласите на която са важен фактор за
реализиране на политиките в сектора.
Осигуряването на активно гражданско участие в процеса на изпълнение на
Концепцията за развитие на системата за здравеопазване и партньорство със
структурите на гражданското общество ще доведе до повишаване на обществения
интерес и мобилизиране на обществената енергия за постигане на устойчиво развитие
на системата за спешна медицинска помощ.
Дейностите за осигуряване на гражданското участие и развитие на партньорство
със заинтересованите страни включват:
• информиране на обществеността за формулираните цели,
планираните дейности и постигнатите резултати на всеки етап на изпълнение на
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концепцията чрез информационни срещи, граждански панели, медийни
съобщения, материали, интернет-страници и др.;
• консултиране чрез провеждане на широки обществени обсъждания и проучване
на обществените нагласи за изпълнението на Концепцията и промяната в
системата за спешна медицинска помощ;
• съвместни действия чрез осигуряване на условия за ангажиране на
заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планираните дейности;
Дейностите за осигуряване на гражданско участие и партньорство се реализират
чрез целенасочена комуникационна и медийна политика с цел изграждане, развитие и
поддържане на споделена визия за развитието на системата за спешна медицинска
помощ в Пернишка Област:
• осигуряване на информираност на обществеността за целите и приоритетите на
Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ и за
приноса и за осигуряване на здравето и благосъстоянието на хората;
• повишаване нивото на информираност и ангажираност на заинтересовани
страни (институции, регионални власти, медии, неправителствени организации)
в качеството им на основни мултипликатори в процеса на комуникация с
обществото и гражданите;
• създаване на модели за партньорство между отговорните институции и медиите
за ангажиране на обществения интерес към развитието на системата за спешна
медицинска помощ;
• осигуряване на прозрачност и публичност на информацията за процеса на
изпълнение на Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска
помощ.
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