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Третата научна среща на Сдружението на 
обучители и изследователи по обща медицина 
(СОИБОМ) събра общопрактикуващи лекари от 
цялата страна за обсъждане на актуалната тема 
за полиморбидния пациент.

Основна част от работата в общата практика е 
свързвана с обслужването на пациенти с хронични 
заболявания – както поради разпространеността 
на този тип заболявания, така и поради демографс-
ката структура на населението в страната.

Хроничните заболявания, независимо от 
вида им и клиничното им протичане, се характе-
ризират с необходимостта от „текущо управление 
в продължение на години или десетилетия“. Друг 
аспект е честата им свързаност. От една страна 
е коморбидността,  т.е. „асоциирано заболяване, 
произтичащо от другo заболяванe”, а от друга – 
полиморбидността – „две или повече съпътства-
щи хронични състояния/заболявания”. 

Като отправна точка за дискусии бе пред-
ствен типичен случай на полиморбиден паци-
ент. 

Иван е 56-годишен мъж, страдащ от хи-
пертония, диабет –  на комбинирана терапия 
– инсулинозаместителна и перорални медика-
менти,  с тромбофлебит на долни крайници и 
ампутиран десен крак; псориазис  и цироза на 

черния дроб с токсична генеза, етилна зависи-
мост. 

Живее с приятелката си, която също злоу-
потребява с алкохол и страда от цироза. 

За всичките си заболявания има изписа-
на терапия. Преди 2 месеца е консултиран с 
кардиолог и има променена терапия. Преди 
2 дни е дехоспитализиран от гастроентеро-
логична клиника по повод декомпенсация на 
чернодробното му заболяване. 

Идва на поредната консултация за преглед 
и уточняване на терапията. 

С използването на интерактивни подходи 
ясно се илюстрират ключовата роля на ОПЛ, 
необходимостта от комплексен подход поради 
ангажираността в подобни случаи на значителен 
брой специалисти и служби, както и проблеми-
те в съществуващия модел при обгрижването на 
този тип пациенти, като цяло.

Работата в малки групи сведе предимствата 
на диспансеризацията до нейната планомерност, 
възможността, която създава за редовен контакт 
с пациента; факта, че е безплатна; включени са 
както лекари от първичната помощ, така и тесни 
специалисти; налични са параметри за просле-
дяване и се води документация. 

Недостатъците на съществуващия модел бяха 
изведени спрямо пациентите и спрямо лекарите. 

На първо място се изтъкна, че пациентите се 
препращат за изследвания, 
консултации и администра-
тивни посещения, които се 
оценяват като излишни спрямо 
тяхното състояние. Неспра-
ведливостта и неравнопоста-
веността в реимбурсирането 
на някои болести и терапии 
бяха поставени на второ място 
като проблем, тъй като на-
ред с излишните прегледи за 
определени състояния има не-
съответен вид и брой прегледи. 
Акцентира се върху недоста-
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тъчното съдействие от пациентите за консулти-
рането при ОПЛ, за изследванията и приема на 
терапията, за спазването на хигиенно-диетичен 
режим, както и за извършването на изискваните 
административни заверки. Отделено бе внимание 
на факта, че немалка част от тези пациенти се 
представят на ТЕЛК. Тази процедура е неподходя-
що организирана и е ясен пример за т.нар. „футбо-
лизиране на пациентите”. Отбелязано бе, че по-
настоящем може да се говори за свръххоспитали-
зации при хронично болните и особено при тези, 
които са полиморбидни.  

За ОПЛ най-същественият недостатък на 
настоящата система е трудността по свободно 
изписване на терапия – понякога е невъзможно 
или ОПЛ с много условности могат да регулират 
медикаментозното лечение на добре познаваните 
от тях хронично болни пациенти. Задължителните 
консултации и изследвания, изисквани според На-
редбата за диспансеризация и съответно Нацио-
налния рамков договор, са най-затрудняващи ра-
ботата в първичната практика. Тези консултации са 
включени в общия брой на лимитираните направле-
ния, като по този начин се нарушава качеството на 
лечението както на хронично болните, така и при 
острите случаи. Сегашната регулация е свързана 
и със значим обем документиране, което, от една 
страна, бюрократизира диспансеризацията, а от 
друга, е „капан” за административни нарушения с 
последващи глоби от здравноосигурителната каса. 
Лекарите се чувстват безсилни пред лавината от 
регулации, която в крайна сметка не допринася за 
качествено медицинско обслужване на пациентите 
с хронични заболявания. 

