Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
1
Цели за 2010 г.

2
Стратегичес
ки цели

Преструктуриран Гарантиране
е на болничната равен достъп
помощ
на
населението
до
висококачест
вена
медицинска
помощ

3
Стратегиче
ски
документ

4
Дейности

Концепция
за
преструктур
иране на
болничната
помощ в
Република
България

1. Изготвяне на
нови и
актуализация
на действащи
медицински
стандарти по
национална
програма
„Медицински
стандарти в
РБългария”
(2008-2010),
които са
начална база
за
преструктурира
не
2. Гарантиране
на достъпа на
пациенти със
спешни
състояния до
болнична

5
Срок
/месец
през
2010 г./

6
Очакван
резултат

Юли
2010

Нови и
актуализирани
действащи
медицински
стандарти

2010 и
продъл
жава

Подобряване
достъпа до
спешна
медицинска
помощ

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
Налични 30
медицински
стандарти

Индикатор за
целево
състояние
Изготвени
нови 10
медицински
стандарти и
актуализирани
5
медицински
стандарти

Обновяване на
линейките и
оборудването
им с
медицинска
апаратура

Завършено
цялостно
обновяване на
линейките и
оборудването
им
1

помощ в
процеса на
преструктурира
не
- Увеличаване
на капацитета
на системата
за спешна
медицинска
помощ с акцент
върху районите
без
непосредствен
а близост до
лечебно
заведение за
болнична
помощ
-Подобряване
на материалнотехническото
състояние и
кадравата
обезпеченост
на Спешни
отделения към
болничните
заведения за
осигуряване на
24-часов
специализиран
-Подобряване
на състоянието
на
2

специализиран
ия медицински
транспорт
Разширяване на
обхвата за
предоставяне на
специфични
медицински
дейности сред
целеви групи

Гарантиране
достъпа до
здравни
услуги

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България
Национална
здравна
стратегия

1. Подготовка
за промяна на
условията в
домовете за
медикосоциални
грижи за деца
(ДМСГД)
2. Подобряване
на материалнотехническата
база и
кадровото
осигуряване на
ДМСГД, чрез
изпълнение на
проекти по
Оперативни
програми,
финансирани
от ЕС.
3.
Усъвършенств
ане на
стандартите за
здраве и
социални
услуги в
ДМСГД и
развитие на

Декемвр
и
и
продъл
жава

постоян
ен

Деинституционал
изиране и
развитие на
алтернативен тип
грижи в ДМСГД

Осъществяване
на постоянен
мониторинг на
процеса на
закриване,
реформиране и
преструктуриран
е на
институциите за
деца..

Намаляване
броя на
децата
постъпили в
ДМСГД.
Увеличаване
реинтеграцият
а на децата в
семейна
среда.

постоян
ен

3

Определяне на
адекватен статут
на лечебните
заведения

алтернативен
тип грижи
4. Насърчаване
на участието
на
неправителств
ени
организации в
грижите за
децата
Гарантиране Програма на 1.Промени в
достъпността правителств подзаконовите
на здравните ото за
нормативни
европейско актове за
дейности
развитие на уреждане
България
структурата и
статута на
лечебните
заведения за
болнична
помощ, с оглед
реализиране
философията
на
преструктурира
нето

2.
Актуализация
на
устройствените

постоян
ен

Юни
2010

Оптимизиране
структурата на
болниците с
оглед
преодоляване
разкриването на
излишни
структури/напрче
тири отделения/;
даване на
нормативна
възможност да се
извършват
необходимите и
потребни
дейности –
долекуване,
рехабилитаци
я и др.

Действащи
стари текстове
на ЗЛЗ , които
не позволяват
адекватен
статут и
преструктуриран
е

Изготвен и
публикуван
проект
на изменение
на ЗЛЗ

декемвр
и

Уредена
поднормативна
база
за извършване на

Действащи
наредби за
устройството на
болниците които

Променени
наредби за
устройството
на болниците

2010

4

нормативни
актове във
връзка с
реализацията
на
преструктурира
нето

Разширяване на
обхвата за
предоставяне на
специфични
медицински
дейности сред
целеви групи

Гарантиране
достъпността
на здравните
дейности

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България

преструктуриране не са
то
съобразени с
новите
законодателни
промени
касаещи
преструктуриран
ето

-1бр. /наредба
за
устройството
и дейността
на лечебните
заведения за
болнична
помощ на
първо време/

Декемвр Преструктуриран
3. Стартиране
и лечебни
и
на процеса на
заведения за
преиздаване на 2010 г.
болнична помощ
разрешенията
за лечебна
дейност след
приемане на
законовите
промени

350 разрешения
за лечебна
дейност на
болниците по
стария текст на
ЗЛЗ

Издадени
нови
разрешения
за дейност 28

Осигуряване на
профилактични
прегледи по
местоживеене за
уязвими и
малцинствени
групи

Необхванати от
профилактични
прегледи
малцинствени
групи

Извършени
профилактичн
и
прегледи на
уязвими групи
-общи -3600
бр.
-АГ-2400бр.
-педиатрични
– 3600бр.
флуорографск
и -2400 бр.
-лаборатория-

1. Подобряване Постоян
ен
на достъпа до
здравни услуги
за уязвимите
малцинствени
групи чрез
извършване на
профилактични
прегледи с 32
мобилни
медицински
кабинета
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2400бр.
-ехографски2400 бр.
Актуализация на
националната
здравна
стратегия

Определяне на
шест здравни
еврорегиона в
страната

Гарантиране
достъпността
на здравните
дейности

Гарантиране
достъпността
на здравните
дейности

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България

Дейности и
цели които
заложени в
действащата
национална
здравна
стратегия

Анализ на
неосъответств
ащите цели и
дейности в
здравната
стратегия –
1бр.

Декемвр Стратегия която
и 2010
съответства на
програмните цели
на
правителството
на „Герб”

Здравна
стратегия
приета от
предходното
правителство с
цели, които
съответстват на
предходната
програма

Актуализиран
проект на
здравна
стратегия
съобразно
целите в
програмата на
Правителство
то -1 бр.

Август
2010

Анализи на
областно ниво

Изготвен
актуален
анализ на
Еврорегионал
но ниво 1 бр.

1. Изготвяне на
анализ на
изпълнението
до настоящия
момент , на
целите и
действията за
постигането
им, заложени в
Националната
здравна
стратегия.

