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Национален консултант по психиатрия



Ценност-основана психично-
здравна практика

 психиатрията се намира 
в органична 
взаимовръзка с 
ценностите 
(исторически, 
политически, социални, 
културови и т.н.), което 
е отразено в 
концепцията на 
ценност-базираната 
психично-здравна 
практика (Фулфорд, 
2006, 2012). 



Въведение.

Причини и мотиви за възлагане на 
процедурата за наблюдение и 
оценка на психиатричната помощ в 
България от Европейската 
психиатрична асоциация



Реформа или

в управлението на болничния 
сегмент

 В периода 1996-2006 беше редуциран 
над 70 % легловият фонд на 
психиатричните стационари без да се 
създаде ефективна система за 
алтернативно обслужване в общноста 



Динамика на стационарния фонд 
1960-2016



...до актуално ниво 120 легла



Малмениджмънт на 
материалния ресурс

 Системата за екстрамурално обслужване 
е недоразвита на фона на постоянно и 
неотстъпно съкращаване на 
стационарните структури

 Радикалната заблуда, че обслужването в 
общноста се припокрива с функциите на 
диспансерите (ЦПЗ)

 Липса на стретегически инвестиции в 
реформата



Деградация на човешкия 
ресурс

 Беше редуциран над 60 % капацитетът 
на психиатрията в човешки ресурс, в 
резултат на масова емиграция на 
здравни кадри и в контекста на 
глобален отлив от специалноста. 



Състояние и проблеми на човешкия 
ресурс

 Само за периода 2008-2017 година се 
отбелязва драматична редукция (два 
пъти) на човешкия реурс в абсолютни 
стойности:



Вместо рекапитулация на 
кризата:
1989-2018



Фундаментални принципи за 
управление на кризата

 Етично разпределение на ресурсите в здравната 
система

 Промяна в механизма на финансиране на психично-
здравните служби



Доклад на Европейската 
психиатрична асоциация (ЕПА) за
психично-здравните грижи в 
България и процеса на реформи през 
2018 г.



Констативна част

 Нарушения на правата на човека: условия за лечение на 
пациентите и работа на персонала, които са в нарушение на 
Европейското законодателство (член 3 от Европейската конвенция за 
правата на човека) и Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания.

 Неприемливи условия: в резултат на хроничното недофинансиране 
в много от посетените обекти условията са неприемливи. Например, 
в някои от обектите цялостната среда е много лоша, няма подходящо 
подготвен персонал, няма лечебна дейност, помещенията са 
препълнени, липсва национално стратегическо планиране, услугите 
са разпокъсани, липсва контрол на качеството и проследяване на 
резултатите, липсва съвместна работа, включително между 
министерствата на здравеопазването и на труда и социалната 
политика, а това е особено голяма пречка за навременното 
изписване на много пациенти, за които е необходима дългосрочна 
подкрепа в общността и/или подпомагане за настаняване.



 Липса на съвместно планиране и отчетност: 
Консултативната група към ЕПА установи, че това е 
повсеместен проблем за цялата система на психично-
здравни грижи, който е допринесъл за настоящата 
безизходица, при която заинтересованите страни са 
изпаднали в разногласия и взаимно недоверие 

 Проблеми с персонала: Налице са значителни 
проблеми, свързани с работната сила, включително 
недостатъчен брой клиничен персонал, загуба на 
персонал поради емиграция и застаряване на 
работната сила, липса на инвестиции в обучение, лош 
морал  и неравномерно разпределение на персонала. 
Заплатите са твърде ниски, което води до порочни 
стимули за търсене на други източници на приходи.



 Финансови проблеми: Налице е дългогодишен голям недостиг на 
инвестиции и недостатъчно финансиране в психично-здравните услуги 
в България, особено в сравнение с други медицински специалности.. 
Съществуващите механизми за финансиране не са достатъчно 
координирани и са сложни и объркващи. Несъразмерно голям брой хора 
с психични проблеми не са обхванати от Националната 
здравноосигурителна каса, която от своя страна не плаща за много от 
психиатричните изследвания и за лечение на много от психиатричните 
заболявания.

 Разделение и липса на съгласие между заинтересованите 
страни: Разпокъсаният и хаотичен характер на психично-здравните 
услуги в България се отразява в дълбокото разделение на 
заинтересованите страни и липсата на съгласие между тях. Това е 
съществена пречка пред осъществяването на промяната и може да 
забави и дори да предотврати необходимата промяна.



 Отрицателни обществени нагласи към 
промените в организацията на психично-
здравните грижи, приети като добра причина за 
избягване на промяна: Консултативната група 
често бе информирана, че отрицателните обществени 
нагласи са попречили или ще попречат на промяната, 
и по-специално са пречка за осигуряване на 
психично-здравни услуги в общността. 
Консултативната група от ЕПА оспорва това 
възприятие. Глобалната инициатива в психиатрията 
е създала и успешно управлява услуги в общността, 
лесно се е справила с тази нагласа и не е срещнала 
съпротива от страна на местните жители или 
широката общественост.



 „План за действие – Национална стратегия за 
дългосрочни грижи“ на българското 
правителство: Консултативната група от ЕПА се 
опасява, че може да няма достатъчно разбиране, 
каква ще бъде финансовата полза за страната като 
цяло от инвестициите в психично-здравни услуги, и 
какъв трябва да бъде размерът на необходимите 
допълнителни инвестиции, включително в услуги, 
насочени към превенция на психичните заболявания.

 Маргинализация на психиатрията като 
медицинска специалност: Психиатрията и 
психиатричните услуги са значително по-малко 
финансирани в сравнение с други медицински 
специалности, често са твърде отдалечени 
територилно от други здравни завдения и са обект на 
дискриминация и равнодушие, включително от страна 
на властите.



