
 1 

                                                                         До Председателя 

                                                                                         на БЛС гр. София 

КОНЦЕПЦИЯ 

за развитие на функциите на  централната комисия по 

професионална етика /ЦКПЕ /към  БЛС. 

Контрол на качеството и  система за оценка на риска от БЛС 

 

Актуално състояние на дейността на Централната комисия по професионална 

етика (ЦКПЕ) към БЛС: 

Централната Комисия по професионална етика е изградена съгласно изискванията 

на ЗСОЛЛДМ и осъществява функциите си съгласно чл.15 от Устава на БЛС. 

До момента ЦКПЕ изготви централен регистър на постъпващите жалби и 

сигнали с алгоритъм за отговори по тях. Актуализира се Правилник за работа на 

Комисията. Проведоха се две работни заседания на ЦКПЕ на БЛС за 2012г. 

Анализът на постъпилите жалби и сигнали, и работата по тях откроиха редица 

проблеми, затрудняващи ефективната й дейност: 

1. Постъпват жалби и сигнали от граждани и институции, които в 1/3 от 

случаите са директно отправени към  ЦКПЕ. Те се пренасочват към 

съответните Комисии по професионална етика на РЛК (РКПЕ) без да има  

възможност за контрол и обратна връзка за тяхното изпълнение. Повторните 

жалби и обаждания на жалбоподавателите са индикации за мудност и 

неефективност на тази връзка. Без да считаме, че трябва да се намесваме в 

работата на КПЕ към РЛК и потвърждавайки правото им на независими 

органи,  отчитаме  слаба обратна връзка и невъзможност за своевременна 

информация при забавени случаи. 

2. Постъпват жалби по несъгласие с решенията на Районните КПЕ. Изисканата 

информация в повечето случаи потвърждава решението на РКПЕ. В 

случаите обаче когато има явно нарушение на  Кодекса па професионална 

етика няма уставно заложен механизъм за реакция от ЦКПЕ. Това е от 

значение както при формално  взети решения /“.няма регистрация за този 

лекар в РЛК…“/, така и в случаи на неразгледани жалби и възникнали 

конфликтни ситуации /…Жалба срещу председател на  КПЕ…./ 

3. Практически няма цялостен Национален регистър на казусите, по които 

работят РКПЕ. Такъв е необходим, защото на практика комисиите се 

занимават с оценка на евентуална персонална /лекарска грешка, а няма 

възможност за анализ на т.н. медицинска/системна грешка от ЦКПЕ – 

стъпка към оценка на риска и  промяна на поведението  към превантивни 

мерки.  

4. Налице са случаи в които няма нарушения на  Кодекса по професионална 

етика /в сегашния му вид/, но са налице нарушения в качеството и  

своевременността на оказаната диагностично-лечебна дейност. Формалното 

заключение за липсващи нарушения на  Кодекса е в противоречие с 
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професионализмът ни на лекари (чл. 15 ал.3 Комисията се произнася по 

професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, 

свързани с упражняването на професията и взема решения по чл.39 от 

настоящия устав) и с неприетите Правила за добра медицинска практика 

(ПДМП). Резултатът е принизен авторитет,“олекване“ на решенията на КПЕ 

и тласкане на жалбоподавателите да търсят друг, по неприятен за нас път на 

решение-МЗ, одит, съд.  

5. Явно се чувства липсата на ПДМП. По своя характер те се преплитат с 

Кодекса по професионална етика, регламентират принципи за работа 

залегнали в документи на ЕС- Европейска харта за правата на пациентите и 

др.  

6. Постъпват сигнали от  Прокуратура, ИАМО и др. касаещи етични проблеми.    

Няма механизъм по който да се изиска информация от РЛК или да се изиска 

решение на РКПЕ. Дори и да се осъществи този ход, обективно оправданото 

забавяне на процеса обезсмисля  действията ни. 