май
2010

2.
Актуализация
на
Националната
здравна
стратегия

1. Анализ на
здравното
състояние и
здравните
потребности на
Еврорегионалн

Идентифицирани
несъответствия в
здравната
стратегия с
целите на
правителството

Анализ на
Еврорегионални
нива с оглед
планиране на
здравеопазната
система на ниво
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Обособяване
във всеки от
шестте
еврорегиона по
една
високотехнологи
чна болница и
съпътстващи
многопрофилни
болници

Гарантиране
достъпността
на здравните
дейности

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България

о ниво

Еврорегиони

Юли
1.Анализ на
2010 г.
здравното
състояние и
здравните
потребности
от
високотехнолог
ична и другите
нива болнична
помощ на ниво
Еврорегион, с
оглед
заложените
критерии за
болници в
Концепцията за
преструктурира
не на
болничната
помощ

Изготвен анализ
на състоянието и
потребностите от
всички нива
,болнична помощ,
вкл. високотехнологични
дейности и
апаратура във
всеки Еврорегион

Анализи на
еврорегионално
ниво, които
следва да се
развият
детайлно

Детайлизиран
и анализи с
подробно
описание на
необходимото
оборудване и
ВТ дейности
във всеки
Еврорегион
Ясно
идеинтифицир
ани ресурсни
потребности

2.Изготвяне на Август
2010
детайлизиран
план за
устройството,
дейността ,
оборудването и
взаимоотношен
ията на ВТБ и

Подробно
описание на
устройството и
оборудването на
ВТБ във всеки
Еврорегион и на
многопрофилните
болници заедно с

Концептуално
описание на
устройството и
дейността на
ВТБ и
многопрофилни
те болници по
нива в

Подробен
план за
дейността и
необходимото
оборудване на
Еврорегионал
ните Високотехнологични
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другите
многопрофилн
и болници във
всеки
Еврорегион на
базата на
изготвените
анализи за
състоянието и
потребностите

Подготовка на
проектни
предложения за
финансиране на
мярката по
Оперативна
програма
„Регионално

Гарантиране
достъпността
на здравните
дейности

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България
Оперативна
програма

необходимите
ресурси

Еврорегионите

болници и на
многопроф.
Болници по
нива, основан
на анализ на
реалните
потребности

3.
Преобразуване
и профилиране
на част от
наличните
болнични
структури в
съответствие с
изискванията и
критериите за
високотехнолог
ични болници

Септемв
ри декемвр
и

Използване на
налични
структури при
реализацията на
концепцията за
болнична помощ

Хаотично
разкрити
болнични
структури по
места без да са
планирани
съобразно
потребностите

Адекватно
използване и
разпределени
е на
наличните
структури на
базата на
планирани
потребности

В процес на
подготовка на
рамкова
инвестиционна
програма и
проекти за
кандидатстван
е.

март
2010г

Осигурена
подходяща и
ефективна
държавна
здравна
инфраструктура,
допринасяща за
развитието на

Брой
финансирани
проекти - 0

Брой
финансирани
проекти -
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развитие”

Развитие на
високотехнологи
чни
специалности

Определяне на
високотехнологи

„Регионално
развитие”
2007-20
Гарантиране Програма на
достъпността правителств
на здравните ото за
европейско
дейности
развитие на
България

устойчиви
градски ареали.
Септемв Анализ на
1. Анализ на
състоянието на ри 2010 наличните
човешки ресурси
наличните
с оглед
медицински
окомплектоване
специалисти по
на ВТБ
Еврорегиони,
които могат да
изпълняват
високотехнолог
ични дейности

Липса на ясен
анализ с оглед
реализиране
нивата на мед.
обслужване

Анализ на
човешкия
ресурс
подготвен да
изпълнява
ВТД по
Еврорегиони-1
бр.

2.Планиране на Октомвр Планиране на
необходимостта
потребностите и 2010
от кадри и
г.
от
евентуално
необходимите
потребностите от
човешки
обучение
ресурси за
осъществявани
те
високотехнолог
ични дейности
по
специалности

Планирането за
обучение по
специалности
не е съобразено
с концепцията
за
преструктуриран
е

Планиране на
специализаци
ите по
специалности
при които се
извършват
ВТД

Липса на яснота
кои са

Списък на
ВТД по всяко

Гарантиране Програма на 1.Определяне
достъпността правителств на

Септемв Яснота за
ри 2010 извършваните
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чните
специалности,
които трябва да
бъдат налични
във връзка с
епидемиологичн
ите
изследвания,
представящи
реалните
потребности на
населението

Деинституциона
лизация чрез
намаляване на
дълготрайната
болнична

на здравните
дейности

ото за
европейско
развитие на
България

високотехнолог
ичните
дейности в
рамките на
всяка
медицинска
специалност

високотехнологич
ни дейности по
всяка
специалност и оп

2.Планиране на
потребностите
от специалисти
в плановете за
специализации,
както и
необходимите
курсове за
допълнителни
квалификации
с оглед
обучение във
Високотехнологични
дейности по
всяка
специалност
Гарантиране Програма на 1.
достъпността правителств Продължаване
изпълнението
на здравните ото за
европейско на Политиката
дейности
развитие на за психично

Декемвр Задоволяване
потребностите от
и 2010
специалисти по
специалности
които имат
квалификация за
извършване на
ВТД

Декемвр
ии
продъл
жава

Подобряване
показателите за
психичното
здраве на
населението.

високотехнологи медицинска
чни дейности
специалност
във всяка
специалност

Липса на яснота
и точни разчети
за
потребностите
от
квалификационн
и курсове за
обучение за
извършване на
ВТД

План за
обучение с
точни разчети
за брой
специалисти
които ще се
обучават за
извършване
на ВТД.

Липсва
актуализиране
на нормативни
актове, касаещи
психиатричната

Отчет за
дейността по
Национален
план за
действие за
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изолация на
хората с
психични
разстройства,
намаляване на
болничния
престой и
интегриране и
грижа за тези
пациенти в
дневни центрове
и защитени
жилища, както и
насочване към
извънболнично
лечение.

България
Политика за
психично
здраве на
Република
България
2004 - 2012
г.

здраве на
Република
България
2004–2012 г. и
съпътстващия
Национален
план за
действие
2.
Усвършенстван
е на
нормативната и
финансовата
основа за
развитието на
психиатричнат
а помощ
3.
Хуманизиране
на условията
за лечение и
живот в
специализиран
ите институции
4.
Осъществяван
е на преход от
институционал
ен тип лечение
на психичните
болести към
предоставяне
на здравни
грижи и

Постоян
ен

Декемвр
ии
продъл
жава

декемвр
и 2010
г.и
продъл
жава

Намален брой
лица с психични
заболявания
настанени в
институции.
Подобряване
условията на
битуване в
специализиранит
е институции за
лечение на
психично болни

помощ.
Липса на
разкрити
психиатрични
отделения към
ЛЗБП.

