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БЛАГОДАРНОСТИ
Изказваме искрените си благодарности на всички професионални организации и
дружества на офталмолози, оптометристи, на експерти и асоциации ангажирани със
зрителната рехабилитация, на организации на хора с нарушено зрение и за хора в
уязвимо положение, на организации на пациенти и членове на техните семейства, на
представителите на националните и местните власти и на всички отделни лица, които са
съпричастни към проблемите на хората със зрителни увреждания в България и участваха
в изпълнението на последователните дейности на проект „Визия за зрение,
предоставяйки мнения, становища, информация и собствения си опит.
Техните виждания и препоръки имат основен принос за подготовката на този
документ.
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ВЪВЕДЕНИЕ
България е сред страните, чиито непосрещнати нужди в очното и зрително здраве са
около 4 пъти повече спрямо тези, в държавите с висок доход, като неудовлетворените
потребности сред необлагодетелстваните групи от населението надвишават многократно
това число. Липсва установен механизъм за координация на централно и местно
административно ниво между здравния, социалния и научно-образователния сектор,
осигуряващ мерки за ограничаване на слепотата и гарантиращ правата на засегнатите.
В доклада си за световното зрение (2019 г. Световната здравна организация (СЗО)
алармира, че понастоящем по света около 2,2 млрд. души живеят с нарушено зрение или
слепота; при над 1 млрд. от тях това състояние е могло да бъде предотвратено или все
още се нуждае от обгрижване. СЗО отбелязва, че водещите причини за нарастващия брой
хора с нарушено зрение са застаряването на населението, начинът на живот,
ограниченият достъп до очни грижи, в частност в държавите с нисък и среден доход.
Тежестта на очните болести и нарушеното зрение е неравномерно разпределена; тя е
значително по-голяма сред населението в необлагодетелстваните географски региони,
при хората с ниски доходи, жените, застаряващото население, хората с увреждания,
етническите малцинства. Хората с тежка загуба на зрение не могат да участват в
социалния живот и да достигнат до пълния си потенциал поради отсъствие на достъп до
рехабилитационни грижи.
През идващите десетилетия ако прогнозираното нарастване на броя на
застаряващото население не бъде посрещнато с ръст в подобряването на достъпа до очни
здравни грижи, ще има съществен ръст в броя на хората със зрителни нарушения и
слепота.
С доклада си за световното зрение СЗО се стреми да стимулира държавите да
предприемат необходимите действия на национално ниво за посрещане на изброените
предизвикателства, предлагайки интегрирани грижи в очното здраве, в центъра на които
да стои човекът. Интегрирани грижи означават очно здравеопазване основано на
свързани помежду си мерки за здравна промоция, превенция, лечение и рехабилитация
спрямо спектъра на очните болести. Интегрирани грижи означават посочените мерки да
са координирани както между отделните сектори в здравеопазването, така и
междусекторно – извън него, в съответствие с нуждите на човека в продължение на
живота му. Интегрираните грижи следва да допринесат за постигане на универсално
здравно покритие и за достигане на цел 3 на ООН за устойчиво развитие: да осигурят
живот в здраве и добро състояние за всеки във всяка възраст.
Воден от желанието си да повиши гражданската осведоменост и тази на централните
и местни власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания у нас,
екипът на проекта „Визия за зрение“ изготви Доклад за състоянието на зрителното здраве
в България, основавайки се на части от доклада на СЗО, като първа стъпка към
изпълнението на целите си по проекта. Докладът за състоянието на зрителното здраве в
България беше публикуван през януари 2020 г. През 2020 г. публикувахме и резюме на
доклада на български и на английски език. В него екипът се постара да обобщи
наличните статистически данни относно актуалния брой незрящи хора и хора с намалено
(слабо) зрение в страната; да изведе на преден план основните и специфични за България
причини за зрителни нарушения и слепота; да определи основните пропуски и
несъответствия в съществуващата нормативна уредба и политики в наличните
медицински, социални и образователни практики и стандарти, отнасящи се до
зрителното здраве у нас.
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От събраната информация и извършения анализ по доклада се направиха следните
основни изводи:
1. Липсва надеждна статистическа информация за броя на лицата със зрителни
нарушения в България, което препятства формирането и провеждането на адекватни
политики на държавата в тази сфера;
2. Макар и да са известни преобладаващите причини за зрителни нарушения и
слепота у нас, утвърдени медицински практики за тяхното преодоляване са възприети и
се прилагат само за някои;
3. Няма цялостно и подробно разписани нормативни и политически документи за
справяне със зрителните нарушения чрез промоция, превенция, лечение и
рехабилитация;
4. Няма утвърдени и възприети минимални стандарти за справяне със слабото
зрение и слепотата.
Извършеният анализ и изводите от доклада послужиха за отправна точка за
информиран дебат с експерти в очното и зрителното здраве, с лица със зрителни
нарушения, с политици, с представители на местните власти, с граждански организации.
Въз основа на различните мнения и предоставени становища в хода на този дебат, екипът
подготви препоръки за стратегически насоки за очното и зрително здравеопазване в
България, съдържащи необходимите мерки за справянето със зрителните нарушения и
слепотата.
Представените препоръки в 4 области (нормативни документи, стратегии и
програми, стандарти и практики, социални и рехабилитационни дейности) са обект на
обсъждане със заинтересовани лица и организации. Екипът, съставил доклада,
приветства всяко предложение за допълването им с информация, допринасяща за
актуализирането и изчерпателността им.
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1. Нормативни документи
Предложения за нормативни промени за подобряване на грижата за очното
здраве в България
След извършен анализ на съществуващата нормативна уредба и след проведени
обсъждания със специалисти и хора със зрителни увреждания, беше съставен пакет от
предложения за промени, целящи преодоляване на констатираните проблеми в сферата
на грижите за очното здраве в България.
В настоящата глава са събрани и обобщени предложенията за нормативни
изменения, представени или изведени от дискусиите в организираните по промотирания
от Сдружение Ретина България проект „Визия за зрение“ срещи с професионалисти
(офталмолози и оптометристи) и хора със зрителни нарушения от различните региони на
страната. Някои от предложенията представляват конкретни текстове за изменения в
конкретни нормативни актове, други – общи препоръки за изменения в
законодателството, които да доведат до подобряване на очната грижа в България.
За да достигнат и преминат през реалния нормотворчески процес обаче, е
необходимо предложенията да бъдат подкрепени с мотиви и финансова обосновка,
подлагане на обществени консултации и другите изисквания на Закона за нормативните
актове (ЗНА).
Това може да се случи само ако институциите, притежаващи правомощията да
приемат и изменят нормативни актове, оценят и припознаят предложените им
нормативни решения, и ги подложат на предвидения в ЗНА ред.
Законодателството, регламентиращо грижата за човешкото здраве, в най-широк план
обхваща и очните заболявания и зрителните нарушения. Освен, че засягат голяма част от
населението, зрителните нарушения оказват влияние върху много аспекти от живота на
гражданите. Зрението е сетивото, чрез което човекът участва във възможно най-голям
брой активности – от елементарните всекидневни дейности, грижата за себе си и за
околните, общуването и социалните контакти, образованието, до упражняване на високо
рискови и отговорни професии.
По-долу са изведени препоръки и предложения, които се отнасят до нормативните
актове, регламентиращи различните етапи на въздействие върху очните заболявания и
зрителните нарушения – промоция и превенция, диагностика и лечение, рехабилитация.
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1.1. Промоция и превенция
По Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните дейности и
диспансеризацията (НПДД)
Навременното откриване и диагностициране е от ключово значение за ефективното
лечение при редица широко разпространени очни заболявания, водещи до трайни
зрителни нарушения.
В проведените срещи с офталмолози с дългогодишен опит бяха обсъждани и се
очертаха следните предложения за промени в НПДД:
1. В наредбата се предвижда преглед за обща оценка на зрението от
Общопрактикуващите лекари – 2 пъти годишно, и при специалист при наличието на явна
или наследствена патология. Предложението е да се предвиди задължителен преглед при
специалист-офталмолог до навършване на една година, между 3-5 г. за установяване на
амблиопия и преди тръгване на училище.
Към момента се предвижда „ориентировъчно“ изследване на зрителна острота от
общопрактикуващ лекар на 5 г. и зрение и цветоусещане на 7 г.
2. Да се предвидят профилактични прегледи от офталмолог за лица, които са над 45
годишна възраст, веднъж на 5 г. – зрителна острота, налягане и при необходимост – други
изследвания.
3. Да се предвидят прегледи на диабетици веднъж годишно от диагностицирането на
диабета при тип 2 и след петата година от началото на заболяването при тип 1. Да се
улесни издаването на ВСД за флуоресцеинова ангиография и лазерно лечение.
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1.2. Диагностика и лечение
По НАРЕДБА № 9 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАКЕТА ОТ
ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
В Приложение 2 – пакет специализирана дейност по очни болести – предлага се към
т.9 да се прецизира „периметрия и кампименрия“. Компютърна периметрия и ехография
да се включат към високоспециализираните дейности. За извършването на тази дейност
трябва да се въведе и изискване за допълнителна квалификация в стандарта.
По Национален рамков договор 2020-2022 г.
1. чл. 18, ал. 2 и 3 – по-ясно да се дефинират отговорностите на специализиращите
лекари. Настоящата COVID епидемия доказа, че това е необходимо и трябва да се
прецизира както в НРД, така и в стандартите.
2. чл. 21 –да се отменят ограниченията за сключване на договор на лекари като
изпълнители на болнична и извънболнична медицинска помощ до разрешените в кодекса
на труда активности. Да се позволи изпълнители по Приложение 1 да бъдат и лекари на
допълнителни договори.
3. чл. 54 – протоколите за скъпоструващи медикаменти да минават по реда на 1-B
или 1-C без задължителното одобрение на комисия в НЗОК
4. чл. 348, ал. 3 предвижда по една амбулаторна процедура. 21 за здравноосигурено
лице месечно, което не отговаря на условията за чифтен орган, какъвто са очите. По този
начин не могат да се инжектират двете очи в един и същи месец, когато е налице двуочно
засягане при макулна дегенерация, свързана с възрастта или макулен едем.
5. чл. 348, ал. 18 – същото ограничение за предписване на скъпоструващи
медикаменти (до три пъти годишно) по амбулаторна процедура 38. Това не дава
възможност да се предпишат необходимите лекарства за двете очи. Да се улесни
процедурата за пациента ( напр. издаване на електронни документи).
6. чл. 350 – заплащане само на една клинична пътека при една хоспитализация,
независимо че са извършени дейности по няколко пътеки или процедури (напр.
комбинирани операции)
7. Въвеждане на диагностично свързани групи, които по-точно могат да отчетат
извършените медицински дейности
8. Отмяна на лимитите за болнична помощ и броя на направленията в
извънболничната помощ.
По прилагането на директивите на ЕС за използването на медицинските изделия и
консумативи
Да се предвидят изключения за медицински консумативи, които без риск могат да
претърпят допълнителна стерилизация без да се наруши тяхното качество. Такива
процедури се практикуват не само от по-бедните източноевропейски държави, а и от
много други в Европа. Недопустимо е фирмите производителки да диктуват според
своите интереси.
Регламентиране на статута на здравните специалисти оптометристи
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Предложенията са направени по време на проведените по проекта срещи със
специалисти оптометристи. При обсъжданията се установи, че към момента дейността
на специалистите оптометристи не е нормативно регламентирана
По НАРЕДБА № 19 ОТ 27 АВГУСТ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА ОПТИКИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ
Забележка: Предложените по наредбата промени се отнасят до изисквания,
регламентирани и в Закона за здравето – чл. 26А и сл. За да не си противоречат
текстовете, може да възникне необходимост преди промените в наредбата, да бъдат
приети изменения в Закона за здравето.
Предложение: в чл. 2, ал. 1, т. 2 от наредбата в края да се допълни с израза „или
оптометрист“.
Текстът да придобие следното съдържание:
Чл. 2. (1)....
2. предприемане на мерки за оптична корекция на зрението, предписани от лекар или оптометрист
Предложение: в чл. 4 да отпадне като изискване „оптик-оптометрист“, тъй като обучение за такава
професия в България не се провежда.
Текстът на чл. 4 от наредбата да се измени както следва:
Чл. 4. (1) Оптиките се ръководят от лица с придобито висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“ по професионално направление „медицина“ с призната специалност
по очни болести или от лица с професионална квалификация по професиите „техник по очна оптика“ с
най-малко една година стаж по специалността.
(2) Изработването и продажбата на очила и материали за очна оптика се извършват от лице с
придобита професионална квалификация по специалността „техник по очна оптика“.
Предложение: в чл. 5 да се актуализират професиите и образователно-квалификационната степен,
необходима за придобиването им, за да отговарят на акредитираните и провеждащи се през последните
над 10 г. специалности и на работещите в бранша специалисти.
Текстът на чл. 5 от наредбата да се измени както следва:
Чл. 5. (1) Лицата с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по специалност „оптометрия“ се ползват с правата по чл. 4, ал. 1 и 2 и могат
да предписват и предприемат мерки за оптична корекция на зрението. Лицата с придобито образование с
образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалност „медицинска
оптика“ се ползват с правата по чл. 4, ал. 1 и 2 и могат
а предприемат мерки за оптична корекция на
зрението.

По НАЦИОНАЛНИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ
(НКПД)
Предложение: – да отпадне длъжностно наименование „ОПТИК, ОПТОМЕТРИСТ“
/код 2267 4001/ или да се замени с длъжностно наименование „ОПТИК, ОЧНА
ОПТИКА“ със същия код.
По Списъка с професии подлежащи на професионално образование към
Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)
В списъка е включена:
ПРОФЕСИЯ: ОПТИК-ОПТОМЕТРИСТ
КОД: 725020 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
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ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА
ИЛЕЧЕБНИ ТЕХНОЛОГИИ“
За такава професия няма предлагани, нито приети и публикувани в ДВ Държавни
образователни изисквания и няма как да е провеждано изобщо в България
професионално обучение за оптик-оптометрист.
Предложение: професия ОПТИК-ОПТОМЕТРИСТ /код 725020/ да отпадне от
списъка за професионално образование или да се замени с ОПТИК-ОЧНА ОПТИКА.
Следва също да се има предвид, че оптометристите са специалисти с висше
образование, такава е и практиката в Европа и целия свят. В България също оптометристи
се дипломират като бакалаври и магистри по специалността Оптометрия в Софийски
Университет „св. Климент Охридски“ и в Медицински университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ Варна.
Оптометристите са класифицирани от Световната Здравна Организация (СЗО) като
здравна, но не медицинска специалност.
Наличието на изискване за професия „оптик-оптометрист“ би било предпоставка за
объркване и заблуждаване на потребителите на здравни услуги относно нивото на
квалификация на обслужващия ги здравен специалист.
Би било целесъобразно да се обсъди и съгласува с Министерство на
здравеопазването дали в рамките на професионално обучение може да се постигне
квалификация гарантираща безопасност за пациентите нуждаещи се от оптометрични
здравни услуги.
Предложение за приемане на нова Наредба за дейността на оптометристите
Въпреки че вече близо 10 г. специалността „Оптометрия“ се преподава в България,
все още липсва нормативна уредба на дейността на здравните специалисти
оптометристи.
В рамките на проекта бяха проведени срещи с общността на завършили и
практикуващи оптометристи, които, след задълбочени обсъждания, подготвиха
следните предложения, които могат да послужат като опорни точки при разработване и
приемане на наредба за дейността на оптометристите.
1. Дефиниция за специалността и изисквано образование:
Оптометристите са специалисти с висше образование, бакалаври и магистри,
извършващи услуги в областта на първичното очно здравеопазване. Оптометристите не
са медицински специалисти.
2. Обхват на дейността на оптометристите:
Оптометристите извършват следните дейности:
– Провеждане на оптометрични изследвания и измервания за тестване на
зрителните функции с помощта на специализирани инструменти и оборудване за
измерване на зрителната острота и рефрактивната грешка, както и състоянието на
зрителните функции, зрителните полета, движенията на очите и вътреочното налягане.