7. Няма механизъм, по който КПЕ на РЛК да изисква и ползва становища на 

водещи специалисти в дадена област на медицината, за професионалното 

поведение и медицинската целесъобразност на извършена диагностично-

лечебна дейност, за която е неудовлетворен и се жали пациента. 

В заключение следва отчетем че всичко това влияе отрицателно както върху 

авторитета на съсловната организация, така и на съсловието като цяло. 

Това е основание да предложим пред събора на БЛС: 

1. Промени в Устава на  БЛС 

2. Промени в Кодекса по професионална етика, 

3. Приемане на актуализирани ПДМП  

4. Изграждане на система за оценка на риска и анализ на медицинските 

грешки 

По т. 1  Предложени са промени, включени в проекта на БЛС за промяна на Устава 

По т. 2  Предложени са промени  предложени към проекта на  БЛС за  КПЕ 

По т. 3  Изготвен е актуализиран проект за ПДМП 

По т. 4   Представяме изложената  по долу Концепция 

Една от най-важните цели на реформата в здравеопазването е да се 

предоставят на населението достатъчни медицински услуги с възможности за по-

голям избор и с по-добро качество на разумна цена и максимално нисък 

медицински риск. Едновременно с това трябва да бъде осигурено адекватно 

заплащане на извършваната  диагностично-лечебна дейност в условията на 

максимално покрити  ПДМП .  

Какво е реалното състояние по тези въпроси в момента? 

1.С НРД и приложенията към него се гарантират на населението 

необходимият пакет от здравни услуги. 
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2. Приети са Национални стандарти и алгоритми /КП/ целящи постигане на 

необходимото ниво на качество. 

3.“Разумната цена“ обаче не се постигна, защото на практика не се 

остойности медицинския продукт, а цената му се формира на база гласуван бюджет 

при рестриктивни, лимитирани бюджети. 

4. Заложената стъпка за растеж  на здравните вноски до 12% и 

финансирането на дейности от МЗ не се постигна в адекватен обем. 

5. Заплащането на частта медицински труд в общата стойност на 

медицинския продукт не бе постигна дори на минималната цена  определена от  

БЛС. 

6. Разходите за  апаратура и обзавеждане, съгласно изискванията на 

Стандартите, допълнително създаде финансови рестрикции за здравните заведения. 

7. Недостатъчното заплащане наложи допълнително натоварване на 

недостатъчния брой лекари. 

8. Очаква се остър дефицит на кадри особено в области и общини извън  

университетските градове. 

Тези и още много нереализирани стъпки в реформата  доведоха до 

нарастваща неудoвлетвореност както сред пациентите, така и сред медицинското 

съсловие. 

Създадoха се предпоставки за влошаване на качеството на медицинската 

дейност и нарастващо недоверие към здравната система и медицинската помощ, 

подклаждано и от прибързани, некомпетентни, целящи “създаване на новина“ 

публикации.  Всичко това определя две от насоките в които следва да се разгърне 

съсловната дейност: 

1. Последователни действия за реално остойностяване на медицинския 

продукт и на дяла на медицинския труд в него. 

Цел - достойно заплащане и съхраняване на медицинските кадри. 

2. Изграждане на система, която ще гарантира прогресивно нарастване на  

качеството на медицинския продукт и снижаване на медицинския риск. 

Цел:  

 Гарантирани права на пациента.  

 Възстановено и съхранено доверие и уважение в системата 

лекар-пациент-общество. 

 Максимална защита на лекари и пациенти от медицински 

грешки 

Доколкото решаването на първата насока зависи от съвместната работа с  

много други институции - финансови структури, НЗОК, Парламент, реализирането 
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на второто направление е изцяло в ръцете на две структури - БЛС и МЗ, които в 

интерес на лекари и пациенти  могат да постигнат консенсус. 

Какви са етапите за постигане на тази втора цел? 

1. Изграждане на система за оценка на  медицинския риск и мониторинг на 

медицинските грешки. 