осъществяван
е политика за
психично
здраве.
Намален брой
лица с
психични
заболявания
настанени в
институции.

Мониторинг на
условията за
живот и
лечение в
специализира
ните
институции
Брой
структури за
алтернативни
грижи на
психично
болни лица
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подкрепа в
общността
5. Намаляване
на
дълготрайната
болнична
изолация и
сеграция на
психично
болните чрез
преминаване
на
психиатричнит
е стационари
към
общопрофилни
те болници
6.
Усъвършенств
ане на
системата от
структури и
служби на
психиатричнот
о
здравеопазван
ес
приоритетно
развитие на
регионални
извънболнични
структу
7.Създаване на
условия за

декемвр
и 2010
г.и
продъл
жава

Брой разкрити
психиатрични
отделения
към ЛЗБП.

декемвр
и 2010
г.и
продъл
жава

Разкрити
структури за
алтернативни
грижи на
психично
болни лица

декемвр
и 2010

Брой разкрити
дневни
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Децентрализира
не на
дейностите по
превенцията и
контрола на
СПИН и
туберкулозата в
страната.

Гарантиране
на равен
достъп до
превенция,
диагностика,
лечение и
здравни
грижи в
областта на
ХИВ/СПИН и
туберкулоза

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България
Национална
програма за
превенция и
контрол на
туберкулоза
та в
Република
България за
периода
2007-2011 г.
Национална
програма за
превенция и
контрол на
ХИВ и
СПИН 2008-

разкриване на
Дневни
центрове и
защитени
жилища за
интегрирани
медицински и
социални
услугири

г.и
продъл
жава

I. Осигуряване
на адекватна
диагностика на
ХИВ/СПИН и
туберкулоза;
II. Осигуряване
на
лекарствени
продукти за
лечение на
всички лица с
ХИВ/СПИН и
туберкулоза;
III.Осигуряване
на безопасност
на кръвта и
кръвните
продукти
IV. Отговорни
структури за
изпълнение на
Националните
програми:
1) 28

Януари - 1) Задържане на
Декемвр ниското
и 2010 г разпространение
на ХИВ под 1%

центрове и
защитени
жилища

1)
разпространени
е на ХИВ под 1
%

2) Намалена
заболеваемост от
туберкулоза
2)
Заболеваемост
от туберкулоза
38 на 100
хиляди

1)
разпростране
ние на ХИВ
под 1 %

2)
Заболеваемос
т от
туберкулоза
38 на 100
хиляди
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2015 г.

Подобряване на
превенцията,
качеството на

Гарантиране
на равен
достъп до

регионални
лечебни
заведения,
които да
отговарят за
превенция,
диагностика,
лечение и
контрол на
туберкулозата;
2) 5
функциониращ
и сектори за
лечение на
ХИВ/СПИН;
3) 28 РИОКОЗ;
4) Национални
центрове;
4) 10 звена за
второ
поколение за
епидемиологич
ен надзор на
ХИВ;
5) 19 Кабинета
за анонимно и
безплатно
консултиране и
изследване за
СПИН

Програма на Изследване за
правителств лекарствена
ото за
чувствителност

Януари - Подобряване на
Декемвр качеството на
и 2010 г диагностиката на

Брой пациенти с
мултирезистент
на туберкулоза

Нови 55
пациенти
започнали
14

диагностиката,
откриваемостта
на случаи и
лечението на
пациенти с
мултирезистентн
а туберкулоза

превенция,
диагностика,
лечение и
здравни
грижи в
областта на
ХИВ/СПИН и
туберкулоза

Задълбочаване
на
сътрудничествот
ос
неправителствен
ите организации
за
интегрирането
им за
предоставяне на
услуги в
здравния и
социалния
сектор

Гарантиране
на равен
достъп до
превенция,
диагностика,
лечение и
здравни
грижи в
областта на
ХИВ/СПИН и
туберкулоза

европейско
развитие на
България
Национална
програма за
превенция и
контрол на
туберкулоза
та в
Република
България за
периода
2007-2011 г
Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България
Национална
програма за
превенция и
контрол на
туберкулоза
та в
Република
България за
периода
2007-2011 г.
Национална
програма за
превенция и
контрол на
ХИВ и СПИ

на
потвърдените с
културелно
изследване
пациенти с
туберкулоза в
28 областни
лечебни
заведения за
туберкулоза

туберкулозата и
откриваемостта
на случаи с
мултирезистентн
а туберкулоза и
своевременно
започване на
лечението

започнали
лечение - 50

лечението

Изпълнение на Януари Декемвр
дейности по
превенцията на и 2010 г
ХИВ и
туберкулоза
сред уязвимите
групи от
неправителств
ени
организации

Увеличаване на
покритието на
групите в найвисок риск с
доброволно
консултиране и
изследване за
ХИВ;

5 нископрагови
центъра за
лица,
инжекционно
употребяващи
наркотици;

7
нископрагови
центъра за
лица,
инжекционно
употребяващи
наркотици;

Ранно откриване
на туберкулоза
сред групите в
най-висок риск.

8 здравносоциални
центъра,
базирани в
ромска
общност;
12 мобилни
медицински
кабинети;

8 здравносоциални
центъра,
базирани в
ромска
общност;
19 мобилни
медицински
кабинети;
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2008-2015 г.
Ограничаване на Ограничаван Национална
програма за
рисковите
е
фактори за
разпростране ограничаван
здравето,
нието на най- е на
тютюнопуше
свързани с
често
нето в Р
тютюнопушенето срещаните
България
незаразни
заболявания 2007-2010 г.

1. Провеждане май
на проучвания
за нагласите на
неселението за
спазване на
пълната
забрана за
тютюнопушене
2.
Разработване
Август
на текст и
приемане на
ПМС за
въвеждане на
комбинирани
предупреждени
я на опаковките
на тютюневите
изделия
3. Обучение на
общопрактикув
ащи лекари и
специалисти за
консултиране
за отказване от
тютюнопушене

Ноемвр
и

4.Разработване декемвр
на нова
и
национална
програма за

Установени
нагласи на
населението

Проведено
проучване преди
въвеждането на
забраната

Прието ПМС
Подобрена
информираност
на пушачите за
вредите от
тютюнопушенето

Разработен
текст на ПМС

Подобрен достъп
на населението
до консултации
за отказване от
тютюнопуше-нето

Разработена
програма за
обучение

Обучени 60
общопрактикуващи лекари

Разработена
програма

Сформирана
работна група

Приета нова
национална
програма
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ограничаване
на
тютюнопушене
то в Република
България за
периода 20112015 г.
Ограничаване на
рисковите
фактори за
здравето,
свързани с
нездравословнот
о хранене

Ограничаван
е
разпростране
нието на найчесто
срещаните
незаразни
заболявания

Национален
план за
действие
„Храни и
хранене”

1.
Разпространен
ие на
Националните
препоръки за
здравословно
хранене за
различните
възрастови
групи

постоян
ен

2.Провеждане
на национално
епидемиологич
но изследване
на храненето и
хранителния
статус на
населението в
България

ноември Установена
промяна в
храненето на
населението в
сравнение с 2004
г.

