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ABSTRACT:
The primary outpatient health care often is presented as base of health systems. A number of
studies, which compared Primary outpatient health care internationally, provide evidence of benefits
of development of strong General Practice in terms of better opportunities to control costs, improve
quality of care, better health of the population and, smaller socio-economic inequalities in health. It
was reviewed, compared and analyzed data from international, world and national researchs, reports
and publications in connection with the set themes about Primary outpatient health care and its key
role in health systems.
Strong primary outpatient health care with an increasing role of GPs as a "gatekeeper" of
medical institutions and coordinators in the treatment of patients with multiple health problems is a
real global trend as pledge for the effective functioning of health systems.
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УВОД:
В здравната политика, силната първична медицинска помощ се разглежда като
ключ към справяне с предизвикателствата, пред които са изправени европейските
здравеопазни системи. (2) Няколко положителни ефекти на силна първична медицинска
помощ са били документирани в литературата, а именно по-добри резултати за
здравето посредством ранна превенция, профилактика и лечение,
по-добри
възможности за ограничаване и намаляване на разходите в здравеопазването. ( 2, 3, 5,
22, 23, 27, 28, 29, 30)
Специфични цели на действащите здравни системи и организации на
общественото здраве в Европейския съюз са лесен достъп до медицинска помощ,
високо качество на здравните услугите и финансова жизнеспособност. Макар, че тези
приоритети в областта на здравеопазването за европейският гражданин са
идентифицирани в по- обща рамка и обхват на предоставяните здравни услуги, на
европейския континент са на лице значителни различия в структурите, процесите и
резултатите на здравните системи в отделните държави. (1, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 21, 22)
Ролята и мястото на първичната здравна помощ в здравеопазната система на всяка
страна варира. Скандинавските страни, Великобритания, Холандия имат силно развита
първична извънболнична помощ , докато в други страни като Австрия, Германия или
Гърция първичната здравна помощ е по-малко разработена и все още няма нужното
признание от пациентите и здравните специалисти. Съществуват обаче достатъчно
доказателства, че силна първична медицинска помощ води до по-добри резултати за
здравето на популациите при по-ниски разходи. Проведените международни
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изследвания в тази област улесняват сравнението между качеството и обема на
здравните услуги и получените здравни резултати, което позволява да бъдат
определени "моделите за добри практики". (6)
ЦЕЛ:
Основната цел на изнесения доклад е да представи кратък обзор за развитието на
първичната извънболнична медицинска помощ в Европейския регион и нейното
водещо място в действащите здравеопазни системи.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ:
За реализиране на поставената цел бяха разгледани, сравнени и анализирани
данни от международни, световни и национални изследвания, доклади и публикации
във връзка с нивото на развитие на Първичната Извънболнична Медицинска Помощ и
нейната ключова роля в европейските здравни системи.
ДИСКУСИЯ:
„Една от най- сложните системи в социално- културната сфера е тази на
здравеопазването.“ (39) Според Е. Делчева сложността произтича от многообразните
форми на здравните структури, на финансиране и отношения, преплитащи се в тяхпазарни, квазипазарни и непазарни регулации и дерегулации, икономически и
административни, етични и неетични. (39) За преодоляването на тези
предизвикателства, с които се сблъскват системите на здравеопазване, правителствата
на чуждестранните държави провеждат реформи в системите на здравеопазване и
здравно осигуряване с различен темп, дълбочина и интензивност. (38) В хода на тези
„модификации и нововъведения“ в здравния сектор са били решавани различни
трудности и проблеми, характерни за отделните национални системи на здравеопазване
и в пряка зависимост от специфичните политически, исторически, културни и
социално- икономически дадености за всяка страна. (38) В страните от Европейския
съюз този процес на проучване и намиране на най- правилните и верни пътища за
прогресивни промени в здравеопазните структури стартира още от средата на
осемдесетте години на ХХ век. Тези реформи имат своята специфика по отношение на
реформата, провеждана у нас, която се изразява във факта, че те протичат в страни,
които са решили своите базисни проблеми в здравеопазването и в достъпа до
качествена здравна помощ и отделят около 8-11 на сто от брутния вътрешен продукт
(БВП) за нуждите на здравеопазването.