2. Изграждане на структури за регистрация, анализ оценка и 

предотвратяване на  възможни медицински грешки. 

         - вменяване на функции и правомощия на  КПЕ 

         - предложение пред  МЗ за конструиране на болнични структури за 

вътрешен одит /виж Прил.1/. 

    До неотдавна качеството на здравните грижи се възприемаше като 

зависимост от професионалното изграждане на медицинските кадри. Това 

качество, свързано с личностите, се допълва впоследствие с качеството на 

структурите след появата на критерии, позволяващи оценката на единството 

личности-структури. Акцентира се на факта, че пациентите са въведени в този 

процес на глобална оценка на качеството чрез удовлетворяването на техните 

нужди. Професионалното изграждане  и качеството на здравните структури обаче 

се оказа недостатъчно за качеството и безопасността на пациентите.  

Анализът на постъпващите жалби  показва, че те са почти в равен дял, както 

по отношение здравни структури с високо ниво нa оборудване и квалифицирани 

кадри, така и при звена с по-ниска степен на компетентност съобразно  

Медицинските стандарти. 

 През различните периоди международните здравните институции поставят 

различни акценти върху елементите на качеството: - период на осигуряване на 

свободен достъп до здравни грижи, период на повишаване на ефективността на 

общественото здравеопазване и медицинската дейност, за да се достигне до 

препоръките на Съвета на Европа. 

Безопасността на пациента да бъде включена в здравните политики, свързани с 

подобряването на качеството; 

 Всяка страна да разработи последователна и детайлна политика за 

безопасността на пациента; 

 Всяка страна да стимулира развитието на система за отчитане на 

медицинските грешки 

В България в потвърждение на факта, че Законодателят е работил в правилната 

посока напълно в синхрон с Европейското законодателство, е създадената през 

2010 Агенция за медицински одит с основен ангажимент: контрол на медицинската 

помощ, контрол на качеството и ефективността на предоставената помощ, 

медицинските стандарти, както и медицинската целесъобразност на прилаганите 

методи за диагноза и лечение.  

          Обект на дейност на  Комисиите по професионална етика са както  

нарушенията на  Етичния  Кодекс във  взаимоотношенията лекар - лекар, 
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лекар - пациент, така и /дори в по голяма степен/ жалби свързани с качеството 

на оказаната медицинска услуга. 

 През последното десетилетие въпросът  с качеството на здравните услуги все 

повече се свързва с допускането на медицински грешки или нежелани 

сериозни инциденти, които се явяват основна причина за поставяне на 

пациента в риск по време на неговото лечение. 

Допускането на медицински грешки се дължи по-скоро на слабости и 

пропуски в системата (неспазване на нормативни изизсквания, липса на правила за 

поведение, несъответствие с изискванията на медицинските стандарти и т.н.), 

отколкото на невнимание, незнание или небрежност от страна на лекаря. 

Следователно, необходими са мерки, които да стимулират промени и подобрения в 

организацията и управлението на медицинското обслужване. Това, от своя страна, 

се очаква да доведе до подобряване на качеството на здравните услуги и 

безопасността на пациентите, както и до редуциране на медицинските грешки. 

Според експерти, една от основните причини за допускане на медицински грешки е 

липсата на тяхното отчитане поради наличие на «култура на обвинение». 

 Безопасността на пациента в лечебното заведение не може да бъде 

подобрена, ако медицинските грешки и нежеланите сериозни ефекти не се 

отчитат от лекаря, медицинската сестра или друг член на персонала в 

рамките на лечебното заведение. В някои страни такива експерти се наричат – 

риск- мениджъри . 

 Необходимо е процесът на отчитане на медицинските грешки да е основа за 

тяхното изучаване и откриване на основната причина за допускането им с цел, тези 

грешки да не се повтарят в бъдеще. Въвеждането на една такава система за 

отчитане е основна предпоставка за гарантиране на безопасността на лечението, 

защото тя позволява : 

 да се извърши анализ за откриване на основната причина, довела до 

допускане на медицинските грешки и нежеланите ефекти; 

 да се говори открито между специалистите за това; 

 да се извлекат съответните поуки, така че да се предотврати повторното им 

допускане в бъдеще; 

 да се разпространяват опита и добрите практики сред другите медицински 

специалисти. 