– Предписване на средства за външна оптична корекция на зрението, очила,
диоптрични лещи за очила, лещи с терапевтични цветни филтри, контактни лещи и
други помощни средства за корекция и подпомагане на зрението и зрителните функции
при нарушено зрение, вкл. и за слабозрящи, както и проверка на такива средства за
безопасност и комфорт при употреба
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– Консултации и обучение по въпроси, свързани с очното здраве, като: грижа за
зрението на възрастни хора; правилна употреба на контактни лещи; оптични и други
помощни средства за слабо зрящи; зрителна ергономичност; мерки за безопасност на
зрението на работното място.
– Провеждане на профилактика, превенция и мерки за ранно откриване и
предотвратяване на очни проблеми
– Консултация с офталмолог и, при необходимост, насочване на пациенти към
офталмолог или други медицински специалисти
3. изисквания към работно помещение, нива на оптометрични практики:
– Ако оптометричната практика е в магазин Оптика, изискванията за помещението
трябва да отговарят на условията посочени в НАРЕДБА 19 от 27 август 2008 г. ЗА
УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОПТИКИТЕ И ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ТЯХ (загл. изм. – ДВ, бр. 103 от 2011 г.) (виж по-горе за предложенията за промени
в наредбата).
– Самостоятелна оптометрична практика, намираща се извън оптика или клиника
може да бъде ръководена от магистър оптометрист. Работните помещения трябва да
отговарят на изисквания (площ, осветеност, наличие на санитарни помещения и др.,
които трябва допълнително да се уточнят).
– Ако оптометристът извършва дейност по специалността в лечебно заведение,
помещението трябва да е съобразено с нормативните изисквания за съответното лечебно
заведение
4. Какви документи издават:
В своята работа оптометристите могат да издават документи, съдържащи резултати
от проведените оптометрични изследвания и предписание за оптична корекция на
зрение.
5. Допълнителни изисквания:
– Ръководител на самостоятелна оптометрична практика може да бъде само
оптометрист с магистърска степен по специалността Оптометрия.
– Оптична корекция на зрение на деца до 14 годишна възраст има право да
предписва магистър оптометрист
– Оптометрична практика, в която се предписват очила на деца под 14 годишна
възраст трябва да има договор за консултации с офталмолог
– Първа оптична корекция на зрение на деца под 12 годишна възраст може да бъде
предписана само след консултация с офталмолог
– Практика по ортокератология може да се извършва от магистър оптометрист
преминал допълнителна квалификация или от оптометрист под контрола на офталмолог
– Практика по контрол на миопия може да се извършва от магистър оптометрист
преминал допълнителна квалификация или от оптометрист под контрола на офталмолог
6. Контролиращ орган:
Районните здравни инспекции (РЗИ) поддържат регистър на оптометристите, РЗИ
издава уникален идентификационен номер (УИН), след представяне на диплома за
завършено висше образование по специалност Оптометрия, ниво бакалавър или
магистър.
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1.3. Рехабилитация
По реформата по финансиране и предоставяне на помощни средства и медицински
изделия на хората с увреждания
Във връзка с протичащата реформа във финансирането и предоставянето на
помощни средства и медицински изделия, през 2021 г. беше публикуван за обществено
обсъждане текст с промени в новоприетата наредба по чл. 30А от Закона за
медицинските изделия.
Сдружение Ретина България подготви и изпрати свое становище по предложените
промени, както и с по-общи констатации и препоръки по реформата във финансирането
и предоставянето на помощни средства и медицински изделия.
По-долу е текстът на изразеното становище:
--С влезлия в сила през 2019 г. Закон за хората с увреждания (ЗХУ) беше предвидена реформа в
политиката на държавата по отпускане и финансиране на помощните средства, приспособленията,
съоръженията и медицинските изделия (ПСПСМИ за хората с увреждания (чл. 73 от ЗХУ)). По същество
реформата предвижда финансирането и предоставянето на ПСПСМИ за хората с увреждания да се
осъществяват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) въз основа на механизъм и стандарти
за качество на ПСПСМИ за хората с увреждания, като средствата за това се предоставят от държавния
бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. Въпреки неколкократното
отлагане на сроковете за финализиране на реформата, към септември 2021 г. все още липсва цялостна
нормативна уредба на дейностите по финансиране, отпускане, предоставяне, изработване и ремонт на
ПСПСМИ за хората с увреждания. Остава неизяснена процедурата по отпускане, предоставяне,
изработване и ремонт на ПСПСМИ. Въпреки изричното препращане на чл. 73, ал. 3 от ЗХУ, все още
подзаконовата нормативна уредба не е приведена в съответствие с изискванията на Закона. Нещо повече,
в сила са нормативни текстове, които уреждат едни и същи въпроси, но по коренно различен начин.
Например чл. 68 от ППЗХУ и текстовете за ПСПСМИ от Наредба 7 от 2021 г. уреждат въпроса за
финансирането на ПСПСМИ по коренно различен начин, но и двата текста са все още в сила. Като се има
предвид обстоятелството, че реформата и нормативните промени следва да влязат в сила от 01.01.2022 г.,
липсата на съгласуваност на подзаконовите актове е наистина силно притеснителна.
По принцип подкрепяме измененията в Наредба 7, които са обект на настоящата обществена
консултация. Възможността за финансиране и предоставяне на нови ПСПСМИ за хора с увреждания ще
отговори на потребността от разширяване и актуализиране на съществуващия към момента списък по чл.
68 от ППЗХУ. Следва да се има предвид, че броят ПСПСМИ, предназначени за хора със зрителни
увреждания в списъка по чл. 68 от ППЗХУ е само 5; тези ПСПСМИ и изискванията за предоставянето им
не са актуализирани с десетилетия. Според нас, за да отговаря този списък на нуждите на хората със
зрителни увреждания, е необходимо самите тези хора, както и производителите, вносителите или
търговците на тези изделия да бъдат включени много по-активно в процеса на съставяне и актуализиране
на списъка.
Общата констатация на Сдружение „Ретина България“ във връзка с предложените изменения в
Наредба 7 от 2021 г. е следната:
Смятаме, че възможността за финансирането на нови групи ПСПСМИ от НЗОК гарантира в поголяма степен правата на хората с увреждания за водене на независим живот и включване в обществения
живот. С тези промени НЗОК по-лесно ще включва и актуализира списъка с ПСПСМИ за хората с
увреждания, вкл. в синхрон с напредъка на съвременните информационни технологии. Наредбата, обаче,
не включва в достатъчна степен в процеса на актуализиране на списъка самите хора с увреждания, както
и производителите, вносителите и търговците на ПСПСМИ. Също така, за да се гарантира цялостност и
съгласуваност на подзаконовите нормативни актове, би следвало всички актове, към които препраща чл.
73, ал. 3 от ЗХУ, да се приемат в пакет. В противен случай рискът от нормативни празноти и колизии е
неприемливо голям.
Вярваме, че нашите предложения също ще бъдат взети предвид при окончателното оформяне на
текста на Наредба 7 от 2021 г.
Изразяваме готовност да се включим с натрупаната в организацията ни експертиза и капацитет в
бъдещи обсъждания и дискусии по въпроси, свързани с политики и мерки в сферата на очното здраве и
зрителните нарушения, вкл. и по въпросите за отпускане и предоставяне на ПСПСМИ за хората със
зрителни увреждания в България.
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1.4. Нова наредба за редките болести
С Наредба №16 от 30.07.2014 г. на МЗ са определени условията и реда за
регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи
за редки заболявания.
Наредбата обаче не кореспондира с развитието на политиките за редки болести през
последните 6 г.:
Европейските референтни мрежи (ЕРМ) по редки болести стартираха през 2017 г и
функционират вече повече от 5 г. в 24 области на здравеопазването, едната от които е
очното здравеопазване.
ЕРМ са разкрити въз основа на директивата за правата на пациентите в
трансграничното здравеопазване.
Наредбата не отразява и редица други развития (изброени по-долу), сред които
овластяването на пациентите на национално ниво.
Сред обявените през декември 2021 от ЕК нови 620 лечебни заведения от държавите
в ЕС, присъединяващи се към вече съществуващите ЕРМ няма нито 1 от България (ЕК
отбелязва трите отсъстващи държави – България, Лихтенщайн и Малта – без
предложение за лечебно заведение към нито 1 от 24-те ЕРМ).
Наредбата не допуска възможността за асоциирано или друг вид участие в ЕРМ,
предвидено в европейските документи, даващо основание за присъединяване на лечебни
или диагностични центрове от държавите-членки към ЕРМ.
В Европейската референтна мрежа по редки очни болести – водещата причина за
загуба на зрение сред децата и младите хора в Европа – със свои доставчици на
медицински услуги от 27 държави-членки на ЕС участват 24. Множество от държавите
участват с повече от 1 отговарящ на критериите на Европейската комисия експертен
център. България е сред 3-те държави без участие под каквато и да е форма в мрежата,
предоставяща платформа за обмен на опит и експертиза и позволяваща консултирането
на сложни случаи на пациенти без необходимостта те да пътуват (пътува информацията,
а не пациентът). Това възпрепятства достъпа на българските пациенти до експертна
медицинска грижа.
С оглед на описаното следва да се подчертае, че съобразяването на нормативната ни
уредба за редките болести, може да се случи с приемането на нова наредба, която да
обхване развитието на европейската нормативна рамка на редките болести след 2016 г.
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2. Управленски документи
В световен мащаб най-малко 2 точка.2 милиарда души имат зрително увреждане и от тях поне 1
милиард души имат зрително увреждане, което е могло или все още може да бъде предотвратено. Това
означава, че с адекватни политики – управленски решения и заделяне на необходимите за изпълнението
им ресурси, държавите биха могли да постигнат значителен напредък в предотвратяването или лечението
на очните заболявания.
Общоприета е практиката държавите да формират и изпълняват своите политики освен на базата на
нормативна уредба, и чрез документи, в които се отразяват по-дългосрочни или краткосрочни цели и
намерения. Такива управленски документи могат да бъдат национални стратегии, програми, едногодишни
или многогодишни планове и др. На базата на такива документи държавата може да изпълнява
конкретните политики в дадена сфера. Чрез тях се постига целенасоченост, предвидимост и
последователност в политиките, и в крайна сметка, желаният по-добър резултат за обществото.
Човешкото здраве, като най-висша ценност, предопределя предмета на една от основните политики
на правителствата – политиката по здравеопазването.
В България здравеопазването като политика се осъществява институционално основно от
Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), а
нормативно, тя е регламентирана със Закона за здравето (ЗЗ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО),
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и редица други законови и подзаконови нормативни актове.

2.1. Препоръки по Национална здравна стратегия на България
Въпреки че понякога факторите от околната среда (епидемии, природни бедствия и др.) може твърдо
да предопределят дейността на институциите, основна рамка при формирането на политиките остават
стратегическите документи, тъй като те са базирани на задълбочени анализи, статистически данни,
проучвания и прогнози. Последният стратегически документ на правителството, одобрен от Народното
събрание през 2015 г., е Националната здравна стратегия 2014-2020. Въпреки че този документ е вече с
изтекъл времеви обхват, към края на 2021 г. в България все още няма приета и одобрена нова здравна
стратегия.
В началото на 2021 г. МЗ публикува за обществено обсъждане проект на Национална здравна
стратегия 2021-2030.
След анализиране на текста на проект на Национална здравна стратегия 2021-2030 с оглед на
включени политики, приоритети или мерки, целящи грижата за очното здраве, в рамките на обществените
консултации сдружение Ретина България изрази следното становище:
---По глава:
I. ВЪВЕДЕНИЕ
Още във въведението на стратегията е видно, че много важни документи не са взети предвид при
нейното изготвяне – не са отчетени констатациите от доклада на СЗО за зрителното здраве, не е взета
предвид новата стратегия за хората с увреждания – 2021-2030, както и очакваната през 2021 г. стратегия
на ЕС за хората с увреждания. Не са взети под внимание и международните документи, регламентиращи
въпросите, свързани с редките болести.
Предлагаме, стратегията да може да бъде ревизирана в рамките на 10-годишния ѝ период на действие,
вкл. След широки публични обсъждания, с включване на заинтересованите страни – представители на
пациентите, съсловните организации на медицинските специалисти, НПО. По такъв начин документът ще
може да бъде съобразен и с препоръките, и със заложените цели на посочените стратегически документи
и ще служи за разработването на по-цялостни и последователни политики в здравеопазването, при
прилагане на холистичния подход.
В глава:
II. ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
Са дадени много статистически данни за различните фактори и групи лица и заболявания.
Относително малък обаче е обемът на информацията за уврежданията, общия брой на хората и децата с
различна степен и видове увреждания. Не се споменава нищо за очното здраве и различните очни
заболявания, зрителните увреждания и тяхното социално значение.
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С оглед социалната значимост на очното здраве и дадените в доклада на СЗЦО за зрението препоръки,
би било добре при следващо преразглеждане на стратегията да се обърне специално внимание на очните
болести и зрителните нарушения. Наличието на достатъчна по обем статистическа информация е важно и
необходимо условие за формиране на адекватни политики и мерки в сферата на очното здравеопазване,
запазване на зрението на нацията и ограничаването на въздействието на слепотата.
В глава:
III. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И SWOT
АНАЛИЗ
1. Направеният анализ е върху актуалната ситуация, в която обаче не е включена пандемията с
коронавируса като фактор, променящ значително общата картина в системата на здравеопазването.
2. Не е направена и връзката с предходната стратегия – с какво настоящата стратегия надгражда,
продължава или отменя приоритетите, заложени в предходната стратегия. Необходимо е, освен анализ на
текущото състояние, да се направи и представи анализ и на изпълнението на предходната стратегия, за да
се гарантира приемствеността и предвидимостта в политиките в сферата на здравеопазването, но и за да
се очертаят и корективните политики и потенциални рискове.
3. Предвиденият по-дълъг времеви обхват (10 г.) на стратегията може да наложи неколкократно
преразглеждане на стратегията не само поради промените в правителствата и съответните управленски
програми, но и поради необходимостта от съобразяване с актуалната ситуация, която, особено във
случай на непредсказуема по мащаби и въздействие пандемия, може да се окаже твърде динамична и да
преподреди приоритетите в цялото държавно управление за дълъг период от време. Предлагаме в самата
стратегия да бъде заложена възможността за ревизирането ѝ на няколко г..
В глава:
ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ ДО 2030 г.
В приоритет:
ПРИОРИТЕТ 1 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
е поставен акцент върху хроничните незаразни болести. При наличието на невиждана по размерите
и интензитета си пандемия, която поставя в риск икономиката и социалния живот в страната, и
представлява риск за националната сигурност, би следвало в стратегията да залегне отделен приоритет,
който да е рамка за формирането и изпълнението на адекватните политики и мерки за борба с
разпространението на подобни заразни болести. В приоритетна област „1.2 Надзор на заразните болести
и имунизационен обхват“ също не е поставен акцент върху тези заболявания, не са предвидени политики
и мерки срещу тяхното разпространение и за въздействието им върху здравната система като цяло и
икономиката на страната, взаимодействие с ЕС, със съседните страни и др.
В приоритет
ПРИОРИТЕТ 2 ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЕФЕКТИВНОСТТА И КОНТРОЛА НА
МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
По приоритетната област:
2.5.4.
Здраве за възрастните хора (над 65 г.)
Само деменцията е спомената като сериозен проблем; не се споменава нищо за дегенеративните
очни заболявания, свързани със стареенето, които са с много голяма социална значимост. Предлагаме,
при евентуално следващо разглеждане на стратегията, дегенеративните очни заболявания да бъдат
включени и да бъдат предвидени съответно политики и мерки за справяне с тях. Сдружение Ретина
България има готовност да се включи в дискусии със предложения по тази тема.
По приоритетна област
2.5.5.