Разработени
материали и
документи за
проучването

Проведено
проучване

3.Провеждане
на анкетно
проучване и
антропометрич
ни измервания

септемв
ри

Установено
затлъстяване при
деца от първи
клас;
предприети

Разработени
материали и
документи за
проучването

Проведено
проучване и
измерване

Разработени
Увеличение на
относителния дял препоръки
от населението,
което се храни
здравословно

Разпростране
ни препоръки
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на
затлъстяването
при деца от
първи клас

Подобряване
диагностиката и
лечението на
остеопорозата

мерки за
ограничаване на
затлъстяването

5.
ноември Разработена
програма
Разработване
на Национална
програма за
действие
„Храни и
хранене” за
периода 20112015 г.
Ограничаван Национална 1.Анализ и
септемв Изработен
програма за представяне на ри
анализ на
е риска от
ограничаван резултатите от
данните от
възникване
епидемиологич
е на
проучването
на
остеопороза, остеопороза ната проучване
за
та в
появата и
разпространен
прогресиране Република
ие на
България
то на
остеопорозни 2006 2010 г. остеопорозата
те фрактури,
2.Подобряване постоян Повишена
с цел
достъпа до
информираност
намаляване
ен
информация и
за заболяването
инвалидизир
до диагностка
Подобрен достъп
ането и
на нуждаещите
до изследване на
смъртността
се
костна минерална
от това
плътност
заболяване

3.Обучение на

октомвр

Повишена
квалификация на

Сформирана
работна група

Приета нова
програма

Представени
Проведена
теренна фаза на данни за
разпростране
проучването
ние на
остеопорозата
в България

Подобрено
взаимодействие
между
центровете по
остеопороза,
специалистите и
пациентските
организации

Подобрена
информирано
ст и достъп до
изследване

Подготвена

Проведен курс
18

общопрактикув
ащи лекари и
специалисти с
цел ранна
диагноза и
своевременно
лечение

Установяване
състоянието на
оралното здраве
при деца до 18
годишна възраст

Подобряване
оралното
здраве на
децата до 18
г.

Национална
програма за
профилакти
ка на
оралните
заболявани
я при деца
от 0 до 18 г.

Намаляване
интензитета на
зъбния кариес

Подобряване
оралното
здраве на

Национална
програма за
профилакти

и

специалистите

4.Разработване ноември Разработена
на Национална
програма
програма за
ограничаване
на
остеопорозата
за периода
2011-2015 г.
Провеждане на ноември Проведено
национално
национално
епидемиологич
епидемиологично
но проучване и
проучване
изготвяне на
национален
ситуационен
анализ на
оралното
здраве по
стандартни
показатели на
децата до 18
годишна
възраст
ноември Предотвратено
Прилагане на
силанти на до
получаване на
20 000 деца на
зъбен кариес на

програма за
обучение

за обучение

Сформирана
работна група

Приета нова
програма

Проведени
процедури за
избор на екип за
провеждане на
проучването и
осигуряване на
необходимите
консумативи

Изготвен
анализ на
оралното
здраве на
децата до 18
г. възраст

Проведени
обществени
поръчки за

Проведено
силанизиране
при 20 000
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на първите
постоянни зъби

децата до 18
г.

Повишаване
дела на децата,
които имат
знания, умения и
адекватно
поведение за
опазване на
оралното си
здраве
Ограничаване на
рисковите
фактори за
здравето,
свързани със
злоупотреба с
алкохол.

Подобряване
оралното
здраве на
децата до 18
г.

Намаляване
негативното
влияние на
факторите на
околната среда
върху здравето
на населението

ка на
оралните
заболявани
я при деца
от 0 до 18 г.
Национална
програма за
профилакти
ка на
оралните
заболявани
я при деца
от 0 до 18 г.

6-9 годишна
възраст

Ограничаван
е
разпростране
нието на найчесто
срещаните
незаразни
заболявания

Национална
програма за
предотвратя
ване
злоупотреба
та с алкохол

Разработване и септемв
приемане на
ри
национална
програма

Приета
национална
програма

Разработена
програма
Процедура по
съгласуване

Приета от МС
национална
програма

Ограничаван
е
разпростране
нието на найчесто
срещаните
незаразни
заболявания

Национална
програма за
действие по
околна
среда и
здраве

1. Изграждане
на интернет
базирана
информационн
а система за
качеството на
питейните води
и водите за
къпане.
2. Извършване
на проучвания

Разработена
информа-ционна
система

Събрана
налична
информация
Разработен
софтуер

Функционира
ща
информацион
на система

Изясняване на
ситуацията

Извършени
проучвания

Провеждане на
здравнообразователни
дейности сред
учениците

първите
постоянни зъби
при деца

декемвр
и

Октомври

осигуряване на
необходимите
консумативи

Издадени
печатни
материали

Повишен брой
деца със знания
и умения за
опазване на
оралното си
здраве

ноември Определени нови
замърсители в

деца
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Ограничаване на Ограничаван Програма
СИНДИ
е
рисковите
разпростране
фактори за

за
околната среда,
идентификация
оказващи
на нови и
влияние върху
определяне
здравето
нивата на
известни
замърсители
на околната
среда, нивото
на експозиция
на населението
и оценка на
свързания с
това риск за
здравето, с
приоритет най- уязвимите
групи от
населението.
3.Създаване на ноември Липса на
условия за
наднормени
стойности на
контрол и
електромагнитни
недопускане
полета в
нива на
населени места
електромагнит
след
ни полета,
принудителни
превишаващи
мерки на
пределно
органите на
допустимите
държавния
здравен контрол
Изпълнение на постоян Подобрено
ен
здравно
регионалните
състояние на
програми в

Разработване
на проекти

Разработена
наредба
Проведено
обучение на
контролните
органи
Закупена
апаратура

Създадена
организация
по
прилагането
на наредбата
на МЗ
Своевременна
реакция при
жалби

Разработени
годишни
програми ,

Проведени
обучения,
кампании,
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здравето,
свързани с
поведението на
индивида