Въвеждането на такава система предполага също промяна в организационната 

култура – «културата на обвинение» да бъде заменена с «култура на доверие и 

откритост» за идентифициране на проблемите, свързани с безопасността на 

пациента. Тази система трябва да осигури данните, необходими «да се поучим от 

грешките», и да създаде условия за разпространение на придобития опит на 

всички нива в дадено лечебно заведение, или сред медицинската общност. Също 

така, тази система трябва да осигурява обратна връзка с изпълнителите на 

медицинска помощ чрез публикуване на резултати, доклади и примери за наличие 

на добри практики. 
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В резултат на проучване на литературата и проведената кръгла маса през 2011г. 

между БЛС, ИАМО, Парламентарната комисия по здравеопазване, могат да се 

приемат примерни дефиниции за:  

Медицинска грешка – Неизпълнение и/или неправилно изпълнение на планирани 

действия и/или нормативни изисквания или приложение на грешен план за 

постигане на целта. Допускането на медицинска грешка се дължи по –скоро на 

слабости и пропуски в системата (неспазване на нормативни изисквания, липса на 

правила за поведение, несъответствие с медицинските стандарти) отколкото на 

невнимание, незнание или небрежност от страна на лекаря. 

 Лекарска грешка – Професионално неправилно действие или бездействие или 

съвкупност от такива на лекар, извършено при оптимално създадени условия на 

работа, в резултат на незнание или недооценка на обстоятелствата и/или 

състоянието на пациента, при което са настъпили неблагоприятни последици за 

здравето и живота му, но са могли да бъдат предотвратени. 

Докато първата дефиниция представя като основна причина за допускането на 

грешки наличие на слабости и пропуски в управлението, липса или неспазване на 

правила за поведение или нормативни изисквания, то във втората дефиниция 

отговорността се персонализира и касае поведението на определено лице. 

Разграничаването на двете понятия е от важно значение за бъдещите действия, 

които се очаква да бъдат предприети по отношение на допуснатата грешка. 

Препоръчително е да се разработи и Класификация на сериозните събития, които 

изискват незабавна реакция за действие. 

 

Лекарски грешки 

 
Персонален подход 

 

-кой е виновен 

 

-култура на обвинение 

 

-страх от наказание 

 

-персонално наказание 

 

-лоша комуникация м/у персонала 

 

-вина и страх  от разговор с пациента 

 

-възможност за повтаряне на грешката 

 

 

 

 

Медицински  грешки 
 

Системен подход 

 

--какво и защо се е случило 

 

-култура на доверие 

 

-открит разговор,и анализ на причината 

 

-поука от допуснатата грешка 

 

-добра комуникация между персонала 

 

-открит разговор и обяснение на 

пациента 

-помалка вероятност от подобна грешка 

 

-проучване и разпространяване на ДМП 

 

 



 7 

-запазен или нарастващ риск от грешки 

 

Извод: 

Персоналната вина не отстранява, а 

задълбочава проблема 

 

-снижен риск от допускане на грешки 

 

Извод: 

Подобренията в системата  

повишават безопасността за пациента 

 

Преминаването от персонален подход към системен подход  в анализа на  

грешките, има за цел отстраняване на основната причина довела до появата им. 

Прилагането на този подход означава, че вниманието следва да бъде насочено не 

към търсене на  „кой е виновен“ а  „какво и защо това се е случило“. 

Допускането на грешка е възможно и при най –добрия специалист, в най-доброто  

лечебно заведение. Целта е не да се отправят обвинения и наказания, а да се 

извлекат поуки и предотврати повторението им, т.е да се върви от нарастващо 

неодобрение, към непрекъснато подобрение на процесите в даденото лечебно 

заведение. Многообхватността на този процес рефлектира върху цяластната 

система на здравеопазване. 

