
Станалата актуална в публичното пространство, национална здравна карта, има своята

предистория и нормативна уредба.

Действащата в момента Националната здравна карта е утвърдена с Решение № 429 на МС от

12.06.2003, с две последващи изменения (Решение 779/2003 и Решение 449/2005).

Кое определя интереса към темата?

Националната здравна карта е инструмент за планирането и разпределението на

лечебните заведения, посредством които се осъществява националната здравна политика.

Съдъражнието на картата е определено от ЗЛЗ и включва:

ü съдържанието на областните здравни карти след съгласуването и утвърждаването им от

министъра на здравеопазването;

ü необходимия брой центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна

хематология, лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, лечебни заведения за лечение

на онкологични заболявания, с изключение на комплексните онкологични центрове, лечебни

заведения за лечение на инфекциозни болести, включително особено опасни инфекциозни болести и

домове за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични

грижи за деца;

ü националните здравни приоритети;

ü лечебните заведения за болнична помощ, с които НЗОК задължително сключва

ежегодно договори по смисъла на ЗЗО за осигуряване на достъпна медицинска помощ;

ü минималния и максималния брой легла за активно лечение (терапевтични, хирургични,

педиатрични, акушеро-гинекологични и за интензивно лечение) и за долекуване и продължително

лечение на лечебните заведения;

ü списък на лечебните заведения за болнична помощ, които не подлежат на приватизация.

Така, както е разписано в закона за изготвяне на картата са необходими няколко условия:

Ø Да са утвърдени областните здравни карти

Ø Да е утвърдена методиката за разпределението на  минималния и максималния брой

легла за активно лечение (терапевтични, хирургични, педиатрични, акушеро-гинекологични и легла

за интензивно лечение) и за долекуване и продължително лечение. За въпросната методика МЗ

твърди, че е разработена на базата на световните стандарти за осигуряване на болнични легла за

населението и предвижда, че за всеки регион са нужни минимум 4 на хиляда души население и



максимум -  5.9  на хиляда души.  (по данни на www.dnewnik.bg в публикация от 02.02.2011) Освен

твърденията на МЗ въпросната методика не е официализирана публично.

Ø Да се определят националните здравни приоритети.

За да се изпълни предназначението   националната здравна карта, (освен удобна тема за

политическо говорене) трябва да се дефинира националната здравна политика. И тъй като

трудно се определят дългосрочни цели и политики, още по-трудно те се реализират – по лесното е

се пълни публичното пространство с нищо незначещи фрази.

http://www.dnewnik.bg/