Препоръки на ЕПА

 Да се назначи Национален клиничен ръководител, 
който да има право да взима решения по 
програмата за промяна и да я ръководи 
оперативно. Клиничният ръководител трябва да се 
назначи съвместно от министерствата на 
здравеопазването и на труда и социалната 
политика и трябва да е подчинен пряко на двамата 
министри.



 Да се създаде национална работна група под 
ръководството на националния Клиничен 
ръководител, която да предложи програма за 
промяна, да я ръководи и да я изпълнява.



 10% от бюджета за здравеопазване да се отделят за 
психичното здраве.



 Да се увеличат заплатите на клинично 
квалифицирания персонал, който работи в заведения 
за психично-здравни грижи; да се привличат 
стажанти и да се създадат благоприятни условия 
емигриралите специалисти да се завърнат и да 
работят в по-привлекателни заведения за психично-
здравни грижи.





 С подходящи кампании и инициативи да се 
противодейства на страха, че реформата ще се 
превърне в по-нататъшно намаляване на 
средствата, отпускани за психично здраве, 
включително нецелесъобразно закриване на 
болнични легла.



 Да се избягват всякакви опити за внос на цялостни 
модели отвън; да се развива специфична система 
за психично здраве, свързана с общността, като 
тази система бъде приспособена към конкретните 
условия в България и използва пълноценно 
силните страни на местния опит.



 Да се приложи национален план за действие за 
премахване на дискриминацията и подобряване на 
отношението към хората с психични разстройства; 
да се подобри имиджа на психиатрите и на всички 
работещи в областта на психичното здраве.



 При планирането и изпълнението на различните 
етапи от процеса на реформата организациите на 
пациентите и техните семейства трябва да се 
включат успоредно и заедно с научните и 
професионалните организации.



 Между Министерството на здравеопазването (МЗ) и 
Министерството на труда и социалната политика 
(МТСП) да се създадат отношения на 
сътрудничество и ефективна съвместна работа.



 Да се приложат програми за квалификация на 
заетите в сферата на психичното здраве с цел 
подобряване на техните умения и техния морал; да 
бъдат подкрепяни добрите клинични практики, 
включително от по-възрастните членове на 
персонала.



 Да се подобри образованието и обучението в 
областта на психотерапията и психосоциалните 
интервенции.



 Да се подобри образованието и обучението по 
всички психиатрични специалности, включително 
детска психиатрия и съдебна психиатрия, и 
значително да се увеличи броят на обучаваните в 
тях.





 Да се планира изпълнение и съгласуване на реалистичен 
спектър от психично-здравни услуги, които да отговарят 
на нуждите на населението.



 Да се разработи и приложи план за действие във връзка 
с реформата на психично-здравните услуги така, че 
реформата да се осъществява поетапно въз основа на 
клиничните приоритети и наличните ресурси. 

 На първо място в списъка на приоритетите 
трябва да бъде поставено цялостното 
преобразуване на службите, при които е 
установено сериозно нарушаване на правата 
на човека, и териториалното 
преразпределение на тези услуги.



 Да се определят строги критерии за недоброволно 
лечение и запрещение и да се следи за тяхното 
изпълнение.



 Да се осигурят различни места, където да се 
полагат еднакво хуманни и висококачествени 
грижи за всички пациенти с психични 
заболявания. Това се отнася и за съдебната 
психиатрия. 

 Тези места трябва да са лесно достъпни за 
пациентите и техните семейства.



 Да се определи и да се изиска прилагането на метод 
за измерване на качеството на услугите (например, 
продължителност на престоя, разходи за грижи, 
качество на обслужването), така и на ниво пациент 
(например възстановяване, удовлетвореност на 
пациентите, маркери за социално приобщаване). 

 Този метод следва да се основава на доказателства. 
Да се насърчава използването на съществуващите 
стандартизирани инструменти за оценка на качеството



 Да се внедри единна официална и обществено 
достъпна (цифрова) информационна платформа с 
подходящи и актуални показатели за качество, в 
съответствие с европейското законодателство за 
защита на данните, с цел проверка, планиране и 
проследяване на състоянието и напредъка на 
реформите в областта на грижите за психичното 
здраве.



 Да се прави периодичен независим външна оценка на 
напредъка в прилагането на промяната в психично-
здравните услуги в България.



 Да се стимулират и финансират проучванията за оценка 
на изпълнението, поддръжката, приемането и по-
нататъшното развитие на процеса на реформа, като 
тази оценка се основава на доказателства.



Изводи и коментари

 Необходимо е създаването на ефективен 
Национален съвет по психично здраве, който 
следва да бъде на пряко подчинение на 
министър-председателя, понеже ще координира 
и контролира дейности едновременно в няколко 
институции, като Министерството на 
здравеопазването (МЗ) и Министерството на 
труда и социалната политика (МТСП), МВР и др.



Изводи и коментари

 Всяко подобрение или смислена реформа ще 
изисква повече инвестиции. 

 Въпреки това, икономическата полза от реформата за 
българското общество ще бъде значителна, тъй като 
повече хора ще престанат да получават помощи за 
инвалидност, ще има повече трудово заети и общите 
разходи за здравеопазване ще са по-ниски



Изводи и коментари

 Наложителна е капиталова инвестиция за 
преструктуриране на стационарната психиатрична 
помощ, и увеличаване на заплатите в сектора

 Пилотен проект за приложение през 2019:

Спешно и фундаментално реорганизиране и пребазиране
под формата на интегрирана психично-здравна услуга в
общността на служби с пряко нарущаване на човешките
права, като Държавна психиатрична болница в Нови
Искър и Център за психично здраве-Сточна гара.