Получаването на сигнал или по-скоро отчитането на сериозно събитие 

предполага извършването на проверка/медицинска експертиза, чрез която да се 

установи основната причина, довела до това събитие: дали са допуснати нарушения 

на утвърдените правила за добра медицинска практика или липсват такива 

(медицинска грешка) или сериозното събитие е в резлултат на проявена 

небрежност или незнание на лекаря (лекарска грешка). Анализът на данните и 

откриването на причината за грешката ще позволи да се предприемат съответните 

мерки за нейното отстраняване, за да не се допускат в бъдеще отново същите 

грешки. Следователно, целта е намаляване нивото на допускане на грешки и 

подобряване на безопасността на пациентите, а не само отстраняване на 

констатираната грешка.    

 Предложение за участието на ЦКПЕ към БЛС в по-горе описаните дейности: 

Стратегически цели: 

1. Да подпомага създаването на законодателна рамка за : 

 управление на качеството на медицинската помощ, 

 законодателни промени свързани  професионални ангажименти на БЛС за 

предварителна оценка на установяване и анализиране на медицински 

грешки и неблагополучия довели до смърт, 

 създаване  Комисия/ Съвет  на БЛС, съвместно с ИАМО, представители на 

пациентски организации за предварителна професионална оценка на 

настъпили в диагностично лечебния процес на неблагоприятни събития, 

професионална некомпетентност или небрежност, касаещо събития с 

обществена значимост свързани с летален изход или вреда на пациенти, 

 предложение за промяна в НПК за т.н „Оправдан медицински риск” 
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2. Да извършва мониторинг върху дейността на лечебните заведения, добрата 

медицинска практика и професионалната квалификация на медицинските 

специалисти, съвместно с Акредитационния съвет на БЛС.  

3. Да съдейства за доразвиване и спазване на изискванията на стандарти в 

здравеопазването и индикатори за оценка на качеството, като адаптира и 

прилага международния опит в тази област;  

4. Да съдейства за създаването на база данни  в областта на качеството в 

здравеопазването; 

5. Да съдейства и стимулира въвеждане в лечебните заведения на съвременни 

техники за оценка и подобряване на качеството на дейността;  

6. Да съдейства или изгради система за отчитане на медицинските грешки и 

нежеланите сериозни инциденти в лечебните заведения;  

7. Да организира кръгли маси, информационни събития като превенция на 

медицинските грешки 

Предложение за структури, които подпомагат организацията за реализиране 

на концепцията: 

1. Централна комисия по професионална етика 

2. Регионални структури по професионална етика 

3. Административна структура към БЛС-  експерти / координатори към ЦКПЕ 

4. Създаване на т. н „риск мениджъри” към ЛЗБ - водят системата за 

регистрация на медицинските грешки 

5. Комисия /борд/съвет - състояща се от представители на БЛС, пациентски 

организации, ИАМО - за преценка дали едно събитие представлява 

медицинска, лекарска грешка, небрежност, медицински риск и т.н 

Финансиране на експертните становища, поискани от БЛС, КПЕ, РКПЕ за 

извършваната експертна дейност от специалистите- законово регламентирано от: 

държавата, търговските дружества, членски внос на съсловните организации, такси 

при поискани одити от професионално съсловните организации, от застраховките 

за медицински риск и др., въпрос на обсъждане и законодателни промени. 

Реализацията на тези цели ще осигури: 

 ефективна  дейност на  ЦКПЕ  

 възможност за отстояване на авторитета на съсловната организация в 

обществото  

 по-ефективна защита на членовете на  БЛС 

 

 

     Изготвили:  

Доц. д-р Златица Петрова                                       Д-р Петко Загорчев 

Експерт  БЛС/ЦКПЕ                                                Председател ЦКПЕ / БЛС 