Важен проблем, изведен като недостатък на 
настоящия подход при обгрижването на поли-
морбидните пациенти, е липсата на комуникация 
със социални и други служби, които имат пряко 
отношение към осигуряване на качеството на жи-
вот на този тип болни.

Теоретично за оптимизиране на медицински-
те грижи биха могли да се дефинират следните 
видове интервенции:

  организационни (всяка промяна в начина на 
предоставяне на грижите – управление на случаите 
или включване на допълнителни специалисти),

  финансови, 
  регулаторни и 
  интервенции, ориентирани към пациента. 
Независимо от вида на промяната, интервен-

циите целят да се постигнат определени резулта-
ти пряко за пациентите, например:

  Физически промени  –  постигане на опти-
мални нива на артериалното налягане или на 
кръвната захар

  Психични – намаляване на депресията
  Социални – подобрена социална активност

  Ефективно използване на здравните услуги 
– намаляване броя на консултациите и хоспита-
лизациите

  Промяна в стила на живот
  Осигуряване на достъпност до здравни 

услуги
  Оптимално съотношение цени/разходи.
В здравните системи съществуват разно-

образни модели за обгрижване на хронично 
болните, най-разпространен е моделът на E. 
Wagner. Въпреки че се прилага успешно в САЩ, 
Канада, Астралия и множество евпропейски 
страни, и този модел не отделя специално вни-
мание на полиморбидните пациенти.

Фиг. 1

В малки групи се работи по нов модел за 
грижите за полиморбидния пациент. Идеите 
на участниците са обобщени и синтезирани в 
направления:

1. Единоначалие (ОПЛ като координатор), 
съчетано с ангажираност на всички звена – па-
циент–ОПЛ–тяснопрофилен специалист в извън-
болнична медицинска помощ–болничен специа-
лист–социална служба

  колаборативност между всички ангажирани   
  по-близък контакт с институциите – со-

циални грижи, община, неправителствени орга-
низации.

2. Консултациите за пациента:
  ежемесечни до стабилизиране
  при промяна в състоянието/терапията
  отпадане на задължителните консултации
  осъществяване на консултации по меди-

цинска целесъобразност
  болнично лечение при усложнения
  регулиране на прегледите чрез регистрату-

ра на практиката.
3. Финансиране
  реално – правилно съотношение между 

първичната извънболнична медицинска помощ/
специализираната извънболнична медицинска 
помощ/болничната помощ 

  индивидуален лимит за всеки пациент 
(вместо лимитът да е според болестта по Между-
народната класификация на болестите)
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  целенасочено финансиране за профи-
лактика

  търсене на съотношение медицински ре-
зултати/осигурени финансови ресурси.

4. Обучение (финансирано) на:
● пациента 
– по отношение на болестта – в началото 

и на всеки етап от лечението, целенасочено за 
полипрагмазията и хигиенно-диетичния режим

– по отношение на отговорността му за 
собственото здраве и лечебния процес, включи-
телно за себестойността на здравните грижи

● близките му
● екипа
● социалните служби.

5. Етични въпроси:
  взаимоотношения лекар-пациент
  отношение и уважение към общопрактику-

ващите лекари
  престиж на общопрактикуващия лекар в 

медицинската общност.
Повечето от посочените идеи са представени 

графично в проект на една от групите, работещи 
в екип за нов подход към полиморбидните па-
циенти (фиг. 2).

Предложените идеи ясно очертават недоста-
тъчността в настоящата организация на грижите за 
полиморбидните пациенти. Нужно е преосмисляне 
и смяна на подхода към тази голяма група болни, на 
която общопрактикуващите лекари отделят значи-
ма част от ежедневната си работа. 
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