По-добро здраве за хората с увреждания
1. Въпреки че се споменава за принципна промяна при осъществяване на медицинската експертиза,
в тази приоритетна област не е ясно очертан подходът, който ще бъде възприет. През последните г. бяха
направени стъпки в посока запознаване на отговорните институции и заинтересованата общност с
Международната класификация на функционирането (ICF) – обучителни семинари и споделяне на
съществуващия международен опит, превод на текста и др. Въвеждането и прилагането на
международно възприет модел би дало възможност потребностите, статуса и потенциала на хората с
увреждания да бъдат оценявани по начин, съобразен и съвместим с подходите, прилагани в другите
европейски държави.

14

2. Не е включен въпросът за реформирането на политиката на държавата за предоставяне и
финансиране на медицински изделия и помощни средства за хората с увреждания, въпреки че такава
реформа е предвидена в Закона за хората с увреждания. Реформата предвижда финансирането на
медицинските изделия и помощните средства да премине от МТСП към МЗ.
Заедно с различните форми на рехабилитация, помощните средства и медицинските изделия са от
съществено значение за живота, здравето и социалното включване на хората с увреждания и би следвало
тази политика да е ясно откроена в националните стратегически документи.
3. Не е включен въпросът за гарантирането на генетичната диагностика за хората с увреждания,
причинени от редки болести, засягащи 6% от населението у нас. Този въпрос има пряко отношение към
изясняването на диагнозата на заболяванията им и възможностите за достъп до налично или
експериментално лечение, прогнозата и ранно насочване за рехабилитация, осигуряване на възможността
за генетична консултация за семейно планиране с изясняване на риска за проява на заболяването при
друго дете или член на семейството, събирането на данни и генетичен материал и биобанкиране с цел понататъшното проучване на причиняващите увреждания генетични заболявания, развитие на възможни
лечебни методи, подобряване на здравето на бъдещите поколения и предотвратяване или ограничаване
на възникването и въздействието на уврежданията.
-----

В писмото си до министъра на здравеопазването Ретина България ясно заяви своята
готовност да се включи и активно да участва със своята експертиза и опит в
евентуалните бъдещи дискусии по стратегията особено по въпросите, отнасящи се до
грижата за очното здраве.
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2.2. Препоръки от Доклад на СЗО за зрението
През 2019 г. СЗО публикува доклад за зрението (World Report on Vision). Освен
задълбочен анализ на състоянието на зрението в света, докладът съдържа и основни
насоки и препоръки към държавите. Докладът предлага промяна в подхода към грижите
за очното здраве чрез т.нар. Интегрирана грижа за очното здраве с фокус върху човека.
Интегрираната грижа за очното здраве с фокус върху човека осигурява непрекъснат
набор от здравни интервенции, които адресират пълния спектър от очни заболявания
според нуждите на човека и през целия му живот.
За да се реализира интегрирана очна грижа с фокус върху човека всяка страна или
регион трябва да оцени текущата си ситуация и контекст, преди да начертае конкретни
следващи стъпки.
Идентифицирани са пет глобални приоритетни области със съответните
препоръчителни действия:
1. Грижата за очното здраве да стане интегрална част от универсалното здравно
покритие.
Препоръчителни действия:
– Събиране и докладване на информация за задоволените и неудовлетворени нужди
от грижи за очното здраве на населението.
– Разработване на пакет от интервенции за грижа за очното здраве на населението,
за да се включи стратегически в бюджетирането на универсалното здравно покритие.
– Подобряване на достъпа със защита от финансов риск за приоритетни
интервенции за грижи за очното здраве, особено за групи с ниски доходи и други
необлагодетелствани групи.
– Определяне на желаните резултати от интервенции за грижа за очното здраве с
оглед гарантиране на качеството и отчитане на ефективно покритие.
– Определяне на входни, изходни и крайни индикатори за наблюдение на качеството
на грижата за очното здраве на национално ниво и за извършване на сравнения между
страните.
– Гарантиране, че лицата със зрително увреждане или слепота, които не могат да
бъдат излекувани, имат достъп до висококачествена рехабилитация на зрението за
оптимизиране на функционирането им.
2. Имплементиране на интегрираната грижа за очно здраве с фокус върху човека в
системите за здравеопазване.
Препоръчителни действия:
– Интегриране на грижата за очното здраве в националните здравни стратегически
планове.
– Укрепване на грижата за очното здраве в първичното здравно покритие за
подобряване на достъпа и за адаптиране и отговор на бързо променящите се нужди на
населението, включително прогнозираното нарастване на броя на хората с незаразни
очни заболявания.
– Увеличаване на ефективното покритие на рефракционните аномалии и
ефективното покритие на катаракта – водещите причини за предотвратимо увреждане на
зрението и за слепота.
– Управление и предоставяне на услуги за грижа за очното здраве, така че хората да
получават непрекъсната интервенция, насочена към промоция, превенция, лечение и
рехабилитация на различните нива и места на предоставените услуги.
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– Подсилване на координацията на услугите за грижа за очното здраве в съответните
програми (напр. за диабет, за майчиното и детско здраве); и съответните секторни
политики (напр. социална, образователна и по заетостта).
– Гарантиране, че планирането на работната сила за очни грижи е неразделна част
от планирането на здравната работна сила.
– Гарантиране, че здравните информационни системи включват изчерпателна
информация за грижата за очното здраве с цел идентифициране на нуждите, планиране
на ефективното предоставяне на услуги и за наблюдение на напредъка в прилагането на
интегрираната грижа за очното здраве с фокус върху човека и въздействието ѝ на ниво
население.
3. Насърчаване на висококачествени изследвания.
Препоръчителни действия:
– Подкрепа за създаването на глобална програма за научни изследвания, която да
включва изследвания на здравни системи и политики, както и технологични иновации за
грижа за очното здраве, която улеснява разработването на национална изследователска
програма.
– Насърчаване на сътрудничеството между изследователи и министерствата на
здравеопазването, за да се гарантира, че изследванията са подходящи за националната
среда и за прилагането на Интегрираната грижа за очно здраве с фокус върху човека.
– Създаване или подобряване на съществуващи схеми за финансиране за
прилагането и изследвания върху здравни системи за грижа за очното здраве.
– Насърчаване на проучвания за възвръщаемост на инвестициите, за да се
предоставят доказателства, че инвестирането в грижа за очите осигурява здравна,
социална и икономическа възвръщаемост.
– Подкрепа за изследванията за внедряване на технологичния напредък и споделяне
на отговорности, за да се гарантира, че те бързо достигат и са от полза за хората с очни
заболявания и увредено зрение.
– Насърчаване на правителствени и частни фондации в подкрепата им за
изследвания за иновативни лечения и диагностика, както за премахване на слепотата,
предизвикана от очни заболявания, така и за премахване на очните заболявания.
4. Наблюдение на тенденциите и оценяване на напредъка.
Препоръчителни действия:
– Укрепване на националния капацитет за събиране, анализиране и използване на
данни за тежестта и тенденциите на очните заболявания и уврежданията на зрението.
– Провеждане на периодични проучвания на населението, които включват
измерване на увреждането на зрението, както е дефинирано в този доклад, и интегриране
на променливи, свързани с грижата за очното здраве, в общите здравни проучвания, като
се гарантира, че може да се отчете ефективното покритие на хирургията на катаракта и
рефракционните аномалии.
– Подкрепа за създаването на глобален списък с индикатори за очни заболявания и
увреждания на зрението, който улеснява избора на национални индикатори и насърчава
сравненията между страните.
– Определяне на начина на оценяване и периодично провеждане на оценки на
постигнатия напредък към прилагането на Интегрираната грижа за очно здраве с фокус
върху човека.
5. Повишаване на осведомеността и ангажиране и овластяване на хора и общности
Препоръчителни действия:
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– Повишаване на осведомеността относно наличието на ефективни интервенции,
които посрещат всички нужди за грижи за очното здраве през целия живот.
– Провеждане на обществено-здравни кампании, които подчертават важността на
грижата за очното здраве.
– Ангажиране и овластяване на обществеността, по-специално на
необлагодетелстваните групи от населението, да бъдат наясно със своите нужди от
грижи за очното си здраве и да изискват и търсят услуги за очни грижи.
– Ангажиране на образователния и сектора по заетостта като партньори за
повишаване на осведомеността относно важността на идентифицирането на очни
заболявания и достъпа до услуги за очни грижи сред учениците и работниците и
служителите.
– Повишаване на осведомеността за обществения ангажимент за прилагане на
правата на лицата със зрителни увреждания и слепота, които не могат да бъдат
излекувани, да участват в обществото наравно с всички останали.
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2.3. Препоръки, изведени от Доклад за състояние на зрителното здраве в България
От събраната информация и извършения анализ по публикувания по настоящия
проект доклад за състоянието на зрителното здраве в България бяха направени следните
основни изводи:
1. Липсва надеждна статистическа информация за броя на лицата със зрителни
нарушения в България, което препятства формирането и провеждането на адекватни
политики на държавата в тази сфера;
2. Макар и да са известни преобладаващите причини за зрителните нарушения и
слепотата у нас, утвърдени медицински практики за тяхното преодоляване са възприети
и се прилагат само за някои от тях;
3. Няма цялостно и подробно разписани нормативни и политически документи за
справяне със зрителните нарушения чрез промоция, превенция, лечение и
рехабилитация;
4. Няма утвърдени и възприети минимални стандарти за справяне със слабото зрение
и слепотата.
На база на тези констатации, могат да бъдат отправени следните предложения и
препоръки:
Да се регламентира събирането на статистическа информация за заболяванията и
състоянията, водещи до зрителни увреждания.
Съществуващите към момента информационни системи (регистри) към Агенция за
хора с увреждания и НЕЛК не дават възможност за проследяване на връзката между
степента или вида на увреждането и различни други фактори като възраст, пол, заетост,
местоживеене, генетична предразположеност и др.
Събирането и анализа на дезагрегирани данни за хората със зрителни нарушения,
включително по възраст, пол, доходи, увреждане, географско местоположение и други
характеристики, е условие за идентифициране и предотвратяване на дискриминация и за
оценка на напредъка към подобряване на статуса на хората със зрителни нарушения в
България, както и за постигане на сравнимост на статистическите данни на европейско и
глобално ниво.
Да се изработи Национална програма за очното здраве
Грижата за очното здраве изисква постоянни и целенасочени действия за
превенцията, промоцията, лечението и рехабилитацията на очното здраве. За всеки от
тези етапи на въздействие следва да се предвидят конкретни мерки и да се заделят
необходимите ресурси. В националната програма могат да се предвидят мерки например
за регулярни дейности и кампании за повишаване на осведомеността за предотвратяване
на риска от зрителни нарушения на детска и ученическа възраст, породени от ползване
на електронни устройства и гледане на телевизия, неправилна поза, нездравословни
хранителни навици и стил на живот и др.
В националната програма могат да бъдат заложени и мерките за постигането на
глобалните изпълними цели, приети по препоръка на Световната здравна асамблея
(върховния орган на СЗО) през месец май 2021 г, а именно:
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– до 2030 г. да се увеличи с 40 пункта процентът на ефективно покритие при
рефракционните аномалии, а за държавите с изходно ниво на ефективно покритие 60% –
постигане на универсално покритие;
– до 2030 г. да се увеличи с 30 пункта процентът на ефективно покритие при
катаракта, а за държавите с изходно ниво на ефективно покритие 70% – постигане на
универсално покритие.
Да се създаде Съвет за превенция на очното здраве като консултативен орган към
Министерството на здравеопазването
В един такъв орган политиките по опазване на очното здраве могат да се консултират
и съгласуват с всички заинтересовани страни – държавата, професионалните общности
(офталмолози, оптометристи, зрителни рехабилитатори, тифлопедагози и др.) и
гражданите. Участието на всички заинтересовани страни (вкл. и представители на
пациентите и техните близки) във формирането и мониторинга на политиките, свързани
с грижата за очното здраве, е от ключово значение за тяхната адекватност и ефективност.
Подобни практики съществуват и в други европейски страни, като степента на
ангажираност и подкрепа от страна на държавата е различна.
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3. Стандарти и практики в сферата на очното здраве
Медицинските дейности по лечение на очните заболявания се извършват от
висококвалифицирани специалисти офталмолози и при специално изградена
материална-техническа база, медицинска апаратура и лекарствени средства.
Изискванията и условията за осъществяване на тези дейности се регламентират чрез
медицински стандарт за очните заболявания, който се приема от министъра на
здравеопазването с наредба.
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ):
“Дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които
работят в тях, се осъществява при спазване на медицинските стандарти за качество на
оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента.
Медицинските стандарти се утвърждават с наредба на министъра на здравеопазването.“
С медицинския стандарт следва да се определят:
– основните характеристики на специалността „Очни болести“ и изискванията към
медицинските специалисти, които извършват дейности по тази специалност;
– изискванията към лечебните заведения за упражняване на медицинската
специалност „Очни болести“ – материално-техническа база, инсталационни съоръжения,
организация на работа, човешки ресурси, апаратура, минимален обем дейност.
– нива на компетентност на клиниките и отделенията, осъществяващи дейност по
специалността „Очни болести“;
– интердисциплинарните консултации и дейности при лечение на пациенти с очни
заболявания;
– очните хирургични дейности и изисквания за извършването им;
– спешните състояния при очните заболявания и принципите на клинично
поведение при тях;
– критериите и показателите за качество на лечебната дейност по специалността
„Очни болести“;
– правата и задълженията на пациента с очно заболяване.
Последният действащ стандарт е регламентиран с Наредба № 36 от 6 август 2010 г.
за утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“, издадена от министерството
на здравеопазването. Наредбата обаче е отменена от Върховния административен съд с
Решение № 13989 от 17 ноември 2017 г. по административно дело № 4269 от 2016 г. –
ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., в сила от 27.03.2018 г., основно поради неспазване на
изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. За преодоляването на
възникналата по този начин нормативна празнота, е необходимо да бъде приета нова
наредба за медицински стандарт „Очни болести“, при пълно съобразяване с
изискванията на Закона за нормативните актове – публикуване за обществено
консултиране с достатъчен срок за представяне на становища и придружаване на проекта
с мотиви..
На 24.12.2020 г. на портала за обществени консултации е качен проект на нова
наредба и мотивите към проекта със срок на обсъждане до 22.01.2021 г.
Към месец декември 2021 г. наредбата все още не е обнародвана в Държавен вестник.
Прилагаме мотивирано становище и предложения по проектонаредбата за
утвърждаване на медицински стандарт „Очни болести“, изразено от офталмологичната
общност в България, Експертния съвет по очни болести и Българско дружество по
офталмология:
21

Предложение за съдържание на чл. 1.2.4., както следва:
1.2.4.
Изследване и определяне на рефракция, предписване на средства за
корекция, както и помощни средства за слабо зрящи.
Мотив: предложеният текст определя по точно и ясно цитираната дейност
Предложение за допълване на съдържанието на чл. 1.2., със създаване на нов чл.
1.2.9., както следва:
1.2.9. Научна – преподавателска дейност в областта на Очните болести
Мотив: Тази много важна част от специалността Очни болести е пропусната в
предлагания вариант за Стандарт
Предложение за промяна в съдържанието на чл. 1.4.1 както следва:
1.4.1 витреоретинална хирургия – диагностика, хирургично лечение на
витреоретинална патология, първична и вторична профилактика на тези състояния;
Предложение за промяна в чл. 1.4.2 както следва:
Чл. 1.4.2. медицинска ретина-диагностика, лазерна терапия и апликация на
лекарствени вещества в стъкловидното тяло при заболявания на хориоретината;
Мотив: В световната практика е прието интравитреалното приложение на
медикаменти да се подразделя към Медицинска ретина, а не Ретинална хирургия, понеже
по същество това не са операции.
Ново предложение за точка 2.2.1. Лекар с друга специалност -извършва дейности в
рамките на своята компетентност
Мотив: тук сс има в предвид общопрактикуващия лекар, анестезиолог и др.
Точка 2.3.1 да отпадне оптична кохерентна томография (OCT); електрофизиология;
офталмогенетика; компютърна периметрия т.к. тези изследвания са основна част от
обучението на умения за придобиване на специалност по очни болести.