нието на найчесто
срещаните
незаразни
заболявания

Подобряване на
сексуалното и
репродуктивно
здраве

Подобряване
на
сексуалното
и
репродуктивн
о здраве

Национална
стратегия за
демографск
о развитие
на
Република
България
2006-2020

Намаляване на
злоупотребата с
лекарствени
продукти, съдържащи наркотични вещества

Ефективен
контрол на
дейностите с
наркотични
вещества за
медицински
цели .
Разширяване
обхвата на
контрола

Закон за
контрол
върху наркотичните
вещества и
прекурсори
те (ЗКНВП).
Програма на Изготвяне и
приемане на
правителството за ЗИД на ЗКНВП
европей-ско
развитие на
България

Превръщане
на профилактиката в задължителен

Национална
стратегия за
борба с наркотиците

Усъвършенстване на нормативната уредба в
областта на наркотиците

Намаляване
търсенето на
наркотици

седемте зони
на програмата

населението на
възраст 24-65
години в седемте
зони

Разработване и ноември Разработена
приемане на
програма
Национална
програма за
подобряване
на сексуалното
и
репродуктивно
здраве
ОсъществяваЕжеме- Спазване на
изискванията на
не на периоди- сечен
регулаторните
чен контрол по
режими, въведеспазване на
ни от ЗКНВП.
изискванията
на ЗКНВП.
Април
2010 г.

Разширяване
обхвата на контролираните наркотични вещества

приети от
общинските
съвети на
седемте общини

издадени
здравноинформацион
ни материали

Разработени
Приета от МС
текстове,
национална
предстоящо
програма
междуведомств
ено съгласуване

Брой извършени проверки

Брой констатирани нарушения на
изискванията
на ЗКНВП.

Изготвен проект
на ЗИД на
ЗКНВП

Приет от НС
ЗИД на
ЗКНВП

Изпълнение на
стратегическите задачи от
Националната
22

елемент на
здравната
система на
всички нива

2009 -2013г.

стратегия за
борба с наркотиците (2009 2013 г.)
1. разработване на местни
стратегии и
програми
2.разработване
и осъществяване на програми за превенция на
местно ниво

Провеждане на
политиката по
наркотиците на
национално и
местно ниво

Подпомагане
дейността на
Националния
съвет по наркотични вещества
(НСНВ)

Закон за
контрол
върху наркотичните
вещества и
прекурсорите (ЗКНВП)

3.обучение на
екипите на
Превантивните
информационни центрове
(ПИЦ) в стан дартите в
областта на
превенцията
1. Организира
не заседанията
на НСНВ

30.11.
2010 г.

30.11.
2010 г.

Повишаване
информираността
на населението
за въздействието
на наркотиците и
предотвратяване
въвличането на
нови хора в злоупотребата с наркотичнивещества

Брой разработени местни
стратегии и
програми

Брой приети
местни стратегии и програми

Брой разработени превантивни програми

Брой осъществени превантивни програми

Провеждане на
семинари и обучения в стандар
тите по превенция

Проведена IVта Национална конференция по проблемите на
превенцията.
Брой обучени
екипи на ПИЦ.

Координиране
изпълнението на
взетите решения
от НСНВ.

Проведени мин.
четири заседания на НСНВ

Брой проведени заседания
на НСНВ

Провеждане на
политиката по
наркотиците на
местно ниво

Изготвяне на
годишен доклад
за дейността на
ОбСНВ и ПИЦ

Приет от
НСНВ годишен доклад
за дейност-

15.12.
2010 г.

20.12.
2010 г.

2. Координира- 20.12.
не и контрол на 2010 г.
дейност та на
Областните съ-
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вети по наркотични вещества (ОбСНВ) и
ПИЦ към тях..
Повишаване
информираностт
а на
населението по
отношение на
рисковете за
здравето и
начините за
намаляване на
индивидуалната
експозиция

Превръщане
на
профилактик
ата в
задължителе
н елемент на
здравната
система на
всички нива

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”
2007-2013

Изпълнение на
договор
BG051PO0015.3.01-C0001
по проект
“Информиран
и и здрави”
1.
Извършване на
проучване за
познанията,
нагласите и
уменията за
здравословен
начин на живот
сред целевите
групи;
2. Провеждане
на здравни
информационн
и кампании;
3. Изработване
на ръководства
за добра
практика

та на ОбСНВ
и ПИЦ.

май
2009г.
до
септемв
ри 2010г

Повишена
информираност
на целевите
групи, доказано
чрез проучване

Най-малко 2
млн. лица от
целевите
групи ще
бъдат
обхванати от
дейностите по
настоящия
проект за
периода на
реализацията
му.
В рамките на
проекта ще се
реализират 6
информацион
ни здравни
кампании:
Национална
здравна
кампания,
насочена към
намаляване
консумацията
на готварска
сол,
употребата на
психотропни
вещества
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сред младите
хора, срещу
тютюнопушен
ето,
ограничаване
на
производстве
ния, битовия,
транспортния
травматизъм

Изпълнение на
договор
BG051PO0015.3.02-C0001
по проект
„Спри и се
прегледай” –
провеждане на
обществени и
превенционни
кампании
относно
рисковите
фактори за
поява на рака
на млечната
жлеза,
маточната
шийка и
колоректален
карцином и
провеждане на

Юни
2010 г.май
2011 г

Изработени,
отпечатани и
разпространени
различни видове
промоционални
материали.
Проведени 6
семинара.
Проведени 3
национални
срещи.
Повишено ниво
на
информираност
за
идентифициране
на рисковите
фактори за поява
на рак на
млечната жлеза и
маточната шийка
при жените и
колоректален

6 кампании, 3
видео
клипове, 3
аудио
клипове, 3
банера.
Население,
обхванато от
обществени
информацион
ни и
превенционни
кампании целева
стойност до
края на
изпълнение на
проекта – 2
000 000 лица.
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скринингови
прегледи

Ограничаване на
вродените
аномалии и
генетични
дефекти, които
са съществена
причина за
детската
смъртност

Превръщане
на
профилактик
ата в
задължителе
н елемент на
здравната
система на
всички нива

Гарантиране на
пренаталната
диагностика и
разширяване
обхвата на
генетичните
изследвания по
време на

Превръщане
на
профилактик
ата в
задължителе
н елемент на
здравната
система на

Национална
стратегия за
детето
2007-2017г.
- част
здрвавеопаз
ване.
Национална
здравна
стратегия
Национална
програма за
редки
болести
2009-2013
Национална
стратегия за
детето
2007-2017г.
- част
здрвавеопаз
ване.
Национална

1. Гарантиране
на пакета за
профилактични
прегледи и
диспансеризац
ия на всички
бременни жени

постоян
ен

1.
Разширяване
обхвата на
изследваните
новородени за
вроден
хипотиреоидиз
ъм и

постоян
ен

карцином при
двата пола.
Повишена лична
отговорност към
собственото
здраве чрез
реализирани 6
обществени
информационни и
превенционни
кампании.
Обхващане на
всички бременни
жени с
профилактични
прегледи.

