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Хронични незаразни болести (ХНБ)

• Четирите основни ХНБ 
(сърдечно‐съдови заболявания (ССЗ), 
рак, хронични обструктивни 
белодробни заболявания и диабет)   
са водеща причина за смърт, 
заболяемост и инвалидизация в 
Европейския регион на СЗО. 

• Те представляват по‐голямата част от 
тежестта на болестите и 
преждевременната смъртност в 
региона и най-вече в България.



Основните рискови фактори, 

допринасящи за ХНБ, са: 

Source: Global Hearts Initiative Infographic

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/global-hearts/HEARTS_Infographic_rev1.pdf?ua=1


Цели на Глобална рамка за мониторинг на НХБ до
2025/2030 г. и Цели за Устойчиво Развитие до 2030 г. 
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3. 10%
относително 

намаляване на 
разпространени

ето на 
недостатъчна 

физическа 
активност 

6. Задържане на 
нарастването на 
диабета и 
затлъстяването (SDG)

4. 30% относително 
намаляване на 
средния 
популационен прием 
на сол/натрий 

1. 25% относително намаляване 
на преждевременната 
смъртност от сърдечно -съдови 
заболявания, рак, диабет или 
хронични респираторни 
заболявания (SDG)

7. 25% относително 
намаляване на

разпространение на 
повишено кръвно 
налягане, според 

националните 
обстоятелства 

2. 10% относително 
намаляване на вредната 

употреба на алкохол, 
според случая, в 

националния контекст 
(SDG)

5. 30% относително 
намаляване на 

разпространението 
на настоящата 

употреба на тютюн
(SDG)

8. Най -малко 50% от 
отговарящите на условията 
хора получават лекарствена 
терапия и консултиране 
(включително гликемичен 
контрол) за 
предотвратяване на 
инфаркти и инсулти 

9. 80% наличност на 
достъпни основни 

технологии и основни 
лекарства, включително 

генерични лекарства, 
необходими за лечение на 

основни неинфекциозни 
заболявания както в 

публични, така и в частни 
заведения 
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СЗО ръководи мониторинга на прилагането на
политиката за ХНБ

Провежда се редовно от 2001 г.

Компоненти, които се оценяват:

1. Инфраструктура, персонал, 

наличност на финансиране

2. Политики, стратегии и планове 

за справяне с рисковите фактори

3. Информационни системи и 

наблюдение

4. Капацитетът на здравната 

система, свързан с превенцията 

на ХНБ, ранното откриване и 

лечението. 



Подобряване на показателите при незаразните 

болести: бариери и възможности за здравните системи

Оценка за България 2020
• ХНБ създават значителна тежест върху здравната система и 

икономиката на страната, с последствия за 
социално‐икономическото развитие.

• Общата стандартизирана смъртност за заболявания на 
кръвообращението за хора над 65 години е три пъти по‐висока в 
България от средната за ЕС ‐ 281. Има значителни неравенства 
по отношение на стандартизираната смъртност в цялата страна, 
между градските и селските райони и между различните региони: 
разликата между най‐високата (Видин) и най‐ниската смъртност 
(София) по региони е почти двукратна. 



Избрани резултати
Стратификация на риска в първичната медицинска помощ

• Националната програма за ХНБ обхваща годишни здравни профилактични прегледи за 
осигурени възрастни лица над 18 години. 

• Прегледът се извършва от личния лекар, който е длъжен да предостави на осигурените 
лица информация за вида и честотата на медицинските прегледи и изследвания.  
Годишният профилактичен преглед включва: анамнеза и пълен обективен статус, 
лабораторни изследвания на кръв и урина, попълване на анкетна карта, формиране на 
рискови групи и др.

• Въпреки че са задължителни, честотата на профилактичните прегледи сред 
осигурените лице е доста ниска: само 38% от населението през 2018 г., според данни 
на НЗОК. Има глоби за неучастие в програмата за профилактични проверки. Лицата, 
които пропуснат годишния профилактичен преглед, губят здравната си застраховка за 
един месец през следващата година и могат да бъдат глобени от РЗИ.

Sources: WHO, British Heart Foundation, Bullen C.

http://www.who.int/tobacco/research/heart_disease/en/
https://www.bhf.org.uk/heart-health/risk-factors/smoking
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18570625


Резултати 2

• Превенцията на ХНБ е недофинансирана. Финансирането се осигурява 

основно от държавния бюджет и се разпределя към национални програми и 

планове за действие на местно ниво, като последните се съфинансират от 

общините. Само 2% от текущия бюджет са разпределени за ХНБ, в сравнение 

с 18%, отпуснати за програми за заразни болести.