Предложение за ново съдържание на т.2.3.2. както следва:
2.3.2.
терапевтични – лазерно лечение на ретинопатия на недоносените; лазерно
лечение на заболявания на ретината;
Мотиви: Това са значими високо специализирани дейности
В точка 2.3.3 да се конкретизира: „витреоретинална хирургия, трансплантация на
роговица, факоемулсификация, естетична хирургия на око и неговите придатъци и
страбизъм поради факта, че за тези типове хирургия е неободима дългогодишна
специализирана подготовка.
Към 3.2.3.2. Да се добави: „ретинален и/или глаукомен лазер и/или лазер за
мембранотомии поради факта, че тези лазери имат бърз и минимално инвазивен ефект,
като значително подобряват качеството на живот на пациентите
Да се добави още един раздел:
3.2.3.3. Минимален обхват на дейностите по „Очни болести“, които се
осъществяват в кабинет по очни болести:
3.2.3.3.1. определяне на зрителна острота и рефракция и предписване на средства за
оптична корекция;
3.2.3.3.2. определяне на вътреочно налягане;
3.2.3.3.3. определяне на зрителното поле;
3.2.3.3.4. изследване на очния мотилитет;
3.2.3.3.5. изследване на зенични реакции;
3.2.3.3.6. изследване на преден и заден очен сегмент и придатъците на окото;
3.2.3.3.7. изследване на цветно зрение;
3.2.3.3.8. високо специализирани изследвания за уточняване на диагнозата
3.2.3.3.9. терапевтични дейности в рамките на компетентността
3.2.3.3.10.
разпознаване на случаи със спешна очна патология;
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Мотиви: В предложения вариант за Стандарт „ Очни болести „ липсва раздел,
описващ минималните изисквания за дейностите в кабинета по очни болести.
Към т. 3.3.1.2.1.2. да се добави: „ и други медицински и немедицински специалисти“,
за да не се пропуска останалия помощен персонал, необходим за организацията на
работния процес.
Да се добави: „3.3.1.2.1.5. Другите медицински и немедицински специалисти
изпълняват професионалните си задължения съгласно квалификацията и длъжностната
характеристика. за да има точна дефиници на задълженията на гореупоменатите в т.
3.3.1.2.1.2. специалисти
Към т. 3.3.1.3.3.1.1.2.4. стандартният КПООР при пациенти, подлежащи на
оперативна намеса под обща анестезия, включва задължителни консултации с лекар с
призната специалност по вътрешни болести/ да се добави „ или кардиология“
Съгласно приложение No 1, към член 1, ал. 2 от Наредба No 1 от 22 януари 2015г. за
придобиване на специалност в системата на здравеопазването, специалностите
кардиология, гастроентерология, нефрология и прочее, могат да бъдат придобити без да
е необходимо първо да се придобие специалност по вътрешни болести. Като ефект от
това много лекари се насочват директно към по-тесни специалности, включително
кардиология. Според националния статистически институт към 31.12.2019 в България
има 981 лекари със специалност вътрешни болести и 1795 специалисти кардиолози.
Предвид спецификата на осъществяваната дейност от лекаря интернист при
осъществяване на КПООР, няма пречка, дори е в полза на пациента тази консултация да
бъде извършена от тесен специалист, а именно кардиолог. Това по никакъв начин не
застрашава правата на полиморбидни пациенти, които се нуждаят от консултации с друг
специалист, защото в т. 3.3.1.3.3.1.2.3. е предвидено при необходимост да се
осъществяват и консултации със специалисти от други клинични специалности.
В т. 3.3.2.3.2. да отпадне операции с голям обем и сложност, т.к. за тях са необходими
по-високи изисквания за изпълнение.
В т. 3.3.2.6.12. да се добави биометър, защото той повишава точността на
извършваното измерване
В т. 3.3.2.7.3. съобразно възможностите на структурата се осъществява лечение на
следните заболявания: да се добави рефрактивни аномалии (чрез лазерна корекция),
предлага се рефрактивната хирургия да премине от трето към второ ниво на
компетентност.
Към 3.3.2.8. Допълнителни условия за осигуряване на високо качество на
медицинските дейности (други условия): да се направят следните изменения:
3.3.2.8.1. клинична лаборатория от първо ниво на компетентност на територията на
населеното място с осигурено обслужване на лечебното заведение 24 часа в
денонощието, включително и при спешни състояния',
Наличието на лаборатория на адреса на лечебното заведение, няма пряка връзка с
компетентността на специалистите и нивото на оборудване, което конкретно касае
лечението на очните заболявания. Лабораторните изследвания най-често касаят
предоперативната консултация и показанията, дали пациента може, или не може да бъде
опериран, поради декомпенсирани съпътстващи заболявания.
Същото се отнася и до изискването за наличие на апарат за рентгенова скопия, ето
защо предлагаме, следният текст:
3.3.2.8.2. рентгенов апарат – на територията на населеното място',
В очната патология изключително рядко се назначава извършването на
рентгеноскопия и рентгенография, като необходимостта е предимно за образна
диагностика, извън очният булб. Новите технологии за образна диагностика на окото
(високорезолюционна Оптична Кохерентна Томография на заден и преден сегмент)
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дават достатъчно възможности за прецизна диагностика на очния булб и неговите
структури. В този смисъл изискването за наличие на рентгенов апарат за скопия на
адреса на лечебното заведение е напълно необосновано от медицинска гледна точка.
Към т. 3.3.2.10.1. апаратура за А – и Б-ехография да се добави „и биометър“, поради
по-прецизното измерване
В т. 3.3.2.10.6. OCT да се замени с пълното название на абревиатурата, което е
„оптична кохерентна томография „
От т. 3.3.2.11.2. да отпаднерефрактивна хирургия, т.к. по-горе бе предложено тя да
слезе във второто, по-ниско, ниво на компетентност
Към т. 3.4.1.1.6. пластика на клепачите със свободен кожен/ да се добави и тарзален
трансплантант, което е още една оперативна възможност, пропусната до тук.
Точка 3.4.1.1.24. рефрактивна хирургия да отпаде от операции с много голям обем и
да премине към операции с голям обем, поради по-ниския риск за пациента и естеството
на самата процедура
Точка 3.4.2.1.2. да отпадне, защото се дублира с т. 3.4.2.1.4.
Да се добави т. 3.4.2.1.18. рефрактивна хирургия и крослинкинг на роговицата, които
се предлага да слязат от операции с много голям обем и сложност, към операциите с
голям обем и сложност
Да се добави 3.4.2.1.19. лазерно лечение при заболявания на макулата, което до сега
не е било дефинирано, а има индикации и апаратура за провеждането му
Към т. 3.5.1.3. Всички очни структури от второ и трето ниво на компетентност,
безотказно хоспитализират и оперират болни с открити очни травми да се добави: „ в
рамките на компетентността си за по-точно дефиниране
Към т. 3.5.1.4. При спешни състояния се извършват необходимият лабораторен
минимум и инструментални изследвания, имащи за задача да подкрепят диагнозата или
да очертаят диференциално-диагностичните търсения, след което при необходимост
пациентът се насочва към структура по „Очни болести“ на лечебно заведение за
болнична помощ да се добави за изясняване „със съответното ниво на компетентност“
Към т. 3.5.2 Спешни очни състояния да се добавят следните позиции, които са били
включени в предходния Стандарт по Очни болести, но са пропуснати в настоящия
проект, а именно:
3.5.2.1.5. офталмия електрика;
3.5.2.1.6. чуждо тяло в роговицата;
3.5.2.1.7. травматичен хемофталм;
3.5.2.2.3. факогенна глаукома;
3.5.2.4.3. ендофталмит, панофталмит;
3.5.2.4.4. абсцес/флегмон на орбитата;
3.5.2.4.5. остър увеит;
3.5.2.4.6. остър неврит на зрителния нерв,
3.5.2.4.7. офталмия симпатика;
3.5.2.6. разкъсване, дупка или руптура в ретината
Да се добави нов член 3.6.7., както следва:
3.6.7.
Обсъжданията могат да бъдат въз основа на фото и видео документация от
проведените изследвания и направени хирургични процедури.
Мотив: Съвременното високотехнологично развитие на специалността
офталмология, прави невъзможно обсъждането и поддържането на качеството на
дейностите, без наличието на фото и видео документация.
При така изложените промени окончателния текст на стандарта по очни болести би
изглеждал така:
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3.1. Медицински стандарт „Очни болести“
1. Основна характеристика на медицинската специалност „Очни болести“:
1.1.
Дефиниция, основни цели и задачи на медицинската специалност „Очни болести“.
1.1.1.
Медицинската специалност „Очни болести“ се занимава с диагностика, консервативно и
хирургично лечение на заболяванията от областта на очните болести, както и с рехабилитация на зрението.
1.1.2.
Медицинският стандарт по „Очни болести“ има за цел да формулира норми за лекарите с
призната специалност по „Очни болести“, специализантите, специалистите по здравни грижи и други
специалисти, работещи в лечебни заведения, в които се осъществяват дейности по тази медицинска
специалност, независимо от обема на извършваната в тях консервативна и/или оперативна дейност.
1.2.
Специалността „Очни болести“ има следния обхват на дейности:
1.2.1.
дейности в областта на промоцията на очното здраве и превенцията: разпространение на
здравни знания и предпазване от загуба на зрение;
1.2.2.
участие в изготвянето, провеждането и контрола на програми, свързани с очните
заболявания в областта на общественото здравеопазване;
1.2.3.
медицински грижи за всеки пациент с очно заболяване: диагностика, консервативно и
хирургично лечение на очните заболявания, рехабилитация на зрението;
1.2.4.
изследване и определяне на рефракция, предписване средства за корекция на зрението,
помощни средства за слабозрящи,;
1.2.5.
консултативна и методична помощ: консултиране на клинични случаи по искане на
лекуващ лекар (екип) или консултации на пациент е очно заболяване, лекуван от специалист с друга
медицинска специалност и подпомагане организацията на плановите и спешните медицински грижи;
1.2.6.
медицинска експертиза и експертиза на работоспособността, вкл. участие при
установяването на физическа годност на водачите на МПС;
1.2.7.
съдебномедицинска експертиза;
1.2.8.
дейности по клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия;
1.2.9.
научно-преподавателска дейност в областта на очните болести.
1.3.
Интердисциплинарни дейности, в които участва медицинската специалност „Очни
болести“:
1.3.1.
професионални очни заболявания;
1.3.2.
офталмоонкология;
1.3.3.
офталмоневрология;
1.3.4.
офталмогенетика.
1.4.
Видове дейности на специалността „Очни болести“:
1.4.1.
витреоретинална хирургия – диагностика, хирургично лечение на витреоретинална
патология;първична и вторична профилактика на тези състояния;
1.4.2
медицинска ретина-диагностика и лазерна терапия апликация на лекарствени вещества в
стъкловидното тяло при заболявания на хориоретината;
1.4.3
глаукома – диагностика, консервативно, оперативно и лазерно лечение; първична и
вторична профилактика;
1.4.4
очни травми – диагностика, консервативно, хирургично и лазерно лечение; първична и
вторична профилактика;
1.4.5
детска офталмология, страбология – диагностика, консервативно и оперативно лечение;
лечение на амблиопията; първична и вторична профилактика;
1.4.6
възпалителни заболявания на окото – диагностика, консервативно и оперативно лечение;
първична и вторична профилактика;
1.4.7
офталмогенетика – първична и вторична профилактика, диагностика, медицинска и
социална рехабилитация;
1.4.8
трансплантация на тъкани в око и очни придатъци (корнеа, еклера, ирис, амнион и др.) –
диагностика; оперативно лечение;
1.4.9
хирургия на лещата и роговицата, рефрактивна хирургия;
1.4.10
пластично-реконструктивна и пластично-естетична хирургия на окото и придатъците му.
2. Изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по специалността „Очни
болести“
2.1.
Лекарите с призната специалност по „Очни болести“ извършват диагностично-лечебните
дейности по специалността „Очни болести“ самостоятелно, като техният обхват зависи от
квалификацията, вида и структурата на лечебното заведение; при наличие на допълнителна квалификация
лекарят може да консултира и други лечебни заведения в областта на притежаваната квалификация;
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2.2.
Лекар без специалност или специализиращ „Очни болести“ извършва дейностите по
специалността под професионалното ръководство на лекар с призната специалност по „Очни болести“;
2.2.1.
Лекар с друга специалност -извършва дейности в рамките на своята компетентност
2.3.
Дейности в обхвата на медицинската специалност „Очни болести“, изискващи
допълнителна квалификация:
2.3.1.
Диагностични – ултразвукова диагностика; флуоресцеинова ангиография (ФА);
2.3.2.
терапевтични – лазерно лечение на ретинопатия на недоносените; лазерно лечение на
заболявания на ретината;
2.3.3.
хирургични
–
витреоретинална
хирургия,
трансплантация
на
роговица,
факоемулсификация, естетична хирургия на око и неговите придатъци и страбизъм.
2.4.
Изисквания към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи осъществяват дейностите самостоятелно или под ръководството на лекар, в зависимост от
квалификационното си ниво, съгласно наредбата на чл. 7 от Закона за съсловната организация на
медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и
помощник – фармацевтите.
2.5.
Изисквания към други лица, осъществяващи професионална дейност, имаща отношение
към специалността „Очни болести“:
2.5.1.
Магистрите по оптометрия участват в диагностиката на очните заболявания под контрола
от специалист по „Очни болести“.
3. Изисквания за осъществяване на дейността по специалността „Очни болести“:
3.1.
Изисквания за осъществяване на дейността в първичната извънболнична медицинска
помощ:
3.1.1.
Изискванията към структурата са съгласно медицински стандарт по „Обща медицина“;
3.1.2.
Дейностите по „Очни болести“, които общопрактикуващите лекари могат да
осъществяват са:
3.1.2.1.
определяне на зрителна острота: без оптична корекция и с такава предварително
предписана от специалист по „Очни болести“;
3.1.2.2.
ориентировъчно определяне на вътреочно налягане палпаторно;
3.1.2.3.
определяне на зрителното поле чрез конфронтационен (ориентировъчен) метод;
3.1.2.4.
изследване на очния мотилитет;
3.1.2.5.
изследване на зенични реакции;
3.1.2.6.
търсене на рискови фактори за очни заболявания, включително вродени;
3.1.2.7.
разпознаване на случаи със спешна очна патология;
3.1.2.8.
насочване за консултация със специалист по „Очни болести“.
3.2.
Изисквания за осъществяване на дейността в специализираната извънболнична
медицинска помощ:
3.2.1.
Лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ, в които може
да се осъществява дейност по „Очни болести“ са: индивидуална или групова практика по „Очни болести“;
очен кабинет в рамките на медицински център (МЦ), медико-дентален център (МДЦ) или диагностичноконсултативен център (ДКЦ).
3.2.2.
Структурата по очни болести в специализираната извънболнична медицинска помощ
отговаря на нормативните строителни и здравни изисквания, като помещенията, които може да се
разкриват са:
3.2.2.1.
очен кабинет за прегледи;
3.2.2.2.
очен кабинет с две функционално обособени работни помещения: кабинет за прегледи и
манипулационна.
3.2.3.
Изисквания за медицинска апаратура, оборудване и техника:
3.2.3.1.
Очният кабинет има следното специфично оборудване, свързано със специалността
„Очни болести“:
3.2.3.1.1. набор със стъкла и пробна рамка или фороптер;
3.2.3.1.2. зрителна таблица или визус проектор;
3.2.3.1.3. биомикроскоп;
3.2.3.1.4. офталмоскоп или оптични средства (лещи) за фундусбиомикроскопия;
3.2.3.1.5. тонометър;
3.2.3.1.6. таблица за изследване на цветно зрение.
3.2.3.2.
За постигане на по-високо качество на лечебната дейност кабинетът може да разполага с
авторсфрактометър и компютърен периметър, ретинален и/или глаукомен лазер и/или лазер за
мембранотомии.
3.2.3.3.