Осигуряване на
профилактика и
ранно откриване
на вродените и
наследствени
заболявания.
Намаляване броя
на децата с

Извършване
профилактични
прегледи на
всички
бременни жени
независимо от
здравноосигурит
елният им
статус.

Процент на
бременните
обхванати от
профилактичн
и прегледи и
диспансериза
ция.

Непълно
обхващане на
новородени с
изследване за
фенилкетонурия
и
хипотиреоидизъ
м

Процент
обхванати от
масовите
скринингови
програми.
Брой
изследвания
за вроден
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бременността и
на новородените
деца.

всички нива

здравна
стратегия
Национална
програма за
редки
болести
2009-2013

фенилкетонури
я

2. Въвеждане
на нов масов
неонатален
скрининг за
вродена
надбъбречна
хиперплазия

Осигуряване на
свободен достъп
до здравни
услуги на децата
чрез изграждане
и развитие на
съвременна
система за
достъп

3. Разширяване
обема и
видовете
диагностики на
моногенни и
хромозомни
заболявания
при
новородените
Изграждане и Програма на 1. Осигуряване Януари
2010
правителств на свободен
развитие на
достъп на
ото за
съвременна
европейско децата от 0 до
система за
развитие на 18 години до
детско
специалистздравеопазв България
Национална педиатър в
ане
стратегия за извънболнична
та помощ
детето
2007-2017г.

вродени
аномалии и
генетични
заболявания.
Намаляване на
детската
смъртност
дължаща се на
вродени и
наследствени
аномалии.

Свободен достъп
на децата до
специалистпедиатър

хипотиреоиди
зъм и
фенилкетонур
ия.

Извършване
дейности по
Националната
програма за
редки болести
2009-2013г.

Брой
обхванати
новородени с
изследване за
вродена
надбъбречна
хиперплазия.

Извършване
дейности по
Националната
програма за
редки болести
2009-2013г.

Брой
изследвания
за моногенни
и хромозомни
болести.

Извършени на
промени в
нормативната
база с цел
осигуряване
свободен
достъп на
децата до
специалистпедиатър

Брой прегледи
извършени от
специалистпедиатър
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- част
здрвавеопаз
ване.
Национална
здравна
стратегия

Изграждането на
ефективни
връзки между
отделните
лечебни
заведения – за
първична
извънболнична
помощ,
специализирана
извънболнична
помощ,
болнична
помощ,
долекуване и
рехабилитация

2. Подобряване
на
оборудването
на
неонатологичн
ите отделения
със
съвременни
инкубатори
Изграждане и Програма на 1.Усъвършенст
правителств ване на
развитие на
нормативната
ото за
система за
продължител европейско база,
но лечение и развитие на уреждаща
организацията
България
интегрирани
и
грижи за
координацията
възрастните
на отделните
хора с
нива на
хронични
медицинска
заболявания.
помощ

постоян
ен

Поетапно
осъвременяване
на оборудването
в
неонатологичните
отделения

Декемвр Подобрена
органвизация и
и 2010
координация
между л. з.

2. Подобряване Декемвр Подобрена
на
и 2010 г. организационноорганизационн
методична и
о-методичната
консултативна
и контролна
помощ
дейност по
отношение на
организацията

Стимулиране на
ЛЗБП за
осигуряване на
съвременно
неонатологично
оборудване

Мониторинг на
оборудването
на
неонатологичн
ите отделения

Липса на
координация в
дейността по
различните нива
на системата

Изменени
Нормативни
актове които
подобряват
координацият
а между
различните
нива

Липса на
действащ
нормативен акт
за уреждане на
организационнометодичната и
консултативна
помощ

Наредба за
дейността на
Републиканск
ите и
националните
консултанти.
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на
медицинската
помощ
Въвеждане на
интегриран
подход за грижа
за възрастните
хора чрез
осигуряване на
продължително
лечение,
долекуване и
рехабилитация и
съпътстващи
социални услуги,
подсистеми
(първична
специализирана,
болнична помощ
и
рехабилитация)
с цел
елиминиране на
дублиращи се
здравни услуги
и дейности,
включително
здравни и
социални услуги.

Изграждане и
развитие на
система за
продължител
но лечение и
интегрирани
грижи за
възрастните
хора с
хронични
заболявания.

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България

1. Развитие на 2010
системата за
долекуване и
продължително
лечение в
Република
България

Поетапно
подобряване на
продължитнелнот
о лечение

Липса на
финансиране на
продължителнот
о лечение

Проект на
Клинични
пътеки за
продължителн
о лечение

2.Разработване 2010
и
утвърждаване
на Медицински
стандарт
„Гериатрична
медицина

Качество на
дейността по
гериатрична
медицина

Липса на мед.
стандарт

Изготвен мед.
стандарт
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Оптимизиране
на структурите
на
териториалните
експертни
лекарски
комисии (ТЕЛК)
и Националната
експертна
лекарска
комисия (НЕЛК).

Изграждане и
развитие на
система за
продължител
но лечение и
интегрирани
грижи за
възрастните
хора с
хронични
заболявания

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България

1. Подобряване 30 юни
на
организацията
на дейността
на
действащите
органи на
медицинската
експертиза

Облекчаване и
подобряване на
процеса за
хората с
увреждания;
Ясни правила за
определяне на
вида и степента
на увреждане за
децата и
възрастните хора
с хрон.
заболявания и
степента на
трайна
неработоспособн
ост за лицата в
работоспособна
възраст;
Облекчаване
условията на
труд на лицата с
трайна
неработоспособн
ост
Облекчен достъп
до социалните
придобивки

Негативен
обществен
резонанс по
проблемите на
мед. експертиза
–затруднен
процес,
субективизъм в
оценката и т.н.

Нови наредби
-за
структурата и
организация
на мед.
експертизаПравилник и
Наредба за
мед.
експертиза.