Силната организация на първична извънболнична медицинска помощ често бива
разглеждана като основна, отправна точка, определяща ефективността на системите на
здравеопазване. Посредством пет водещи индикатора авторския колектив на Kringos
(1.Kringos DS. и други) изследва тази зависимост сред 31 европейски страни - двадесет
и седем държави-членки на Европейския съюз, както и в Швейцария, Турция, Норвегия
и Исландия.(1) За индикатори, определящи ефективността и качеството на
предлаганата първична здравна помощ са избрани структура, достъпност, координация,
последователност/ непрекъснатост/, всеобхватност. Тенденции, които се установяват в
разгледаните европейските страни по съответните индикатори се констатират и в
научните трудове и публикации на други чужди експерти и изследователи. В повечето
от разгледаните страни членки на ЕС управлението на първичната здравна помощ се
осигурява от местни и регионални власти, т.е предимно децентрализирано. Качеството
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на здравните грижи се контролира посредством минимални въведени стандарти,
включително професионално обучение, клинични насоки, и права на пациентите.( 8, 9,
11, 12) Правила за продължаващо медицинско образование често отсъстват, и
клиничните насоки в областта на първичната медицинска помощ в повечето случаи се
определят от медицински специалисти или министерства на здравеопазването. От
икономична гледна точка е налице ясна граница между източна и западна Европа при
сравнително ниво на разходите за здравеопазване и приходите на доставчиците. (1, 11,
19, 20, 21) Приходите на доставчиците на първични здравни грижи в Източна Европа
често са много по-ниски, отколкото доходите на медицинските специалисти.( 9, 10, 14,
15, 16, 21, 22) В повечето европейски страни, семейните лекари са основните
изпълнители на първична медицинска помощ, работят като независими предприемачи
и възнагражденията им се допълват предимно чрез разнообразни свързани с
резултатите финансови стимули /предимно за извършена дейност/.
При разглеждане състоянието на работната сила в общата практика, основни
предизвикателства представляват застаряването на фамилните лекари и недостатъчната
подмяна и бързо включване на ново попълнение, което определя евентуален недостиг в
следващото десетилетие. На фона на тази смущаваща тенденция, приблизително една
пета от всички студенти по медицина в европейските страни избират да продължат
следдипломното си обучение в сферата на общата медицинска практика, което
допълнително затруднява обезпечаването с млади кадри в този сектор.
От географска гледна точка, семейните лекари са неравномерно разпределени в
рамките на страните. На лице са и големи различия в осигуряването на първични
медицински грижи за населението в отделните европейски страни. В почти половината
от страните, има финансови пречки в достъпа до ОПЛ, като пациентите често се налага
да плащат част от разходите за посещение. Организационните мерки, които се прилагат
за улесняване и подобряване на достъпа са консултации по телефона или интернет,
системи за запазване на предварителен час, както и предлагане на консултации за
специални групи пациенти. (3, 14, 15, 16, 17) Осъществяването на домашни визити от
личния лекар търпи силно различие в цяла Европа. Осигуряването на неотложна
помощ извън работно време също е организирано по различен начин. Тези услуги
могат да бъдат предоставена от ОПЛ на базата на ротация и заместване или в поголеми структури като ОПЛ- кооперации и други. В няколко страни ( Кипър, Естония,
Латвия и Литва) все още тази отговорност се поема от спешните отделения към
болниците. (14, 17, 20, 21) Сравнително пълен набор от здравни услуги за първична
медицинска помощ, включващи както лечебни, така и превантивни дейности се
предлагат в Белгия, Финландия, Франция, Литва, Норвегия, Португалия, Испания,
Швеция и Обединеното кралство. (1, 3, 17, 22)
Общите медицински практики са съвременно оборудвани в цяла Европа. Ролята
на ОПЛ като първи контакт на пациента със здравеопазната система е застъпена в
страни с действаща функция за сезиране. Участието на медицински сестри в
практиката за първична медицинска помощ в предоставянето на медицински
технически процедури е незначително,маргинално, като в това отношение изключение
правят Великобритания и Испания. ОПЛ осигурява по- широк обхват от услуги в
страни, където соло практиките са по- доминиращи. ( 17, 20, 22)
Пациентски регистър към ОПЛ или т.нар. "списък система" не се използва в
Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Малта, Швеция,
или Швейцария. В изброените страни гражданите имат право на свободен избор до