Минимален обхват на дейностите по „Очни болести“, които се осъществяват в кабинет
по очни болести:
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3.2.3.3.1.определяне на зрителна острота и рефракция и предписване на средства за оптична корекция;
3.2.3.3.2. определяне на вътреочно налягане;
3.2.3.3.3. определяне на зрителното поле;
3.2.3.3.4. изследване на очния мотилитет;
3.2.3.3.5. изследване на зенични реакции;
3.2.3.3.6. изследване на преден и заден очен сегмент и придатъците на окото;
3.2.3.3.7. изследване на цветно зрение;
3.2.3.3.8. високо специализирани изследвания за уточняване на диагнозата
3.2.3.3.9. терапевтични дейности в рамките на компетентността
3.2.3.3.10. разпознаване на случаи със спешна очна патология;
3.2.3..
4. Медицински център, МДЦ или ДКЦ, разполагащ с кабинет по „Очни болести“, може
да разкрие операционна зона и до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.
3.2.3..
5. Структурите по очни болести в МЦ, МДЦ или ДКЦ, с разкрити легла за наблюдение и
лечение до 48 часа могат да осъществяват дейностите, определени за второ или трето ниво на
компетентност ако отговарят на останалите изискванията за второ или трето ниво на компетентност на
структурите.
3.3.
Изисквания при оказване на медицинска помощ по „Очни болести“ в структури на
лечебни заведения за болнична помощ:
3.3.1.
Общи изисквания:
3.3.1.1.
Изисквания към структурата за осъществяване на дейността -стационарните дейности по
„Очни болести“ се осъществяват в структури (отделения или клиники) по „Очни болести“ на лечебните
заведения за болнична помощ, които могат да бъдат: многопрофилни болници за активно лечение и
специализирани болници за активно лечение по очни болести:
3.3.1.1.1. помещенията в структурите по „Очни болести“ отговарят по размери, разположение,
устройство, оборудване и обзавеждане на строителните, хигиенните и експлоатационните изисквания;
3.3.1.1.2. всяка структура по „Очни болести“ разполага със следните помещения: стая за
изследване, манипулационна, помещения за допълнителна специализирана апаратура, сестринска работна
стая, кабинет на началник-клиника/отделение (препоръчително), лекарски кабинет, съблекалня, кухненски
офис, санитарни помещения за персонала, помещения за дезинфекция, складове, коридори;
3.3.1.1.3. операционната зона/блок по „Очни болести“ – спазват се общите нормативни изисквания
за операционна зона/блок и включва:
3.3.1.1.3.1. операционни зали: препоръчително е всяка зала да има два входа/изхода, водещи към
помещение за предоперативна подготовка на болния и помещение за подготовка на очен хирургичния
екип;
3.3.1.1.3.2. помещение за подготовка на хирургичния екип, оборудвано с мивки с течаща студена и
топла вода; шапки и маски, огледало;
3.3.1.1.3.3. помещение или обособена част от него, за предоперативна подготовка на болния (е излази
на инсталации за кислород, за сгъстен въздух и за аспирация); мобилна лежаща количка; консумативи за
подготовка на болни (сонди, катетри, венозни канюли, тръби за интубация); монитори за контрол на
жизнените функции;
3.3.1.1.3.4. териториално мястото, където се извършва очна хирургическа намеса, трябва да
позволява безпроблемно транспортиране от подготвителна стая/зала към операционна зала, от последната
– към стая/зала за възстановяване от анестезия, към структура за интензивно лечение или към болничната
стая;
3.3.1.1.3.5. операционният блок може да ползва централна стерилизация, но разполага и с
допълнителен стерилизатор или автоклав за малки обеми;
3.3.1.1.3.6. оборудването на операционна зона (зала/зали, блок) включва:
3.3.1.1.3.6.1.
стандартно операционно оборудване съгласно медицинския стандарт по
хирургия;
3.3.1.1.3.6.2.
специфична офталмологична апаратура;
3.3.1.1.3.6.3.
анестезиологично оборудване съгласно медицинския стандарт по анестезиология
и интензивно лечение;
3.3.1.1.3.6.4.
хирургичен микроинструментариум, специфичен според вида на изпълняваната
оперативна намеса.
3.3.1.2. Изисквания към персонала в структура по „Очни болести“:
3.3.1.2.1. Общи изисквания:
3.3.1.2.1.1. началник на структура по „Очни болести“ е лекар, отговарящ на изискванията на Закона
за лечебните заведения;
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3.3.1.2.1.2. в структурата по „Очни болести“ работят лекари със и без придобита специалност по
„Очни болести“, специализанти по медицинската специалност „Очни болести“, както и лекари с друга
придобита специалност, различна от „Очни болести“, други медицински и немедицински специалисти;
3.3.1.2.1.3. лекарите и медицинските сестри осигуряват комплексни и цялостни грижи за пациентите
по отношение на диагностичните изследвания, лекарственото и оперативното лечение, предоперативните
и следоперативните грижи и процедури, диетичния и рехабилитационния режим и процедури;
3.3.1.2.1.4. персоналът, подпомагащ медицинските специалисти (болногледачи, здравни асистенти и
санитари), изпълнява задачи, свързани е хигиенно обслужване и технически задачи, възложени от
медицинска сестра или лекар.
Другите медицински и немедицински специалисти изпълняват професионалните си задължения
съгласно квалификацията и длъжностната характеристика.
3.3.1.2.2. Персонал в операционната зона – състав на хирургичен екип по „Очни болести“:
3.3.1.2.2.1. ръководител на екипа е лекар-оператор с призната специалност по „Очни болести“;
3.3.1.2.2.2. асистент/и – лекар/и с призната специалност по „Очни болести“ и/или специализант по „
Очни болести“;
3.3.1.2.2.3. операционна медицинска сестра;
3.3.1.2.2.4. при необходимост към екипа може да се включи лекар-консултант с призната
специалност по „Очни болести“ с допълнителна квалификация или лекар с друга хирургична специалност,
когато видът на оперативната интервенция го изисква;
3.3.1.2.2.5. броят на членовете на хирургичния екип се определя от обема и сложността на
осъществяваната оперативна намеса, като за структурите, в които се осъществява следдипломна
квалификация, е възможна промяна в броя на членовете на екипа за целите на обучението:
3.3.1.2.2.5.1.
при малка по обем и сложност операция е достатъчен лекар с призната
специалност по „Очни болести“ – оператор;
3.3.1.2.2.5.2.
при операция със среден и голям обем и сложност е желателно включването на
един асистент – лекар с призната специалност или специализант по „Очни болести“; при необходимост е
възможно включването и на втори асистент – лекар с призната специалност или специализант;
3.3.1.2.2.5.3.
при операции с много голям обем и сложност е задължително включването на
най-малко един асистент – лекар с призната специалност по „Очни болести“ или друга хирургична
специалност, или специализант по „Очни болести“ или друга хирургична специалност, или операционна
сестра.
3.3.1.2.3. Организация на дейността на хирургичния екип:
3.3.1.2.3.1. хирургичният екип осъществява една операция от извършването на оперативния разрез
до края на операцията (финалното адаптиране на оперативна рана и налагането на превръзка). Смяната на
оператора по време на хирургична намеса е недопустимо, освен по медицински показания или извънредни
обстоятелства. Допуска се в структурите за обучение на лекари смяна на оператора с обучаващи се лекари
в отделни етапи от операцията, но контролът и отговорността за това поема операторът;
3.3.1.2.3.2. хирургичният екип извършва оперативна намеса в оборудвана самостоятелна
операционна зала в сътрудничество с анестезиологичен екип, когато е необходимо присъствието на
последния;
3.3.1.2.3.3. операторът – ръководител на очния хирургичен екип, носи цялата отговорност за
извършваната операция;
3.3.1.2.3.4. функциите на „оператор“ могат да бъдат поети за цялата операция или етапи от нея от
друг член на очния хирургичен екип с по-ниска квалификация с достатъчно професионален опит, но само
с разрешение на оператора – ръководител на екипа, в негово присъствие и под негово асистиране, при
оценка на сложността на операцията, конкретната оперативна ситуация и професионалните възможности
на втория оператор. При това носителят на отговорността за изхода от операцията не се променя;
3.3.1.2.3.5. операторът може да бъде сменен от лекар с призната специалност по „Очни болести“ с
по-висока длъжност в структура по „Очни болести“, с по-високо научно звание и/или научна степен, както
и с по-голям клиничен опит в случаите, когато той не може да се справи с възникнали интраоперативни
проблеми или усложнения, застрашаващи успеха на операцията и живота на пациента;
3.3.1.2.3.6. лекарят, специализиращ „Очни болести“, работи под ръководството на лекар с призната
специалност „Очни болести“. Това ръководство се отнася към изискванията на ежедневната диагностичнолечебна работа; към участието в оперативната дейност като член на операционен екип или оператор в
отделен етап от операцията; към цялостния процес на теоретична и практическа подготовка по
медицинската специалност „Очни болести“;
3.3.1.2.3.7. специализиращият „Очни болести“ лекар работи като асистент или оператор в рамките на
своята компетентност под наблюдението, контрола и непосредствените напътствия от ръководителя на
очния хирургичен екип;
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3.3.1.2.3.8. операционната медицинска сестра е с необходимия опит и квалификация – тя познава
хода на операциите, подготвя и осигурява необходимите хирургични инструменти, консумативите и
медикаментите, като контролира техния брой и изправност до края на операцията, следи за стерилността
на оперативното поле и инструментариума, както и за чистотата в операционната зала; изпълнява
нареждания на ръководителя на хирургичния екип. Според възложените ѝ задачи тя може да бъде
инструментираща или асистираща.
3.3.1.3.
Изисквания към процеса на осъществяване на дейността – цялостната организация и ред
за работа в структурата по „Очни болести“ се определя от правилника за устройството, дейността и
вътрешния ред на лечебното заведение и/или структурата, като се спазват следните основни изисквания:
3.3.1.3.1. болните с очни инфекции се изолират;
3.3.1.3.2. оперативна дейност по „Очни болести“ се извършва в обособен специално за очни
операции операционен блок или в най-малко с една операционна зала за очни операции в рамките на общия
операционен блок на лечебното заведение:
3.3.1.3.2.1. в структура по „Очни болести“ може да се изпълнява еднодневна хирургия;
3.3.1.3.2.2. мястото за извършване на очна хирургическа намеса трябва да отговаря на изискванията
за оборудване, хирургически инструментариум, консумативи, пространствени, комуникационни и
хигиенни условия за извършване на операция е необходимия обем и сложност;
3.3.1.3.2.3. в операционната зона/блок се спазват правилата за асептика и антисептика според общите
изисквания, като:
3.3.1.3.2.3.1.
достъпът е ограничен и право да влизат в него имат постоянно работещият
персонал, членовете на хирургичния и анестезиологичния екип, специализанти и студенти, повиканите
консултанти и пациентите за операция;
3.3.1.3.2.3.2.
потокът на движение на персонала и пациентите се регламентира от
ръководителя на структурата по „Очни болести“ и се утвърждава от ръководителя на лечебното заведение.
3.3.1.3.3. Етапи в дейността, свързана с оперативно лечение на очни заболявания:
3.3.1.3.3.1. Предоперативен период:
3.3.1.3.3.1.1.
Клиничният преглед на пациент с очно заболяване е специфична диагностична
процедура, която включва:
3.3.1.3.3.1.1.1.
клиничен диагностичен преглед (КДП) за изясняване характера на заболяването,
локализацията, влиянието или засягането от основното заболяване на съседни органи и системи,
необходимостта от оперативна намеса (показания за операция), нейния очакван обем, избор на оперативен
достъп и оперативна техника, прогноза за очаквания резултат и изход; КДП включва:
3.3.1.3.3.1.1.1.1.
анамнеза, насочена към уточняване на основното заболяване, характер,
ангажиране на съседни органи и структури, наличие на спешни индикации за консервативно и/или
оперативно лечение;
3.3.1.3.3.1.1.1.2. клиничен преглед, насочен към уточняване на точната локализация и характер на
увреждането, неговото разпространение и/или ангажиране на съседни структури и тъкани, евентуално
стадии на онкологично заболяване, симптоми, подкрепящи тезата за спешно състояние и индикации за
спешна операция;
3.3.1.3.3.1.1.1.3. назначаване и изпълнение на инструментални изследвания в обем, уточняващ
характера на заболяването и неговите усложнения, прецизиращ индикациите за операция, евентуалния вид
и обем на операцията, възможните варианти на оперативно и/или консервативно лечение на заболяването;
3.3.1.3.3.1.1.1.4.
назначаване и провеждане на биохимични, микробиологични, вирусологични и
други специализирани лабораторни изследвания, насочени към уточняване на заболяването и неговите
усложнения;
3.3.1.3.3.1.1.1.5.
провеждане на консултации със специалисти от други клинични специалности,
насочени към уточняване на диагнозата, показанията за операция и причините за спешност.
3.3.1.3.3.1.1.2.
Клиничен преглед за оценка на оперативния риск (КПООР) -уточняване общото
състояние на пациента, наличието на придружаващи заболявания, възможности да понесе необходимата
анестезия и хирургична намеса, в резултат на което се уточнява оперативният риск и факторите, които го
повишават; КПООР включва:
3.3.1.3.3.1.1.2.1.
анамнеза, насочена към уточняване на минали заболявания, придружаваща
патология и повлияване от общи заболявания, имащи значение за правилна оценка на оперативния риск,
за вида и обема на предоперативната подготовка с цел максимално подобряване на състоянието на болния
и осигуряване на успешен и безпроблемен завършек на хирургичната намеса;
3.3.1.3.3.1.1.2.2.
физикален преглед, насочен към установяване на данни за здравословното
състояние на пациента, за наличието на придружаващи заболявания или повлияване на статуса от
основното заболяване или от минали страдания;
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3.3.1.3.3.1.1.2.3.
при необходимост се назначават и провеждат биохимични и други лабораторни
тестове, инструментални изследвания и консултации със специалисти от други клинични специалности,
за да се обективизира здравното състояние на пациента, с оглед правилната оценка на оперативния риск.
3.3.1.3.3.1.1.2.4.
стандартният КПООР при пациенти, подлежащи на оперативна намеса под обща
анестезия, включва консултации с лекар с призната специалност по вътрешни болести/кардиология, а за
деца до 18 г. – с лекар с призната специалност по педиатрия. Тези изследвания се назначават и от лекар
със специалност по анестезиология и интензивно лечение. Този процес завършва с преданестезиологичен
преглед/консултация с оценка на оперативния риск по скалата на ASA (American Society of
Anaestesiologists) или друга възприета система, изграждане на становище за безопасността, индикациите и
контраиндикациите на предстоящата анестезия, планиране на възможните анестетични техники и средства
за тяхното провеждане от лекар със специалност по анестезиология и интензивно лечение.
3.3.1.3.3.1.1.2.5.
стандартният КПООР при пациенти, подлежащи на оперативна намеса, при
използване на местна анестезия, се прави от хирурга-оператор и/или от лекарски хирургически екип от
лекари със специалност по „Очни болести“. При необходимост тази преценка се съгласува с лекар с
призната специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“, а при наличие на специфични причини
– и с лекари с признати други клинични специалности.
3.3.1.3.3.1.1.2.6.
заключителната оценка за оперативния риск и жизнения риск се съобщава и
обсъжда с пациента и неговите близки по подходящ начин.
3.3.1.3.3.1.2.
Подготовка за операция – при индикации за операция и вземане на решение за
извършване на такава се изисква назначаване и провеждане на подготовка за операция, с цел осигуряване
на оптимално здравословно състояние на пациента и снижаване на оперативния риск. Подготовката за
операция включва назначените (при нужда) от консултанти и от хирург лечебни средства и мерки по
отношение на:
3.3.1.3.3.1.2.1.
с оглед предстоящата обща анестезия – клиничен преглед и подготовка на
пациента за обща анестезия в съответствие с медицинския стандарт „Анестезиология и интензивно
лечение“;
3.3.1.3.3.1.2.2.
антиалергична подготовка при необходимост;
3.3.1.3.3.1.2.3.