2. Повишаване
на
квалификацият
а на
работещите в

Повишаване
обективността и
качеството на
експертизата

Недостатъчно
квалифицирани
кадри и
недостатъчно
желаещи да

Курсове,
полудни
практическа
работа в
стационара,

постоян
ен
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органите на
медицинската
експертиза

Създаване на
независим
държавен орган
за акредитация,
медицински одит
и
административе
н контрол създаване на
условия за
преход към
независима
акредитация на
лечебните
заведения чрез
определяне и
въвеждане на
общественознач
ими критерии

Засилване
контрола
върху
медицинскит
е дейности

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”
2007-2013

работят в
системата

обучение в
НЕЛК

3.
Разработване
на
концептуална
рамка за
реорганизация
на системата
за медицинска
оценка

30 юни

Обективност на
оценката

Субективизъм
при оценката
поради широки
граници

Наредба за
мед.
експертиза

Изпълнение на
договор
BG051PO0016.2.03-C0001
по проект
„Акредитация
на лечебните
заведения и
продължително
то обучение на
медицинския
персонал”
1. Извършване
на анализ и
оценка на
действащата
система за
акредитация на
лечебни

май
2010г. –
април
2011г

Укрепена система
на акредитация
на лечебната
дейност.
Изготвен анализ
и оценка на
действащата
система за
акредитация на
лечебни
заведения.
Разработена
цялостна
концепция за
оценка и
непрекъснато
подобряване на
качеството на
здравните услуги

Независима
институция за
акредитация –
няма

Създаден
независим
държавен
орган за
акредитация.
Разработена и
действаща
система за
независима
акредитация.
Създаден
модел на
независима
институция за
акредитация
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Активно
привличане на
пациентски
организации в
тази дейност с

Засилване
контрола
върху
медицинскит
е дейности

заведения;
2. Разработка
на цялостна
концепция за
оценка и
непрекъснато
подобряване
на качеството
на здравните
услуги
3. Изготвяне и
актуализиране
на основани на
научни
доказателства
медицински
стандарти;
4.
Осъществяван
е на
партньорство с
водещи
чуждестранни
институции,
осъществяващ
и акредитация
на лечебни
заведения, и
др
Програма на Разработване
правителств на правила за
ото за
работа с
европейско пациентски
развитие на организации

Изготвени
49
стандарта и 25
актуализирани.
Осъществено
партньорство с
водещи
чуждестранни
институции за
акредитация на
медицински
услуги и
предоставени 4
доклада на
експерти по
акредитация на
лечебни
заведения от ЕС.

Постоян
ен

Подобряване
взаимоотношения
та с пациентските
организации с
оглед постигане

Липса на
разписани
правила на МЗ
за работа с
пациентски

Ясни правила
за работа с
пациентски
организации
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цел засилване
на обществения
контрол
Изготвяне на
промени в
Закона за
лекарствените
продукти в
хуманната
медицина за
подобряване
достъпа на
пациентите до
лекарствена
терапия за
социалнозначим
ите заболявания
и ограничаване
на корупцията
Разработване и
въвеждане на
ясни правила,
регламентиращи
съставянето на
реимбурсен и
позитивен
списък на
лекарствените
средства

България

Засилване
контрола
върху
медицинскит
е дейности

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България

1.Създаване на април
работна група
2.Оценка на
предложената
регулация с
оглед
въвеждането
на
антикорупцион
ни механизми

Засилване
контрола
върху
медицинскит
е дейности

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България

1.Разработване постоян
ен
на вътрешни
правила на
комисията,
базирани на
принципите на
публичност и
прозрачност на
действията на
съответните
комисии
2.Извършване
на периодичен
мониторинг по
спазването на

консенсус при
решаване
проблемите
Намаляване на
жалбите
Намаляване на
негативната
обществена
нагласа

организации

Не се прави
оценка на
въздействието с
оглед
въвеждане на
антикорупционн
и механизми

Създадена
работна група
Извършена
оценка на
предложената
регулация с
оглед
въвеждането
на
антикорупцио
нни
механизми

Намаляване на
броя на подаден
жалби
Намаляване на
негативната
обществена
нагласа
Повишаване на
информираността
на обществото

Необходимост
от актуализация
на правилата
Не е извършван
периодичен
мониторинг на
вътрешните
правила
Няма
публикуване на
актуална
информация за
решенията на
комисията

Разработени
правила
Извършен
мониторинг
Публикувана
информация
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Осъществяване
на ефективен
здравен контрол
върху обектите с
обществено
предназначение,
на продукти,
стоки и дейности
със значение за
здравето на
населението,
върху факторите
на околната
среда

Осъществява Закон за
не
на здравето
ефективен
здравен
контрол

правилата
3.Публикуване
на информация
на интернет
страницата
постоян
Мониторинг и
ен
контрол на
качеството на
водите,
използвани за
питейно-битови
цели и за
къпане

Подобрени
качества на
водите,
използвани за
питейно-битови
цели и за къпане

Разработена
мониторингова
програма за
определяне
качеството на
водите за
къпане

Разработена
мониторингова
програма за
определяне
съдържанието
на замърсители
в храните

Мониторинг и
контрол на
безопасност-та
на храните

постоян
ен

Предлагане на
населението на
безопасни храни

Мониторинг и
контрол на
продукти и
стоки за
съдържание на

постоян
ен

Радиационна
защита на
населението и
работещите с
източници на

Намелен брой
на водите,
използвани за
питейнобитови цели и
за къпане
които са с
отклонения,

Намаляване
на
относителният
дял на
храните, които
съдържат
замърсители
над пределно
допустимите
норми.
Мониторинг и
Осигурена
контрол на
радиационна
продукти и стоки защита на
за съдържание
населението и
на
на
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Постигане на
информационен
интегритет в
сферата на
здравеопазванет
о като етап от
въвеждането на
електронно
здравеопазване
за осигуряване
на адекватен
мониторинг и
контрол за
ефективно
използване на
ресурса и връзка
с пациентите

Засилване
контрола
върху
медицинскит
е дейности

радионуклиди
и на дейности с
източници на
йонизиращи
лъчения
юни
Програма на 1.Преглед на
правителств проектите в
областта на
ото за
европейско електронно
развитие на здравеопазван
България
е, провеждани
и изпълнявани
в МЗ, НЗОК и
второстепеннит
е бюджетни
разпоредители
към МЗ.
2.Преглед на
проектите в
областта на
електронното
здравеопазван
е, провеждани
и изпълняване
от ЛЗ за
болнична
помощ.

септемв
ри

3.Изготвяне на
анализ и
обобщаване на
данните от
представената

октомвр
и

йонизиращи
лъчения

Създаване на
предпоставки за
Въвеждане на
интегрирана
информационна
система в
здравеопазванет
о в посока на
развитие на
електронното
здравеопазване
Повишаване на
ефективността и
качеството на
здравното
обслужване
и обема на
предлаганите
услуги в
здравеопазванет
о, подпомагане
вземането на
медицински
решения;
равнопоставен
достъп на всички
граждани до
медицинска
информация

радионуклиди и
на дейностите с
източници на
йонизиращи
лъчения
1. Липсва
връзка между
информационни
те системи на
НЗОК, МЗ,
здравни,
лечебни,
учебни, научни,
финансови и
административн
и звена

работещите с
източници на
йонизиращи
лъчения.