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всеки личен лекар. Въпреки това, дори и в тези страни, много хора обикновено
посещават същия ОПЛ. Сравнително големи списъци от пациенти се срещат в общите
практики в Австрия, Финландия, Германия и Холандия. ( 1, 3, 17, 19, 20)
Все още използването на компютърните технологии в областта на първична
медицинска помощ с научно- изследователски цели, както и за обмен на информация с
колеги, за дейностите на общественото здраве са слабо застъпено. Водещо приложение
на компютрите е воденето на медицинска отчетност. В повечето европейски страни
пациентите са сравнително недоволни от комуникационните умения на доставчиците
на първични грижи, така и от продължителността на консултацията (например в
Германия, Литва и Великобритания). Удовлетворението е по-високо когато има
изградена връзка на доверие и партньорство със семейния лекар. Европейския пациент
изпитва нужда да бъде здравно информиран от личните лекари за възможностите за
лечение. ( 13, 14, 22)
Системи за сезиране ( препращане) са основни условия за координация и са
въведени под някаква форма в голяма част от европейски държави. В около половината
от страните такива системи са задължителни при посещение на всички или повечето от
медицинските специалисти.(17) Това са Финландия, Малта, Литва, Холандия,
Норвегия, Португалия, Румъния, Словения, Испания, Швеция и Обединеното кралство.
В Чехия, Дания, Финландия, Франция, Гърция, Исландия, Ирландия, Малта, Полша,
Словакия, консултацията при лекар- специалист без направление има финансови
последици по отношение на джобни плащания. (1, 3, 20, 22, 17) Пречки за директно
посещение на медицинските специалисти липсват или са ниски в Австрия, Белгия,
Кипър, Германия, Люксембург, Швейцария и Турция. (15, 17, 20) В почти половината
от страните в Европа, соло практиките са основната форма. ОПЛ, който работи в
съвместни практики има възможност за срещи и обмяна на опит с колеги, както и за
организиране на клинични сесии. Сътрудничеството и координация между
общопрактикуващите лекари и медицинските специалисти е проблематично в много
страни. (1, 3, 17, 20, 22)
Наблюдават се зависимостите, при които страни с по-цялостна и силна структура
на първични здравни грижи имат по-бавен темп в увеличението на разходите за
здравеопазване от държавите с по-малък обхват първичната медицинска помощ. В
същото време страните с добре развита система за първична здравна помощ са
свързани с повишени разходи за здравеопазване. (22, 23, 24) Така въпреки
поддържането на силна ПИМП, предлагаща здравни услуги за превенция и лечение на
широк обхват от здравни проблеми, която спестява нуждата от скъпоструващи грижи в
следващите по – горни нива на здравна помощ, тази базисна, първична помощ се оказва
водач на разходи. ( 26, 27, 28, 29, 30, 191 ) И все пак изграждането и поддържането на
силни структури за първична медицинска помощ би насърчило развитието на здравната
политиката в посока към децентрализация при доставка на медицински услуги,
прилагането на подходящи финансови механизми, както и стабилна образователна
система за специалистите на първична медицинска помощ.( както е в Дания,
Великобритания, Холандия и други страни показани на фигура 1.) (22, 25, 26) При
изследване приложението на холистичният подход и проявата на емпатично
отношение, редица автори установяват, че е твърде трудно да бъдат оценени качеството
на тези немедицински аспекти в общите медицински практики. В научни изследвания
за мнението на пациента, голяма част от европейските граждани се нуждаят от подобра комуникация и разбиране от страна на техния личен лекар. (16, 26, 27, 28, 29,
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30, 40, 41 )
Във всички
разгледани и анализирани изследвания се потвърждават
положителните асоциации за поддържането на силна и добре структурирана
първичната извънболнична медицинска помощ, посредством която могат да бъдат
избегнати в значителна степен ненужни хоспитализации. Резултатите на голям брой
проучвания от чужди специалисти показват, че при ефективно действаща ПИМП,
покриваща критериите за достъпност, всеобхватност и координация, значителна част от
популацията може да бъде лекувана в рамките на първото ниво на здравни грижи и да
бъде спестен и намален болничния престой. Силната Първична здравна помощ е
свързана и с подобряване на популационното здраве и намаляване на социалноикономическото неравенство. Kрингос и колектив разглеждат тази закономерност
посредством анализирането на здравните показатели на пациенти с хронични
заболявания, мониторирани и лекувани в условията на първичната медицинска помощ.