кардиологична подготовка, лечение на сърдечно-съдови заболявания,
профилактика на кардиологични усложнения; тромбоемболична профилактика и лечение при
необходимост;
3.3.1.3.3.1.2.4.
антибактериална профилактика и лечение, саниране на придружаващи
заболявания и усложнения с възпалителен характер при необходимост;
3.3.1.3.3.1.2.5.
друга специфична подготовка, свързана с предходно заболяване на орган или
система (дихателна, урогенитална, нервна и др.) или с ендокринно заболяване (захарен диабет,
тиреотоксикоза и др.) при необходимост.
3.3.1.3.3.1.3.
Документиране на медицинските дейности и информиране на пациента:
3.3.1.3.3.1.3.1.
всички факти и заключения, установени в резултат на КДП и КПООР, планът за
предстоящата операция и възможните варианти за оперативно поведение (включително алтернативни
способи), възможните рискове, страничните явления и усложнения (интра – и следоперативни),
необходимостта от анестезия и от използване, макар и в редки случаи, на кръв и кръвни продукти с техния
допълнителен риск и възможни усложнения, както и очакваният изход от очното заболяване и от
операцията се съобщават и обясняват на болния по достъпен, разбираем и подходящ за него начин.
Пациентът дава своето писмено информирано съгласие, съответно такова се предоставя от негов родител,
настойник или попечител, или лицата по чл. 87, ал. 5 или по чл. 162, ал. 3 от Закона за здравето, или
дирекцията по чл. 87, ал. 6 от Закона за здравето;
3.3.1.3.3.1.3.2.
резултатите от КДП и КПООР се вписват в „Предоперативна епикриза“, която е
част от историята на заболяването. Предоперативната епикриза при спешни състояния се попълва от
хирург-оператор, който обосновава показанията за операция на пациенти в спешно състояние и вероятния
ѝ вид. При планови операции предоперативната епикриза се попълва от лекуващия лекар;
3.3.1.3.3.1.3.3.
предоперативната епикриза включва титулна част (трите имена, възраст, дата и
номер на ИЗ), предоперативна диагноза, оценка на оперативния риск и препоръки за предстоящата
операция.
3.3.1.3.3.1.4.
Операции:
3.3.1.3.3.1.4.1.
Всички пациенти с потвърдени показания за очна хирургична намеса подлежат
на включване в Оперативна програма, която се съставя от началника на отделението или клиниката;
3.3.1.3.3.1.4.2.
Всички болни, подложени на оперативна намеса в операционната зала, подлежат
на предоперативен, интраоперативен и следоперативен контрол и наблюдение от хирургичния и/или
анестезиологичния екип. Същото се отнася и за операции с локална анестезия, чийто обем според
оператора, който е лекар с призната специалност по „Очни болести“, изисква участие и контрол от лекар
с призната специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“;
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3.3.1.3.3.1.4.3.
Избор на метод за обезболяване – при очните болести се използват следните
видове локално обезболяване: топикална /капкова/, инфилтративна и проводна анестезия; локалното
обезболяване се изучава, владее и извършва от оператора – лекар с призната специалност по „Очни
болести“, а присъствието на лекар с призната специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“ в
залата е по преценка на лекаря – оператор;
3.3.1.3.3.1.4.4.
Оперативната находка, видът на извършената операция, както и евентуалните
интраоперативни усложнения се отразяват в оперативен протокол, както следва: избор и обосновка на
оперативен достъп, установена оперативна находка, извършени интраоперативни диагностични
процедури, описание на техническите етапи на извършената хирургическа намеса, възникнали усложнения
и взетите спрямо тях мерки и условията при завършване на операцията;
3.3.1.3.3.1.4.5.
В историята на заболяването операторът и евентуално анестезиологът отразяват
назначенията за следоперативни изследвания и необходимите медикаменти, техния обем и дозировката.
3.3.1.3.3.1.5.
Следоперативен период:
3.3.1.3.3.1.5.1.
хирургичният екип осигурява наблюдение в следоперативния период на
локалния и общия статус на болния;.
3.3.1.3.3.1.5.2.
очният оператор провежда наблюдение, определя срока за сваляне на
превръзката и условията за изписване, домашно наблюдение и контрол след изписването – краткосрочен
или дългосрочен. При показания той насочва пациента за диспансеризация и/или рехабилитация.
3.3.2.
Нива на компетентност на структури (клиники/отделения) за осъществяване на дейност
по „Очни болести“.
А. Първо ниво на компетентност.
3.3.2.1.
Изисквания за персонал:
3.3.2.1.1. минимален брой лекари – двама;
3.3.2.1.2. минимален брой специалисти – един лекар с призната специалност по „Очни болести“.
3.3.2.2.
Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура – в зависимост от осъществяваната
дейност.
3.3.2.3.
Изисквания за вида и обема медицински дейности:
3.3.2.3.1. минимум 240 преминали болни и минимум 120 операции на 10 болнични легла годишно;
3.3.2.3.2. осъществява се пълен обем хирургични дейности, отговарящи на клиничната
компетентност и квалификация на специалистите и оборудване, съответно на специфичните изисквания
на оперативните дейности – операции с малък и среден обем и сложност;
3.3.2.4.
допълнителни условия за осигуряване на високо качество на медицинските дейности
(други условия):
3.3.2.4.1. клинична лаборатория от първо ниво на компетентност, собствена или по договор, на
територията на населеното място, в което се осъществява дейността по „Очни болести“;
3.3.2.4.2. рентгенов апарат – собствен или по договор на територията на населеното място;
3.3.2.4.3. микробиологична лаборатория – собствена или по договор на територията на населеното
място;
3.3.2.4.4. структура по обща и клинична патология – собствена или по договор с лечебно заведение
на територията на областта;
3.3.2.4.5. дейност по анестезиология в лечебното заведение на адреса, на който се осъществява
дейността по „Очни болести“.
Б. Второ ниво на компетентност.
3.3.2.5.
Изисквания за персонал:
3.3.2.5.1. минимален брой лекари – двама;
3.3.2.5.2. минимален брой специалисти – двама лекари с призната специалност по „Очни болести“.
3.3.2.6.
Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура и оборудване:
3.3.2.6.1. биомикроскоп;
3.3.2.6.2. зрителна таблица или визус проектор;
3.3.2.6.3. набор пробни рамки и стъкла или фороптер;
3.3.2.6.4. триогледално стъкло или аналог;
3.3.2.6.5. гониоскоп;
3.3.2.6.6. тонометър;
3.3.2.6.7. офталмоскоп или оптични средства (лещи) за индиректна фундусбиомикроскопия;
3.3.2.6.8. таблици за цветно зрение;
3.3.2.6.9. периметър;
3.3.2.6.10. офталмометър;
3.3.2.6.11. авторефрактометър;
3.3.2.6.12. апарат за А-ехография/биометьр;
3.3.2.6.13. микрохирургичен инструментариум за осъществяване на очни прегледи и манипулации;
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3.3.2.6.14. капки за очи и стерилни материали;
3.3.2.6.15. хирургични консумативи;
3.3.2.6.16. превързочни материали.
3.3.2.7.
Изисквания за вида и обема медицински дейности:
3.3.2.7.1. минимум 400 преминали болни и минимум 280 операции на 10 болнични легла годишно,
като най-малко 30 % от операциите са с голям обем и сложност и/или с много голям обем и сложност
(високоспециализирана хирургия);
3.3.2.7.2. осъществява се пълен обем хирургични дейности, отговарящи на клиничната
компетентност и квалификация на специалистите и оборудване, съответно на специфичните изисквания
на оперативните дейности – операции с малък, среден и голям обем и сложност.
3.3.2.7.3. съобразно възможностите на структурата се осъществява лечение на следните
заболявания: рефрактивни аномалии (чрез лазерна корекция), катаракта, глаукома, заболявания на
придатъците на окото, възпалителни заболявания, спешни състояния – терапия и хирургия, детска
офталмология, вкл. страбология, някои заболявания на витреоретината.
3.3.2.8.
Допълнителни условия за осигуряване на високо качество на медицинските дейности
(други условия):
3.3.2.8.1. клинична лаборатория от първо ниво на компетентност собствена или по договор на
територията на населеното място с осигурено обслужване на лечебното заведение 24 часа в денонощието,
включително и при спешни състояния;
3.3.2.8.2. рентгенов апарат – собствен или по договор на територията на населеното място;
3.3.2.8.3. КАТ или МРТ – собствен или по договор на територията на населеното място, с осигурено
обслужване на лечебното заведение 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния;
3.3.2.8.4. микробиологична лаборатория собствена или по договор;
3.3.2.8.5. структура по обща и клинична патология – собствена или по договор с лечебно заведение
на територията на населеното място;
3.3.2.8.6. дейност по анестезиология в лечебното заведение на адреса, на който се осъществява
дейността по „Очни болести“.
В. Трето ниво на компетентност.
3.3.2.9.
Изисквания за персонал:
3.3.2.9.1. минимален брой лекари – трима;
3.3.2.9.2. минимален брой специалисти – трима лекари с призната специалност по „Очни болести“.
3.3.2.10.
Изисквания за осигуреност с медицинска апаратура и оборудване -съгласно изискванията
за второ ниво на компетентност, както и специализирано оборудване:
3.3.2.10.1. апаратура за А – и Б-ехография и биометър;
3.3.2.10.2. ангиография;
3.3.2.10.3. кераторефрактометрия;
3.3.2.10.4. различни методи за тонометрия, пахиметрия;
3.3.2.10.5. компютърна периметрия;
3.3.2.10.6. оптична кохерентна томография и друга високоспециализирана апаратура;
3.3.2.10.7. диагностична апаратура – при извършване на рефрактивна хирургия;
3.3.2.10.8. лазерна апаратура;
3.3.2.10.9. операционната трябва да бъде снабдена с апарати за факоемулсификация, парс плана
витректомия и лазер терапия, специфичен инструментариум, специфична апаратура за рефрактивна
хирургия на местата, където се извършва такава; подходяща стерилизация.
3.3.2.11.
Изисквания за вида и обема медицински дейности:
3.3.2.11.1. минимум 600 преминали болни и минимум 500 операции на 10 болнични легла годишно,
като най-малко 50 % от операциите са с голям обем и сложност и/или с много голям обем и сложност
(високоспециализирана хирургия);
3.3.2.11.2. съобразно възможностите на структурата се осъществява лечение на заболяванията,
описани за второ ниво на компетентност, както и на следните заболявания: заболявания на ретината,
трансплантация на тъкани, пластично-реконструктивна и пластично-възстановителна хирургия на окото и
придатъците.
3.3.2.12.
Допълнителни условия за осигуряване на високо качество на медицинските дейности
(други условия) – съгласно изискванията за второ ниво на компетентност.
3.4.
Хирургични дейности при очни болести и изисквания за извършването им.
3.4.1.
Операции с много голям обем и сложност (високоспециализирана хирургия):
3.4.1.1.
Видове операции с много голям обем и сложност:
3.4.1.1.1. факоемулсификация с или без имплантация на интрауколарна леща;
3.4.1.1.2. факоемулсификация с или без имплантация на вътреочна леща, комбинирана с операция
при глаукома;
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3.4.1.1.3. факоемулсификация комбинирана с парс плана витректомия или трансплантация на
роговица;
3.4.1.1.4. вторична имплантация на вътреочна леща като самостоятелна операция;
3.4.1.1.5. възстановителна операция при тежко наранена очна ябълка с нарушаване целостта на
роговица и еклера, засягане на ириса, или на лещата, или на стъкловидното тяло, или на ретината;
3.4.1.1.6. пластика на клепачите със свободен кожен/тарзален трансплантант;
3.4.1.1.7. трансплантация на роговица (кератопластика);
3.4.1.1.8. трансплантация на еклера;
3.4.1.1.9. кератопротезиране;
3.4.1.1.10. комбинирана реконструктивна операция на преден и заден сегмент;
3.4.1.1.11. оперативно отстраняване на иридо-цилиарен/хориоидален тумор;
3.4.1.1.12. операция при отлепване на ретината със склеровгъващи импланти и витректомия;
3.4.1.1.13. парс плана витректомия с или без тампонада;
3.4.1.1.14. склеровгъваща операция при отлепване на ретината;
3.4.1.1.15. екстракция на луксирана в стъкловидно тяло леща;
3.4.1.1.16. пластично възстановяване на конюктивалния сак чрез трансплантация на устна лигавица
и/или конюнктива при запазена очна ябълка или след енуклеация за поставяне на протеза;
3.4.1.1.17. възстановителна операция при перфориращо нараняване на роговица или еклера с
обработка на ириса и лещата;
3.4.1.1.18. отстраняване на интрабулбарни чужди тела и отстраняване на немагнитни интрабулбарни
чужди тела;
3.4.1.1.19. екстирпация на слъзната жлеза;
3.4.1.1.20. екзентерация;
3.4.1.1.21. корекция на страбизъм чрез операция на всеки следващ прав очен мускул, допълнително
към корекция на страбизъм чрез операция на прав очен мускул;
3.4.1.1.22. корекция на страбизъм чрез операция на кос очен мускул допълнително към корекция на
страбизъм чрез операция на прав очен мускул;
3.4.1.1.23. дакриоцисториностомия;
3.4.1.1.24. лазеркоагулация при ретинопатия на недоносеното.
3.4.1.2.
Операциите от тази група се осъществяват в структури по „Очни болести“ от второ и
трето ниво на компетентност при наличие на необходимото устройство и оборудване, като често изискват
хоспитализация и е необходимо да има осигурена възможност за настаняване на болния в структура за
интензивно лечение при налични за това индикации, както и задължително следоперативно наблюдение
на пациента от лекуващия лекар.
3.4.1.3.
Осъществяват се от екип в състав: оператор с призната специалност по „Очни болести“,
асистенти и операционни медицински сестри.
3.4.1.4.
Оборудване на операционна зала за извършване на операции с много голям обем и
сложност (високоспециализирана хирургия):
3.4.1.4.1. коаксиален микроскоп с възможност за широкоъгълно наблюдение на очно дъно;
3.4.1.4.2. апарат за факоемулсификация с възможност за предна витректомия;
3.4.1.4.3. апарат за парс плана витректомия за операции на ретината;
3.4.1.4.4. операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на
извършваните хирургични намеси;
3.4.1.4.5. операционна лампа;
3.4.1.4.6. възможности за индиректна офталмоскопия;
3.4.1.4.7. ендолазер за операции на ретината.
3.4.2.
Операции с голям обем и сложност – извършват се при заболявания на вътреочни
структури, проникващи очни наранявания, реконструкции и пластики на придатъци и преден очен сегмент,
операции на страбизъм;
3.4.2.1.
Видове операции с голям обем и сложност:
3.4.2.1.1. операция на птеригиум с ламеларна кератопластика или лимбопластика;
3.4.2.1.2. ;
3.4.2.1.3. операция на птоза;
3.4.2.1.4. клепачна пластика с преместване на кожно ламбо;
3.4.2.1.5. пластична корекция при стеснена или разширена клепачна цепка;
3.4.2.1.6. реконструкция при нарушаване целостта на слъзните пътища или слъзния сак;
3.4.2.1.7. крио – или лазеркоагулация на тумор на ретина и хориоидея;
3.4.2.1.8. криокоагулация при ретинопатия на недоносеното;
3.4.2.1.9. корекция на страбизъм чрез операция на прав очен мускул;
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3.4.2.1.10. оперативно отстраняване на очната ябълка (енуклеация) със или без поставяне на
имплант;
3.4.2.1.11. евисцерация със или без поставяне на имплант;
3.4.2.1.12. шев на рани на роговица или еклера с репозиция или отстраняване на пролабиращи
тъкани;
3.4.2.1.13. екстракция на катаракта със или без имплантация на вътреочна леща;
3.4.2.1.14. екстракция на имплантирана вътреочна леща;
3.4.2.1.15. трабекулектомия, трабекулотомия при глаукома;
3.4.2.1.16. екстирпация на слъзната торбичка;
3.4.2.1.17. пневморетинопексия;
3.4.2.1.18. рефрактивна хирургия и крослинкинг на роговицата;
3.4.2.1.19. лазерно лечение при заболявания на макулата
3.4.2.2.
