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Анотация на Дипломн работа
1. Работно заглавие:

Негативното отношение на лекарите към качеството на
здравеопазването и необходимостта от реформа в
България
2. Важност на проблема: За успешното развитие на всяка една страна е
необходимо да бъдат извършени различни видове реформи, които да
подобрят нейното състояние. Едни от най-важните реформи във всички
страни са свързани с промени в социалната политика, със здравеопазване,
образование, пенсии, заплати и т.н. Ето защо, провеждането на здравна
реформа е проблем, който засяга цялото общество – не само работещите в
тази сфера, но и всички потенциални пациенти. Нещо повече отношението на
докторите, медицинските сестри и персонала в болниците към техните
пациенти е един от най-важните критерии за определяне на степента на
развитие на клиничните заведение и е индикатор за необходимостта от
здравна реформа. За да бъде трудоспособно едно общество и да успее да
върви напред, на първо място – то трябва да бъде физически здраво, да е
готово да се труди. Този проблем е толкова важен, защото разрешаването му,
би довело до цялостна промяна на обществото и би поставило началото на
икономически, творчески и културен растеж на цялата нация. Затова ми се
струва необходимо да бъде анализиран проблемът в дълбочина и дори да се
достигне до конкретни отговори – как би било най-удачно да се проведе
реформата и в кои области да бъде цялостна, в кой – частична. Какво е
мнението на специалистите по този въпрс и как смят, че ще е най-удачно да
бъде разрешен.

3. Как и защо е станал въпросния проблем? – Различните начини за
борба с болестите са в основата на всяко едно общество – като започнем от
античните общества и стигнем до наши дни. Необходимостта от здраво и
трудоспособно населенеие е породила нуждата от различни видове лечения.
Ето защо, дори и в наши дни проблема със здравеопазването остава
неразрешен и се търсят различни пътища за неговото подобряване и
справянето с проблемната ситуация – намирането на най-правилния път.
Чрез една постепенна промяна във всички сфери на здравеопазването полесно ще се достигне до необходимото ниво. Грижата за здравето трябва да
бъде основен преоритет на всички хора! Това се опитват ад ни внушат
всички лекари и да ни накарат да се грижим повече за себе си. Ето защо, те
най-ясно усещат необходимостта от здравна реформа и от по-радикална
промяна в съвременната ни система на здравеопазване. Без добра здравна
система, няма добро общество. Затова разрешаването на проблема е толкова
важно.
Основните критерии за осъществяване на здравната реформа са
свързани със здравните заведения, различните изисквания и очаквания на

медицинските работници и гражданското общество, начините за здравно
осигуряване на гражданите, функциите на здравната каса и вероятността за
въвежднате на частни здравни фондове, ролята на гражданското общество и
фармацефтичните компании в сферата на здрваеопазването, отношенията
между пациенти и лекари, различните видове лечения и тяхната ефективност,
наличието на корупция в здравеопазването и т.н. Обсъждането на всеки един
от тези критерии би довело до изясняване на ситуацията и би породило нови
и различни идеи за справяне с проблемната ситуация. Това би помогнал на
мен като пациент и на лекарите, като главни действащи лица в тази сфера.
Едно по-подробно изследване на „съставните части” на една здравна
система, би довело до обнадеждаващи и крайно необходими и очаквани
резултати.
Нуждата от качествено здравеопазване и множеството проблемни
ситуации, с които аз и моите близки сме се сблъсквали, ме накараха да се
вгледам по-специализирано в темата и породиха големия ми интерес към нея.
Ако някои от постигнатите резултати след това изследване, доведе до
минимална промяна в сегашната здраван ситуация или подтикне някои да се
замисли, тогава от един подобен анализ би имало голям смисъл. Ето защо,
този проблем е толкова важен за мен и въпреки че се е появил преди
хилядолетия, той все още стои неразрешен. Да помогнеш на едно общество,
означава да го подкрепиш в трудна ситуация, а именно такава е тази в
сферата на здравеопазването. Този казус ми изглежда доста интересен, а
разискването му би довело до по-конкретни резултати и това ме кара да го
изследвам в дълбочина. Многобройните лекарски протести през последните
години, също са показателни за необходимостта от провеждане на подобна
реформа и са символ на тяхното недоволство и решителност да „поправят”
моментната ситуация.