( 1, 28, 29) Като цяло повечето научни доказателства са в подкрепа за развитието на
силна ПИМП, която благоприятства постигането на важни цели в здравеопазните
системи в отделните държави. (22, 23)
Европейските страни се различават по начина на укрепване и засилване
позициите на първичната здравна помощ в здравните им системи. Още през 2003 г.
Macinko и колектив характеризират страните от западна Европа , въз основа на
съставен индекс за силата и ефективността на предоставяните първични здравни
услуги, отчитайки националните политики, финансиране на здравеопазването,
обобщено като преобладаващи доставчици на първичните грижи, поделяне на
разходите за първична медицинска помощ, списъци на пациентите и въведен
gatekeeping. (31) Groenewegen и съавтори са направили сравнителен анализ на две
групи страни от Източна, Централна и Западна Европа, които имат по- слабо изразена
роля на първичната здравна помощ. (22) Изследователите разглеждат методите и
подходите, които тези държави прилагат за подобряването ефективността на
първичните здравни грижи. В първата разглеждана група са включени страни- членки
на ЕС-Германия, Франция и Белгия с идентифицирани политики за укрепване на
първичната медицинска помощ чрез малки стъпки, характеризиращи се с слаби
стимули и с доброволна основа за доставчиците на здравни услуги и за пациентите.
Втората група включва страните Естония, Беларус и Литва, които са трансформирали в
различна степен своите основани на поликлиничен принцип функциониращи здравни
системи към системи, ориентирани към развитие на обща медицинска практика.
При страните със социално здравно осигуряване или Бисмарк системи,
организацията на ПИМП е предимно в ръцете на семейния лекар, като липсва
функцията “gatekeeping” , както и отсъствие на пациентски регистър. Силен акцент е
поставен върху свободата на избор, както на доставчиците на здравни услуги (на
"свободните професии"), и на пациентите - свобода да посетят лекар по техен избор,
било то в първичното или вторично ниво на здравна помощ. Като ограничение в
търсенето на здравни услуги е канализирано доплащането им. (32,34)
Организационният мащаб е малък, с висок дял на единичните практики за първични
здравни грижи, с малък помощен персонал и слабо сътрудничество с другите здравни
специалисти. И в трите случая ( Франция, Белгия и Германия) системата работи чрез
стимули за пациентите - по-ниски доплащания за здравни услуги от личен лекар и повисоко възстановяване на разходите за специализирани грижи. Допълнително са
въведени и фиксирани такси за пациенти, които се регистрират при семеен лекар в
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Германия и Белгия, както и за някои категории пациенти във Франция. Покритието на
системите варира: около 20% в Германия, близо до 50% в Белгия и 80% във Франция.