• Разпределението на средствата се основава на програми, а не на нужди и 

приоритети. Бюджетът се базира на исторически модели и съществуващи 

инвестиции, а не на здравните нужди и на приоритетните области.

• Пациентите нямат ефективен достъп до информация, за да вземат 

информирани решения. Според Националната здравна стратегия 2020 една 

от слабостите на здравната система е недостатъчната информираност на 

населението относно техните права, както и относно задълженията на 

ангажираните страни в здравната система ‐ пациенти, здравни заведения и

финансиращи институции.

Sources: WHO; IHME; Global Health Observatory

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
http://apps.who.int/gho/data/view.main.CODREG6EURV?lang=en


Подобряване на координацията между доставчиците

• Въпреки че са положени усилия за укрепване на първичната помощ, 
процентът на хоспитализациите, които могат да се избегнат е висок.

• Процентът на предотвратимите хоспитализации поради диабет, ССЗ и 
заболявания на дихателната система е сред най‐високите в ЕС (64,69).

• Болничната помощ е доминираща и се предоставя главно чрез мрежа от 
държавни и частни болници, разделени на многопрофилни и 
специализирани. 



Създаване на подходящи системи за стимулиране
• Настоящите схеми за заплащане на доставчиците (стимули) не водят до модел за 

предоставяне на грижи, ориентиран към резултатите. Плащането към доставчиците 

се фокусира главно върху отделни случаи и казуси, а не върху здравните резултати.

• Доплащанията за консултации и лекарства насърчават хората да се обръщат 

директно към болници, където лекарствата и някои процедури са изцяло покрити от 

НЗОК. Това, както и стимулите за болниците да приемат пациенти, обяснява 

високия дял на хоспитализациите, особено тези, свързани с ХНБ.

• Страната заема челната позиция в ЕС с най‐висок проценти на хоспитализации ‐
315 на 1000 души, което е повече от 50% над средното за ЕС (59). Експерти 

изчисляват, че около 20% от общата болнична дейност може да се извършва в 

амбулаторни условия.



• Не съществуват национални клинични пътеки за някои от основните 

услуги, описани в настоящата оценка. Не съществуват КП за превенция 

на хипертония/ССЗ, Остър коронарен синдром и диабет. 

Интегриране на доказателства в практиката



Подобряване на достъпа до качествени лекарства за ХНБ

• България все още няма интегрирана национална лекарствена политика.

• Настоящите механизми за регистрация, ценообразуване, изписване и 
субсидиране на лекарства не подсигуряват съотношението цена‐качество. 
Необходимостта от контрол на публичните разходи допринася за високия 
дял на преки плащания, което вероятно пречи на достъпа и придържането 
към конкретно лечение. 

• Лекарствата представляват твърде голям дял от общите здравни 
разходи - 38% в сравнение със средната стойност за ЕС от около 25%. 
Голям е делът и на преките плащания, до 81% от общите фармацевтични 
разходи. С изключение на Кипър, публичното покритие за 
фармацевтичните продукти в България е най‐ниското в ЕС.



Създаване на адекватни информационни решения
• Въпреки че съществува политическа рамка и инициативи за създаване на 

национална здравна информационна система, основана на съществуващите 

бази данни и базирана на индивидуални здравни досиета това все още не е 

осъществено. Намерението бе Националната здравна информационна система 

да обедини информационните системи и здравните досиета, за да проследява 

пациента по целия път на лечението, като обобщава данните до 2021 г. 

• Въпреки това, все още съществуват разпокъсани информационни системи, 

работещи между доставчиците на здравни услуги, Министерството на 

здравеопазването и тези институции.

• Данните в здравната система не са ориентирани към качество и здравни 

резултати. Системите за здравна информация, използвани от доставчиците на 

здравни услуги и НЗОК, са разработени за целите на информационен и 

финансов контрол, а клиничната информация и информацията за качеството на 

услугата не се предоставя систематично и изисква ad hoc анализ.