4. Как смятам да разреша проблема? – възнамерявам да
отговоря на следните въпроси:











Кои са най-проблемните сфери в здравеопазването и как да
бъдат променени?
Колко човешки животи, зависят от провеждането на здравна
реформа?
Как лекарите смятат, че проблема може да се разреши?
Какво показват лекарските протести?
Какво е мнението на Българския лекарски съюз?
Кои са отговорните лица за извършването на една успешна
реформа?
Колко често трябва да бъдат обновявани методите на работа в
едно здравно заведение (според лекарите)?
Как да се проведе процеса на здравно осигуряване на хората,
така че те да се чувстват удовлетворени от него?
Колко често трябва да бъде сменяна болничната апаратура и
интериора (легла, телевизори, санитарни възли, храна, бельо и
т.н). на различните лечебни заведения?
Какви са основните фукции и привилегии на здравната каса?
















Каква е ролята на гражданското общество и международните
здравни фондове върху съвременната българска ситуация в
здравеопазването?
Каква е политиката на фармацевтичните компании, аптеките и
здравната каса?
Какви са взаимоотношенията между лекари и пациенти?
Как по-успешно да бъде провеждано лечение на различните
пациенти?
Колко развита е корупцията в сферата на здравеопазването и
какви са начините за справяне с нея?
Какъв е правилният път по отношение на затварянето на
лечебни заведения в по-малките населени места и
доболничната помощ?
Каква е степента на важност на центровете за спешна
медицинска помощ и доколко квалифицират е персоналът в
тях?
Каква е компетентността на медицинските работници, как се
получават дипломи в днешно време и защо понякога ни е доста
трудно да се доверим на лекърското съсловие?
Каква е степента на обединеност на екипите за осигуряване на
медицинска помощ и на хората работещи в тази сфера, като
цяло?
Какви конкретни промени трябва да бъдат направени, за да се
постигне една успешна здравна реформа?
Защо проблемът е толкова значим и до какво би довело дори
частичното му разрешаване?
Колко често хората се сблъскват с проблеми в
здравеопазването и как те стават значими?
Как да се справим със съвременната действителност в
лечебните заведения?
Колко често ни се налага да прибегнем до специализирана
медицинска помощ и доколко сигурни се чувстваме в нея?

5. До какво допускам, че ще стигна? – Основните проблеми
вероятно ще са свързани с броя на лечебните заведения, работата на
здравната каса, отношенията между лекари и пациенти, политиките на
фармацевтичните компании и оборудването в болниците. Недоволството
на докторите, точно в тези аспекти на проблема е показателно за
необходимостта от реформа. Именно заради това най-съществени
промени, трябва да бъдат направени в тези области или поне да се намери
правилнят път за тяхното разрешаване, по който трябва да се тръгне.
Множеството и различни аспекти на проблемите в сферата на
здравеопазването не могат да бъдат цялостно анализирани в рамките на
една дипломна работа и на едно конкретно изследване. Затова
резултатите биха били по-значими, ако и след това се продължи работата
по темата и повече хора се заинтересоват от нейното разискване и
осъзнаят колко е висока степента й на важност. Така, че информацията,
която ще бъде извлечена от едно подобно изследване би била огромна и

анализирането й би изисквало изключително задълбочаване и вникване в
„корените” на темата. Затова става ясно, че разискването на подобен
проблем е многопластово и трудно биха били обхванати всичките му
аспекти. Ето защо, ще съсредоточа вниманието си върху най-важните
проблеми в сферата на здравеопазването от гледна точка на лекарите, а
останалото ще анализирам малко по-повърхностно.