(20. Kringos DS. )
Държавите от Източна и централна Европа, или страни на т. нар. „преход“ под
действие на вътрешен (липса на ефективност, влошаване на здравните резултати) и
външен натиск (за присъединяване към ЕС и спазване на съответните правила)са
стартирали реформи в своите здравни системи и са се опитали да въведат някаква
форма на социално здравно осигуряване. (32, 33, 35, 36) В много страни първичната
извънболнична помощ е и отправна точка за реформи. (32, 34, 35, 36 ) Въведена бе
ролята на семейния лекар като „пазач на портите“ за по-високи и специализирани нива
на медицинска помощ. Приет бе модел на финансиране дейността на ОПЛ с
превалиращ компонент- капитация. Предизвикателство за повечето страни от Източна
Европа се оказа обучението и преквалифицирането на областни интернисти / терапевти
и областни педиатри, които да поемат нова роля в децентрализирана и често
приватизирана първична медицинска помощ. Беларус и страните от бившия Съветски
съюз, които все още не са членове на ЕС като цяло, са приели по-консервативни
политики за промяна в здравните си системи. Едновременно функционират
поликлиники в градовете и медицински практики за първична извънболнична
медицинска помощ в селските райони. (22, 23, 36, 37) ОПЛ съумява да отговори на
здравните потребности на хората и техните семейства в по- малките населени места и
активно участва в управлението на хроничните заболявания. (21 )
Като цяло има много различни политически инициативи в Европа, насочени към
укрепване на първичната медицинска помощ. Съдържанието на тези политики се
различават в зависимост от историята и контекста на системите за здравеопазване.
Различията са свързани и със спешността на въведените реформи и достъпността на
разходите за здравеопазване (т.е състоянието да се рискува по- голямо увеличение на
публични разходи за здравеопазване). Силната първичната медицинска помощ се
характеризира със своя „общопрактикуващ подход“, който разглежда пациента в
контекста на неговата социална и семейна среда, с достъпността, непрекъснатостта,
всеобхватността и координацията в осигуряването на здравни грижи. В същото време
се наблюдава тенденция в промяна търсенето на здравни нужди поради засилването на
демографските и социално-културни различия. Хората живеят по-дълго, но не
задължително в добро здраве. Много от възрастните пациенти имат многобройни и
сложни здравословни проблеми. Индивидите са по-добре образовани и по-взискателни
като пациенти. Увеличава се и разнообразието в културният фон на пациента в
резултат на сложни и многобройни миграционни потоци. Тези социално-културни
промени изискват и повече грижа към пациентите. Правителствата в Европейския
регион са изправени пред нарастващите искания за по- качествено здравеопазването
при ограничени ресурси и увеличаване на неравенството по отношение на здравето.
Това определя здравните потребности на пациентите да бъдат признати като водещи, в
центъра на действащите здравни политики. В повечето европейски страни се прилага
оценката на пациента за получените медицинските грижи като систематичен метод за
контрол върху здравните проблеми сред население, което води до съгласуване на
приоритети и разпределението на ресурси в посока максимално подобряване здравето и
намаляване на неравенствата. Това е жизнено важен инструмент за планиране и
предлагане на ефективно здравеопазване на ниво семейства, общности и групи от
населението.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Силната позиция на първичните здравни грижи в бъдеще неименуемо ще изисква
отново поредица от промени, реформи и адаптации в почти всяка държава. От голямо
значение за подобряване качеството на обслужване в системата на ПИМП ще е
подобряването на медицинското образование и обучение, въвеждането на нови
практически модели като екипи за първична медицинска помощ, на нови модели на
реимбурсиране като плащане за изпълнение на извършена дейност, базирано спрямо
здравните нужди или ориентирана към резултат капитация. (1, 20, 28 ) Въпреки че
"моделите за добри практики" се основават на резултати от дългосрочни и
продължителни изследвания на предлаганите здравните услуги и крайния ефект
отчитащ постигнатите положителни здравни показатели за населението, тези
организационни подходи не е задължително да бъдат приложени директно в други
държави, поради големите разлики в европейските системи на здравеопазване и
социалните възгледи. (2, 3, 4, 7, 8)
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Фигура 1. Степен на развитие на системите за Първична извънболнична медицинска
помощ в Европа. Източник : Kringos at all, 2012
червено- страна със слаба структура на ПИМП
жълто- страна със средно развита структура на ПИМП
зелено-страна със силна структура на ПИМП
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