2. Липса на
централизиран
информация за
изгражданите
системи в ЛЗ за
болнична
помощ

2. Създаден
регистър на
проектите в
областта на
електронното
здравеопазва
не,
реализирани
от ЛЗ за
болнична
помощ

Липса на
изградена
инфраструктура
за нормално
функциониране

1. Създаден
регистър на
проектите в
областта на
електронното
здравеопазва
не,
реализирани
от МЗ, НЗОК и
ВРБК

3.Изготвен
анализ
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информация

чрез интернет;
насърчаване на
4.Предприеман ноември нов вид
взаимоотношения
е на действия
между
за изграждане
гражданите и
на единен вход
здравните
за системите за
институции;
здравеопазван
оперативна
е
съвместимост на
август
информационнит
5.Предлагане
е системи в
на конкретни
здравеопазванет
мерки и
о; еднакво
инициативи
качество на
/проекти/ за.
здравните грижи,
определяне
независимо от
нуждите и
географското
приоритетите в
положение на
областта на
лечебното
телемедицинат
заведение и
а.
националност на
6.Организиран декемвр пациента;
и
етичност;
е изготвянето
равенство.
на медицински
информационн
и стандерти за
обмен на
здравна
информеция
декевмр
7. Подготовка
и
на
актуализацията
на стратегията

на системата на
здравеопазване
то за сигурен и
защитен обмен
на медицински и 4. Изготвен
анализ на
финансови
възможностит
данни
е за
използване на
съществуващ
ите системи и
5. Липса на
предложение
обобщена
информация за за
съществуващит интегрирането
им.
е проекти в
сферата на
телемедицината 5. Разработен
анализ на
изградените
проекти и
формиране на
6. Липса на
приоритети в
нормативна
областта на
база
телемедицина
регламентиращ та
а медицински
информационни
стандарти
7.Изпълнение
на Дейности и
цели, които са
заложени в

6.
Разработени
проекти за
стандарти за
обмен на
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за електронно
здравеопазван
е и плана за
действие в
съответствие
със Закона за
е-управление

Осъвременяване
образованието и
квалификацията
на медицинския
и друг персонал
и задържане на
здравните
професионалист
и в България.

Утвърждаван
е авторитета
на
българските
лекари и
другите
здравни
професионал
исти

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”
2007-2013

Стартиране
изпълнение на
договор
BG051PO001
6.2.02-C0001
па проект
„ПУЛСС –
Практически
увод в
лечението на
спешните
състояния”
1. Изготвяне на
анализи и бази
данни за

действащата
национална
стратегия

здравна
информация

7. Анализ на
неосъответств
ащите цели и
дейности

януари
–
декемвр
и 2010 г.

Извършен анализ
на потребностите
от обучение;
- Създадени база
данни
на
персонала
в
спешната
медицинска
помощ и неговата
квалификация
- Създадени база
данни
за
преподаватели в
областта
на
спешната

Предоставени
доклади от
анализите.
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подкрепа на
процеса на
обучение на
персонала на
спешна
медицинска
помощ;
2. Изготвяне и
разпространен
ие на
протоколи за
клинично
поведение в
спешната
медицина;
3. Проучване и
прилагане на
добри
европейски
практики в
сферата на
спешната
медицинска
помощ;
4.
Разработване
програма за
обучение,
осигуряваща
надграждащи
знания и
умения на
целия
медицински

медицина;
- Изготвени
протоколи
(алгоритми) за
клинично
поведение в
спешната
медицина
- Реализирани
проучвания на
добри европейски
практики;
- Изготвени
програми за
обучение на
целия персонал;
- Изготвен
сборник от
детайлни
протоколи
(алгоритми) и
наръчник джобен
формат за
поведение в
спешната
медицина;
- Изготвен
стандарт по
спешната
медицина;
- Изготвена и
действаща
електронна
страница за

Протоколи за
клинично
поведение в
спешната
помощ.

Доклади от
проведени 4
проучвания.
3 типа
програми за
обучение на
лекари,
медицински
специалисти и
шофьори.
8 000
сборника и
8 000
наръчника

Стандарт по
спешна
медицина.
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персонал в
сферата на
спешната
медицинска
помощ;
5. Изготвяне
медицински
стандарт по
спешна
медицина;
6.
Разработване и
внедряване на
електронна
страница за
надграждащо
обучение по
спешна
медицина рубрика в
интернет
страницата на
МЗ;
7. Провеждане
на обучение на
персонала от
ЦСМП;
8. Доставка на
хардуер и
софтуер за
надграждащо
обучение и
манекени за
обучение

надграждащо
обучение по
спешна медицина
с линк към
интернет
страницата на
МЗ;
- Обучен
персонал от
ЦСМП;
- Доставено
оборудване за 28
ЦСМП и 10
болнични
заведения.

Поддръжка на
електронна
страница за
надграждащо
обучение по
спешна
медицина.

Обучени
6 500 души
персонал.
8 бр.
преносими
компютри, 34
бр. PC
конфигурации
за
надграждащо
обучение и 38
манекени за
обучение в 28
ЦСМП и 10
болнични
заведения.
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Изграждане на
регистър на
здравните
професионалист
и (лекари,
специалисти по
здравни грижи и
др.).

Утвърждаван
е авторитета
на
българските
лекари и
другите
здравни
професионал
исти

Програма на
правителств
ото за
европейско
развитие на
България
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”
2007-2013

Стартиране
изпълнение на
договор
BG051PO0016.2.03-C0001
по проект
„Акредитация
на лечебните
заведения и
продължително
то обучение на
медицинския
персонал”
1. Доставка на
хардуер и
софтуер за
регистъра на
медицинския
персонал;
2. Създаване и
поддържане на
регистър на
медицинския
персонал в
Министерство
на
здравеопазван
ето.

март
2010г. –
април
2011г.

Унифицирани
процеси по
регистрация на
медицинските
кадри, чрез
създаден и
поддържан
регистър централизирана
електронна база
данни на
медицинския
персонал в МЗ с
възможност за
анализ, оценка и
планиране

Изграден
регистър на
медицинския
персонал –
няма.

Изграден
регистър на
здравните
професионали
сти (лекари,
специалисти
по здравни
грижи и др.).
Създадени
регистри на
лекари,
лекари по
дентална
медицина,
магистър
фармацевти,
медицински
сестри,
акушерки и
асоциирани
медицински
специалисти
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