Операциите от тази група се осъществяват в структури по „Очни болести“ от второ или
трето ниво на компетентност, при наличие на съответното оборудване и съответната квалификация на
специалиста, като е необходимо да има осигурена възможност за настаняване на болния в структура за
интензивно лечение при налични за това индикации, както и задължително следоперативно наблюдение
на пациента от лекуващия лекар
3.4.2.3.
Операциите с голям обем и сложност се осъществяват се от екип от оператор с призната
специалност по „Очни болести“, асистенти и операционни медицински сестри.
3.4.2.4.
Оборудване на операционна зала за извършване на операции с голям обем и сложност:
3.4.2.4.1. коаксиален микроскоп;
3.4.2.4.2. апарат за факоемулсификация с възможност за предна витректомия;
3.4.2.4.3. операционна маса, отговаряща на специфичните изисквания, необходими за типа на
извършваните хирургични намеси;
3.4.2.4.4. операционна лампа;
3.4.2.4.5. микрохирургичен инструментариум, специфичен според вида на изпълняваната
оперативна намеса.
3.4.3.
Операции със среден обем и сложност – извършват се при заболявания на придатъците,
по-големи тумори, повърхностни увреждания на конюнктивата и роговицата, пластични операции на
очните придатъци и други.
3.4.3.1.
Видове операции със среден обем и сложност:
3.4.3.1.1. задна склеротомия;
3.4.3.1.2. дисцизия на вторична катаракта;
3.4.3.1.3. предна витректомия като самостоятелна операция;
3.4.3.1.4. циклодиализа, иридектомия;
3.4.3.1.5. лазерна иридектомия и капсулотомия;
3.4.3.1.6. лазерна трабекулопластика или гониопластика при глаукома;
3.4.3.1.7. лазер коагулация за предотвратяване на отлепване на ретина и при съдови заболявания на
ретината (един сеанс);
3.4.3.1.8. фотодинамична терапия;
3.4.3.1.9. пластична корекция при ектропион или ентропион, трихиаза или дистихиаза;
3.4.3.1.10. отстраняване на чужди тела от склерата;
3.4.3.1.11. парацентеза, промивка и възстановяване на предната очна камера;
3.4.3.1.12. дилатация на слъзни каналикули, сондиране на слъзни пътища при деца;
3.4.3.1.13. отстраняване на силиконова/друга пломба;
3.4.3.1.14. ексцизия на птеригиум;
3.4.3.1.15. операция на флегмон на орбитата или на слъзния сак;
3.4.3.1.16. операция на евертирани слъзни отвори;
3.4.3.1.17. циклодиатермия, циклокриокоагулация;
3.4.3.1.18. екстирпация на слъзната торбичка;
3.4.3.1.19. операция при халацион;
3.4.3.1.20. интравитреални апликации на лекарствени продукти.
3.4.3.2.
Операциите от тази група могат да се извършват в лечебни заведения за извънболнична
помощ с разкрити легла за краткотраен престой и обособена операционна зона, както и в структури в
болничната помощ при наличие на необходимото оборудване, съответната квалификация на специалиста
и условия за следоперативен контрол; лазерните операции се извършват в обособено помещение за лазерна
хирургия и не изискват следоперативен престой. Лазерните операции с локална анестезия не изискват
предоперативни изследвания и консултации.
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3.4.3.3.
Операциите със среден обем и сложност се осъществяват от екип с участието на оператор
с призната специалност по „Очни болести“, асистенти при необходимост и операционна медицинска
сестра.
3.4.4.
Операции с малък обем и сложност – включват се заболявания на придатъците, корекция
на цикатрикс в очната област, обработка и корекция на рана на придатъците.
3.4.4.1.
Видове операции с малък обем и сложност:
3.4.4.1.1. отстраняване на чужди тела от роговица и конюнктива;
3.4.4.1.2. отстраняване на конци от корнеа и еклера;
3.4.4.1.3. отстраняване на калциеви инфаркти от конюнктивата;
3.4.4.1.4. термо – или криотерапия на роговицата;
3.4.4.1.5. туширане на роговицата;
3.4.4.1.6. шев на конюнктивата (непроникващи рани на роговица и еклера);
3.4.4.1.7. електроепилация на мигли.
3.4.4.2.
Операциите от тази група могат да бъдат осъществени, както в амбулаторни условия
съобразно локалното и общото състояние, така и в операционна зала в лечебни заведения за извънболнична
и болнична помощ; могат да бъдат извършени самостоятелно от оператор с призната специалност по
„Очни болести“ или от екип, състоящ се от оператор с призната специалност по „Очни болести“ и
операционна медицинска сестра.
3.5.
Спешни състояния при очни заболявания – принципи на клинично поведение.
3.5.1.
Принципи за поведение при спешни състояния
3.5.1.1.
Всички лечебни заведения, в които има разкрита структура по „Очни болести“ в рамките
на тяхната компетентност са задължени да диагностицират, приемат в стационара и лекуват очно болни от
категорията „спешни състояния“, посочени в т.
3.5.2.
3.5.1.2.
Лекарят от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ
преценява за всеки конкретен случай дали състоянието на пациента позволява лечението да се проведе в
амбулаторни или в стационарни условия. По негова преценка могат да бъдат определени като спешни и
други очни заболявания извън тези по т. 3.5.2.
3.5.1.3.
Всички очни структури от второ и трето ниво на компетентност, безотказно
хоспитализират и оперират болни с открити очни травми в рамките на компетентността си.
3.5.1.4.
При спешни състояния се извършват необходимият лабораторен минимум и
инструментални изследвания, имащи за задача да подкрепят диагнозата или да очертаят диференциалнодиагностичните търсения, след което при необходимост пациентът се насочва към структура по „Очни
болести“ на лечебно заведение за болнична помощ със съответното ниво на компетентност.
3.5.2.
Спешни очни състояния:
3.5.2.1.
Травми и изгаряния:
3.5.2.1.1. перфорация на очна ябълка (със или без чуждо тяло);
3.5.2.1.2. тъпа травма със засягане на придатъците и очната ябълка;
3.5.2.1.3. термично изгаряне – IIIА и Б и IV степен;
3.5.2.1.4. химично изгаряне – IIIА и Б и IV степен;
3.5.2.1.5. офталмия електрика;
3.5.2.1.6. чуждо тяло в роговицата;
3.5.2.1.7. травматичен хемофталм;
3.5.2.2.
Глаукома:
3.5.2.2.1. остър глаукомен пристъп;
3.5.2.2.2. малигнена глаукома;
3.5.2.2.3. факогенна глаукома;
3.5.2.3.
Съдово-циркулаторни смущения:
3.5.2.3.1. остра съдова непроходимост на артерия централис ретине (ОСН на АЦР);
3.5.2.3.2. исхемична невропатия на зрителния нерв;
3.5.2.3.3 остра съдова непроходимост на вена централис ретине (ОСН на ВЦР);
3.5.2.4.
Възпалителни:
3.5.2.4.1. абсцес на роговицата;
3.5.2.4.2. роговична язва (със и без десцеметоцеле);
3.5.2.4.3. ендофталмит, панофталмит;
3.5.2.4.4. абсцес/флегмон на орбитата;
3.5.2.4.5. остър увеит;
3.5.2.4.6. остър неврит на зрителния нерв;
3.5.2.4.7. офталмия симпатика;
3.5.2.5.
Горно регматогенно отлепване на ретината с лежаща макула.
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3.5.2.6.
Разкъсване, дупка или руптура в ретината
3.6.
Критерии и показатели за качество на лечебната дейност по специалността „Очни
болести“
3.6.1.
Качеството на медицинското обслужване се определя от следните критерии:
3.6.1.1.
безопасност;
3.6.1.2.
удовлетвореност на пациента (доверие и комфорт);
3.6.1.3.
икономическа и социална ефективност;
3.6.1.4.
равенство на шансовете (социална справедливост);
3.6.1.5.
приемлива цена;
3.6.1.6.
достъпност и своевременност;
3.6.1.7.
адекватност;
3.6.1.8.
крайни резултати на здравното обслужване (здравен статус).
3.6.2.
Качествените показатели за оценка на офталмологичната помощ са:
3.6.2.1.
професионална квалификация и контрол върху нея;
3.6.2.2.
ефикасност и ефективност на диагностичната работа;
3.6.2.3.
ефикасност и ефективност на лекарственото лечение;
3.6.2.4.
ефикасност и ефективност на оперативното лечение;
3.6.2.5.
грижи за болния;
3.6.3.
Количествените показатели за оценка на офталмологичните дейности са:
3.6.3.1.
използваемост на легловия фонд;
3.6.3.2.
оборот на легло;
3.6.3.3.
среден престой на болния в болницата, предоперативен и следоперативен;
3.6.3.4.
общ брой хоспитализации;
3.6.3.5.
следоперативни усложнения;
3.6.3.6.
разпределение на операциите по вид, обем и сложност;
3.6.3.7.
съотношение между спешни и планови хоспитализации и операции;
3.6.3.8.
съвпадение на поликлиничната, стационарната (оперативната) и патоморфологична
диагноза;
3.6.3.9.
оперативна активност;
3.6.3.10.
леталитет.
3.6.4.
Контролът на качеството е задължителен за всеки очен кабинет/отделение/клиника.
Резултатите се анализират и редовно обсъждат в съответния
колектив.
3.6.5.
Настъпилите оперативни усложнения трябва да бъдат обсъждани редовно, а всеки лекар
– оператор с призната специалност по „Очни болести“ трябва да има обратна връзка за отчитане на
индивидуалния риск, изхождащ от резултатите.
3.6.6.
Редовният анализ на отдалечените резултати от извършваната оперативна дейност да бъде
задължителен и критичен. След задълбочения анализ се набелязват превантивни мерки с оглед
недопускане на грешки в бъдеще.
3.6.7.
Обсъжданията могат да бъдат въз основа на фото и видео документация от проведените
изследвания и направени хирургични процедури.
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4. Стандарти и практики в сферата на рехабилитацията
Стандарти и практики в сферата на рехабилитацията и приобщаването на хората със
зрителни увреждания
Когато очното заболяване или зрителните нарушения не могат да бъдат излекувани,
човекът е с трайно увреждане на зрението. За да заживее със зрителното си
увреждане, човек трябва да се приспособи към тази ситуация като усвои нови навици
и умения и, доколкото е възможно, да се върне към нормалния си начин на живот
чрез процес, наречен рехабилитация.
„Рехабилитация“ е последователен и непрекъснат възстановителен процес, който
подпомага човека с увреждане да достигне оптимално физическо, интелектуално,
психическо и социално равнище на дейност, като му се осигуряват възможности за
промяна на живота към по-висока степен на независимост. Това определение е
дадено в § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за хората с увреждания
(ЗХУ). В чл. 29 и сл. на същия закон рехабилитацията изрично се определя като
право на човека с увреждане.
Правото на рехабилитация е сред основните права, залегнали и в Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ).
Съгласно чл. 26 от КПХУ държавите – страни по конвенцията предприемат
ефективни и подходящи мерки, включително чрез взаимна подкрепа в рамките на
общността, за да се даде възможност на хората с увреждания да постигнат и
поддържат максимална самостоятелност, пълноценна физическа, умствена,
социална и професионална реализация и пълноценно включване и участие във
всички сфери на живота. За тази цел държавите – страни по конвенцията,
организират, укрепват и разширяват цялостна система от услуги и програми по
абилитация и рехабилитация, и по-специално в сферите на здравеопазването,
заетостта, образованието и социалните услуги по такъв начин, че тези услуги и
програми:
а) да започват на възможно най-ранен етап, като се основават на
мултидисциплинарна оценка на индивидуалните нужди и предимства;
б) да способстват за участието и включването в общността и във всички сфери на
обществото; да са доброволни и да се предоставят, колкото е възможно по-близо до
общността, в която живеят хората с увреждания, включително в селските райони.
Според същия член, държавите – страни по конвенцията, спомагат за
разпространението, познаването и използването на спомагателни устройства и
технологии, предназначени за хора с увреждания, по отношение на тяхната
абилитация и рехабилитация.
Видно от цитираните разпоредби, рехабилитацията е процес, насочен към човека с
увреждане за постигане на независимост в неговия живот и среда. Рехабилитацията
изисква целенасочените действия и усилия на държавата, обществеността и на самия
човек с увреждане. Рехабилитацията включва предоставяне на социални услуги,
месечни и целеви парични помощи и обезщетения, финансова подкрепа за помощни
средства и медицински изделия и др.
За да е налице възстановяване и постигане на независимост в живота на човека с
увреждане е необходимо най-напред да бъде извършена оценка на неговото
здравословно състояние, увреждания и способности, и на средата, в която живее.
В България трайното увреждане се установява чрез явяване пред лекарски комисии
(ТЕЛК/НЕЛК), които извършват медицинска експертиза на здравословното
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състояние по представени документи и/или личен преглед. Резултатът от
освидетелстването е експертно решение, в което е определен процент на трайно
намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. В българското
законодателство този удостоверителен документ е ключов за упражняване на
правата на хората с увреждания до степен, че голямата част от правата могат да бъдат
упражнявани в зависимост само от определения в експертното решение на ТЕЛК
процент, без да се отчитат индивидуалните потребности на човека с увреждане и
средата, в която той живее. Индивидуална оценка на потребностите се извършва при
предоставянето само на някои услуги.
Съществуват и сериозни затруднения в организацията и дейността на ТЕЛК/НЕЛК,
които много често водят до нарушаване на правата на хората с увреждания.
Причините за това са добре известни както на обществеността, така и на отговорните
институции – недостиг и липса на квалифициран персонал, ниски възнаграждения
на членовете на комисиите, недобра материална база, претовареност на комисиите,
липса на определени специалисти в някои комисии, неспазване на срокове,
прекомерно дълги срокове и тежки процедури при насрочване и обжалване, и др.
Въпреки това реални действия за съществени промени в процеса на оценяване на
уврежданията не са предприети. Опитите на Министерството на труда и социалната
политика за реформа в медицинската експертиза и експертизата на
работоспособността през 2017-2018 г. не срещнаха разбиране, напротив, бяха
посрещнати с недоволство и остра съпротива от страна на организациите на хората
с увреждания, които се проявиха и под формата на национални протестни действия.
Според нас, за да има реформа в медицинската експертиза и постигане на цялостен
подход в оценяването на уврежданията, е необходимо да се намери форма за
включване на всички заинтересовани страни в широка дискусия за съществуващите
проблеми и възможности, както и да бъде представено и популяризирано цялостно
решение, базирано на утвърдени и изпитани във времето и международно признати
практики.
Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето (ICF)
Въведение
Международната класификация на функционирането, увреждането и здравето (ICF)
е рамка за описване и организиране на информация за функционирането и
уврежданията. Тя предоставя обща терминология и концептуална основа за
дефинирането и измерването на здравето и уврежданията.
ICF е одобрена от Световната здравна асамблея през 2001 г., след обширно тестване
в целия свят, включващо хора с увреждания и хора от редица свързани дисциплини..
Основен принос на ICF е признаването наред със значението на съответните
здравословни състояния на човека, и ролята на факторите на околната среда в
причиняването на уврежданията.
Целите на ICF са:
– да осигури научна основа за разбиране и изучаване на здравето и свързаните със
здравето състояния, резултати, детерминанти и промени в здравния статус и
функционирането;
– да установи обща терминология за описание на здравето и свързаните със здравето
състояния, с цел подобряване на комуникацията между различни потребители, като
здравни работници, изследователи, политици и обществеността, включително
хората с увреждания;
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– да позволи сравнение на данни в различните държави, здравни дисциплини, услуги
и в различни периоди от време; и
– да осигури систематична схема за представяне чрез кодове на здравните
информационни системи.
Модели на ICF
Исторически са се обособили два основни концептуални модела на уврежданията.