Регионална консултация за Европейския регион на СЗО относно глобалните стратегии в 
здравния сектор за ХИВ, вирусен хепатит и полово предавани инфекции за 2022-2030

• За региона е необходима специфична цел за намаляване на 
късното диагностициране (може да са необходими брой услуги за 
тестване, ориентирани към КП и стратегии за избягване на загубата на 
грижи, особено в усилията за достигане на 95-95-95)

• Нужда от специфични цели за ключови популации: специфична 
цел за намаляване на вредата, каквато има стратегията за вирусен 
хепатит; конкретни цели за PrEP; считат ХИВ при мигрантите за 
приоритет за региона

• Необходимост от формулиране на мониторинг на общността на 
целите, които трябва да бъдат постигнати

• Координация в наблюдението на напредъка (агенциите на ООН 
работят с правителствата и ги свързват с общностите)

• Липсваща цел за намаляване на смъртните случаи, свързани със 
СПИН



Контекст на обсъждания регион:

• За Източна Европа превенцията остава предизвикателство заедно 
с високата стигма;

• Необходимост от специфични регионални цели за постигане на 
намаляване на новите диагнози и смъртни случаи на ХИВ (цел за 
въздействие), като се има предвид съществуващото познаване и 
адаптация на националните рамки на държавите-членки, за да се 
осигури добро наблюдение на напредъка

• Късната диагностика все още не е адресирана достатъчно в целия 
европейски регион на СЗО (в следствие - късно лечение, по-високи нива 
на смъртност)

=> необходими са цялостни стратегически намеси и конкретни цели, 
необходими за по-доброто определяне на начина, по който се справяме 
с тези критични проблеми



Интегрирани услуги

Услуги, ориентирани към личността / населението и принцип на „едно 
гише“

Тест за ХИВ и хепатит в съответните условия (клиники за ППИ, клиники 
за лечение на наркотици / наркомани)

• Тестване на точки за грижа за ППИ, самотестване, онлайн услуги, 
мобилни приложения за предоставяне на резултати от тестове и т.н.



Препоръки
• Стратегическа насока 1. Обединяване на здравната политика и усилията при 

планиране на превенцията на приоритетни заболявания и хронични грижи, 

подсилвайки междусекторния подход и осигурявайки адекватно 

финансиране

• Стратегическа насока 2. Увеличаване на капацитета за реагиране на ниво 

общност и ПМП към максимизиране на възможностите за промоция на здраве 

и превенция на заболяванията и подпомагане на грижи, насочени към пациента

• Стратегическа насока 3. Оптимизиране на функционалните клинични мрежи и 

референтните центрове за избрани заболявания

• Стратегическа насока 4. Разработване на многостепенна система за 

управление на качеството, базирана на резултатите от заболяванията



Унгария- данък обществено здраве
• Пример за успешно междусекторно действие, използващо фискален 

инструмент за насърчаване на избора на по-здравословни храни и 

увеличаване на приходите за общественото здраве (2015 г.). Унгарският 

парламент прие законодателство, създаващо данък върху продуктите за 

обществено здраве – данък, налаган върху хранителни продукти, съдържащи 

нездравословни нива на захар, сол и други съставки, в опит да намали 

консумацията им, да насърчи здравословното хранене и да създаде 

допълнителен механизъм за финансиране на обществените здравни услуги. 

Четири години от въвеждането на данъка консумацията на облагаеми 

нездравословни храни в Унгария е намаляла. Много производители на храни 

са намалили или премахнали нездравословните съставки в своите продукти, 

осведомеността на населението за здравословното хранене се е увеличила и 

приходите са от приблизително 219 милиона щатски долара са събрани и 

предназначени за здравни разходи. 



Белгия
• Многосекторни мрежи за психично здраве в Белгия: пример за успешна реформа на 

психичното здраве чрез редизайн на предоставяне на услуги (2018 г.)

• Белгия направи национална реформа на сектора на психичното здраве в отговор на 

необходимостта от по-ефективни подходи, ориентирани към хората с психични заболявания. 

Целта е да се засилипромоцията на психично здраве и превенцията на заболяванията и 

самоубийствата,  предлагането на грижи в общността и да се намали броя на леглата в 

психиатричните болници;  подобри интегрирането на грижите, социалната рехабилитация и 

възстановяването на потребителите на услуги, включително качеството на живот на 

потребителите и полагащите грижи. 

• Националната реформа е в съответствие с Плана за действие на СЗО за психично здраве 

2013–2020 г., който призовава за преминаване от институционални грижи към услуги в 

общността. Реформата допринесе за подобряване на дългосрочното здраве на пациентите и 

намаляване на болничния престой. Той също така значително намали броя на леглата в 

психиатричните болници в полза на услугите в общността за хората с психични 

заболявания. 
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Инструменти на СЗО: ССЗ 
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