Медицинският модел разглежда увреждането като характеристика на личността,
пряко причинена от заболяване, травма или друго здравословно състояние, което
изисква медицинска помощ, предоставяна под формата на индивидуално лечение от
професионалисти. Увреждането при този модел се разглежда като болест или
инвалидност и изисква медицинско или друго лечение или интервенция, за да се
коригира проблемът с индивида. Управлението на проблема с инвалидността има за
цел изцеление или адаптиране и промяна в поведението. В този модел медицинската
грижа е централен фокус; на ниво разработване на политики основното решение се
състои в промяна или реформа само в политиката на общественото здравеопазване.
Социалният модел на увреждането, от друга страна, разглежда увреждането като
социално възникнал проблем, а не като характеристика на индивида. При социалния
модел увреждането изисква политически отговор, тъй като проблемът се създава от
неблагоприятна среда, породена от нагласи и други характеристики на социалната
среда. По принцип решението на проблема с уврежданията се състои в пълната
интеграция на тези лица във всички сфери на обществения живот. Това ангажира
отговорността на цялото общество и изисква социални действия за промяна в
нагласите и идеологията в управлението на проблема с уврежданията, което на
политическо ниво го превръща във въпрос на човешките права.
Нито единия модел сам по себе си не е адекватен, въпреки че и двата са частично
валидни. Увреждането е комплексно явление, което е както проблем на нивото на
човешкото тяло, така и сложно и предимно социално явление. Увреждането винаги
е взаимодействие между характеристиките на човека и характеристиките на
цялостния контекст, в който той живее, но някои аспекти на увреждането са почти
изцяло вътрешни за човека, докато друг аспект може да е почти изцяло външен. С
други думи, както медицинските, така и социалните решения са подходящи за
проблемите, свързани с уврежданията; не можем напълно да отхвърлим нито единия,
нито другия вид интервенция..
Накратко, по-добрият модел на уврежданията, е този, който синтезира това, което е
вярно и в медицинския, и в социалния модел, без да допуска грешката, която всеки
прави като свежда цялостната сложна представа за увреждане само до един от
нейните аспекти.
Този по-полезен модел на увреждане може да се нарече биопсихосоциален модел.
ICF се основава на този модел, тъй като интегрира в себе си медицинския и
социалния. Чрез този синтез ICF предоставя последователен поглед върху различни
аспекти на здравето: биологични, индивидуални и социални.
Приложение
ICF има богат спектър от области на приложение, например: социално осигуряване,
оценка на управлението в областта на здравеопазването, изследвания на населението
на местно, национално и международно ниво. Класификацията предлага
концептуална рамка, която е приложима към грижата за личното здраве,
включително профилактиката и промоцията на здравето, както и за подобряване на
участието чрез премахване или ограничаване на социалните бариери и поощряване
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на предоставянето на социална подкрепа и фактори, улесняващи общуването в
обществото. Тя е много полезна при изучаване на системите на здравеопазване, за
оценка на политиките и при тяхното формиране.
ICF е приета като една от социалните класификации на Организацията на
обединените нации, и като такава – предоставя подходящ инструмент за прилагане
на поетите международни ангажименти за правата на човека, както и на
националното законодателство.
По такъв начин ICF предоставя ценна рамка за мониторинг на прилагането на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и за формулиране на
национални и международни политики, свързани с хората с увреждания.
Структура на ICF
ICF се състои от два дяла, а всеки дял – от по два компонента:
Дял 1. Функциониране и увреждане
а. Функции и структури на организма
б. Дейности и участие
Дял 2. Контекстуални фактори
в. Фактори на околната среда
г. Личностни фактори
В ICF увреждането и функционирането се разглеждат като резултати от
взаимодействията между здравословните състояния (болести, разстройства и
наранявания) и контекстуалните фактори.
Сред контекстуалните фактори са външните фактори на заобикалящата среда
(например социални нагласи, архитектурни характеристики, правни и социални
структури, както и климат, терен и т н.); и вътрешни, личностни фактори, които
включват пол, възраст, начин на живот, социален произход, образование, професия,
натрупан жизнен опит, цялостен модел на поведение, характер и други фактори,
които влияят върху това как човекът понася и живее с увреждането.
ICF идентифицира три нива на човешко функциониране: функциониране на ниво
тяло или част от тялото, човекът като цяло, и човекът в социален контекст.
Следователно увреждането включва дисфункция на едно или повече от същите тези
нива: увреждания/нарушения (impairment), ограничения на дейността (activity
limitations) и ограничения при участие (participation restrictions).
За да бъдат разбрани тези компоненти, ICF въвежда следните определения:
Функциите на организма (body functions) са физиологичните функции на системите
на организма (включително психичните функции).
Структурите на организма (body structures) са анатомичните части на тялото,
например органи, крайници и техните съставни части.
Уврежданията или нарушенията (Impairments) представляват проблеми в дадена
функция или структура на организма, например съществено отклонение или загуба.
Дейността (activity) е изпълнението на дадена задача или действие от човека.
Участието (participation) е включване в житейска ситуация.
Ограниченията в дейността (activity limitations) са затрудненията, които човек може
да изпитва при изпълнение на дадена дейност(и).
Ограниченията в участието (participation restrictions) са проблемите, които човек
може да изпитва във връзка с извършване на дейности в житейски ситуации.
Факторите на околната/обкръжаващата среда (environmental factors) обхващат
физическия и социален свят и нагласите, в който хората съществуват и прекарват
живота си.
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Личностните фактори не са класифицирани в сегашната версия на ICF. Тяхното
включване в оценяването е оставена на преценката на потребителя.
ICF обхваща информацията за човека чрез ясна, йерархично подредена структура.
Всеки от посочените по-горе компоненти се състои от различни области/домейни, а
в рамките на всяка област има конструкти/категории, които представляват
класификационните единици. Здравето и състоянията, свързани със здравето на
всеки човек, могат да бъдат записани, като се избере подходящият код или кодове на
категорията (категориите) и се добавят определителите, които представляват цифров
код, който посочва степента или сериозността/тежестта на функционирането или
увреждането в дадената категория, или степента, в която външният фактор се е
оказал фасилитатор или препятствие.
ICF използва буквено-цифрова система, в която буквите b, s, d и e се използват за
обозначаване съответно на „функции на организма“, „структури на организма,
„дейности и участие“ и „фактори на околната среда“. След тези букви се изписва
цифров код, който започва с номера на главата (една цифра), последван от второто
ниво (две цифри) и третото и четвъртото ниво (всяко от тях обозначено с по една
цифра).
Определителите (qualifiers) служат за остойностяване на тежестта или степента на
увреждането или на даден фактор. Генеричната скала на определителите, използвани
в ICF отразява степента на увреждане или тежестта на фактора. Според тази схема:
– с 0 се отбелязва липсващо или незначително увреждане, в степен от 0% до 4%;
– с 1 се отбелязва леко увреждане или проблем, в степен от 5% до 24%;
– с 2 се отбелязва средна степен, умерен проблем, в степен от 25% до 49%;
– с 3 се отбелязва висока степен, тежък проблем, в степен от 50% до 95%;
– с 4 се отбелязва в пълна степен, цялостен проблем, в степен от 96% до 100%
– с 8 се отбелязва не уточнени стойности;
– с 9 се отбелязва „не е приложимо“.
Категориите на ICF са „вмъкнати една в друга“, т.е. общите категории включват
подробни под-категории към вишестоящата категория. (Така например, в Глава 4 от
компонента „Дейности и участие“, в категорията „Мобилност“, се включват отделни
под-категории: за изправено положение/стоеж, седнало положение, ходене, носене
на вещи и т.н.).
Кратката (сбита) версия на ICF обхваща две нива, а пълната (подробна) версия
обхваща четири нива. Кодовете на кратката и пълната версия си съответстват и
кратката версия може да бъде извлечена от пълната версия.
Ето описание на някои примери за обозначаване:
b167.3 – буквата b показва компонента „функции на организма“, числото 167 е
номерът на категорията „ментални функции, свързани с езика“, която се намира в
глава 1 „ментални функции“,.3 е определител, който показва висока тежка степен на
увреждане. Така зададената стойност не уточнява например дали увреждането е
свързано с възприемане или изразяване чрез речта.
ICF дава възможност и за по-детайлно оценяване на това затруднение, като въвежда
под категории към категорията b167.
Например:
b1670 е категория, с която се обозначава способността за възприемане на езика –
говоримо, писмено, жестомимичен и др.
b16700 е категория, която допълнително детайлизира и обозначава способността за
възприемане само на говорим език
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b16701 обозначава способността за възприемане на писмен език, b16702 – за език на
знаците (жестомимичен и др.), и др.
Ако човекът, чието функциониране се оценява, не може да чете (не може да
възприема писмена реч) това отклонение във функционирането би трябвало да се
отбележи като
b16701.3
Методика за оценка на здравния статус и уврежданията на Световната здравна
организация 2.0 (МОЗСУ 2.0)
Въпреки че е детайлно разработена класификация, ICF остава като един рамков
инструмент, който не може да бъде пряко приложен, а е необходимо да бъде
приспособяван към конкретните нужди.
Близо 10 г. след приемането на ICF СЗО публикува Manual for WHO Disability
Assessment Schedule – WHODAS 2.0. Този полезен документ е преведен от
Министерството на труда и социалната политика и на български език със заглавие
Методика за оценка на здравния статус и уврежданията на Световната здравна
организация 2.0 (МОЗСУ 2.0)
МОЗСУ 2.0 е инструмент за оценка с широко приложение, разработен от СЗО с цел
да осигури стандартизирана методика за установяване на здравния статус и
уврежданията в различни култури. Той е изготвен на базата на изчерпателен набор
от критерии по Международната класификация на функционирането, уврежданията
и здравето (ICF), които са достатъчно надеждни и прецизни при измерване на
промяната, предизвикана от дадена интервенция. Това се постига като един и същ
човек се оценява преди и след интервенцията.
МОЗСУ 2.0 обхваща функционалности в шест области от живота:
• Област 1: Познавателни способности – разбиране и общуване
• Област 2: Мобилност – движение и опознаване
• Област 3: Самообслужване – умения за самообслужване при хигиена, обличане,
хранене и самостоятелност в ежедневието
• Област 4: Социални умения – взаимодействие с други хора
• Област 5: Дейности от ежедневието – домакински задължения, свободно време,
работа и/или училище
• Област 6: Участие – участие в обществени дейности
В тези шест области чрез МОЗСУ 2.0 се съставя профил и обобщен измерител за
оценка на функционирането и увреждането, които са надеждни и приложими в
различни култури и във всички популации.
МОЗСУ 2.0 има няколко различни версии, които се различават от гледна точка на
дължина и целево приложение. Пълната версия съдържа 36 тестови въпроса, а
кратката – 12 тестови въпроса, които са свързани със затруднения във
функционирането на изследваното лице в шестте области от живота, изпитани през
предходните 30 дни. Различните версии, които са включени в Дял 3 на методиката,
могат да бъдат прилагани от непрофесионални интервюиращи, от самия човек или
от представител на изследваното лице (напр. член на семейството, приятел или
асистент). Версията с 12 тестови въпроса обяснява 81% от вариацията с поподробната версия с 36 въпроса. И за двете версии има извлечени норми за общата
популация.
Необходимостта от реформа в медицинската експертиза и експертизата на
работоспособността в България налага търсене на решения, съобразени с поетите
международни ангажименти и съществуващите стандарти и добри практики. И ICF,
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и WHODAS 2.0 (МОЗСУ 2.0) са преведени на български език и могат да послужат
като добра основа за желаната реформа. За да се случи това, е необходимо да има
политическа воля и широка обществена дискусия с всички заинтересовани страни,
вкл. и представителите на хората с увреждания.
Минимални стандарти за слабото зрение
През 2014 г. Европейският съюз на слепите (ЕСС) представи Десет препоръки за
адекватни услуги за рехабилитация и подкрепа при слабо зрение, добри практики и
конкретни мерки, които звучат твърде актуално и сега в България и в голяма степен
се препокриват с направените в настоящия пакет предложения.
На територията на Европа има повече от 30 милиона незрящи и хора с увредено
зрение. А с нарастването на броя на възрастното население през следващите г. този
брой ще се увеличава.
По-голямата част от хората със загуба на зрение имат слабо зрение или частично
зрение, два термина за едно и също състояние.
Слабото зрение е състояние, при което зрението не може да бъде коригирано с очила,
контактни лещи, хирургически или с лекарства. Наличието на слабо зрение означава,
че въпреки лечението или очилата, ежедневните задачи са трудни за изпълнение.
Например, четене на поща, писане, пазаруване, готвене, гледане на телевизия,
придвижване (ориентиране и мобилност).
Има много различни причини за загуба на зрение, които могат да засегнат деца и
възрастни от всички възрасти. Диабет, глаукома, катаракта, пигментен ретинит,
макулна дегенерация, увеит, албинизъм, тумор, травми и странични ефекти от
медицинско лечение са само някои примери. Необратимата загуба на зрение също е
силно свързана с възрастта и е често срещана сред хората над 65 г., а жените са
изложени на по-висок риск от мъжете.
Слабото зрение не винаги е видимо и следователно е увреждане, което често остава
незабелязано.
Хората с частично зрение могат да имат различен процент остатъчно зрение и
начини на виждане и следователно имат много различни нужди от подкрепа и
услуги. Техните специфични нужди могат да бъдат задоволени адекватно само по
персонализиран начин.
Човекът, чието зрение се влошава, се нуждае от цялостна рехабилитация на найранния възможен етап: подкрепата, обучението, помощните средства и услуги
трябва да му бъдат достъпни безплатно или на ниска цена и да отговарят на неговите
индивидуални нужди и състояние въз основа на оценка на слабото зрение както с
функционални, така и с медицински параметри. Локалното предоставяне на услуги
при слабо зрение в близки лесно достъпни заведения от екипи добре обучени,
висококвалифицирани специалисти по увредено зрение е също толкова важно за
адекватното подпомагане на всички засегнати от слабо зрение да водят независим
живот и да участват в обществото, както е било преди загубата на зрение.
Според Европейския съюз на слепите (ЕСС) услугите за поддръжка и рехабилитация
на слабо зрение се различават значително между страните-членки на ЕСС. Някои
имат отлични, висококачествени услуги, достъпни за всеки, който се нуждае от
подкрепа. В други страни услугите за слабо зрение не са достъпни за всички със
загуба на зрение, а в над една трета от страните от ЕСС не съществуват услуги за
слабо зрение. Това означава, че огромен брой хора със загуба на зрение нямат достъп
43

до адекватни услуги за слабо зрение и са изключени от правото си на подкрепа, която
им позволява да живеят независимо и да участват активно в социалния,
икономическия, политическия и културния живот.
Това налага приемането и прилагането във всички 44 страни членки на ЕСС на
европейски задължителни минимални стандарти за услуги за слабо зрение, в
съответствие с КПХУ.
В тази брошура ЕСС препоръчва пакет от десет минимални стандарти за услугите за
слабо зрение в Европа: десет ключови елементи за адекватно обслужване и
рехабилитация на слабото зрение, основани на добрите практики в страните от ЕСС
и на резултатите от почти две десетилетия действия при слабо зрение в ЕСС, за което
са допринесли мнозина.
Десет препоръки за адекватни услуги за рехабилитация и подкрепа при слабо зрение:
1. НА БАЗАТА НА ПРАВАТА
Всички лица със загуба на зрението от всички възрасти и от двата пола имат право
на адекватни услуги за рехабилитация и подкрепа. Следователно услугите за слабо
зрение трябва да са налични и достъпни за всички, независимо дали е налице
умерено до тежко слабо зрение или състояние, засягащо функционалното зрение.
Добра практика: В страните от ЕСС, където се предоставят добри услуги за слабо
зрение, всички жители със загуба на зрението, независимо от националността,
възрастта или пола, имат достъп и получават услуги за слабо зрение.
2. ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД
Различните форми на слабо зрение изискват различни решения. Трябва да бъдат
посрещнати индивидуалните нужди и обстоятелства. Дали човек страда от слабо
зрение по рождение, или то е придобито в ранното детство или по-късно в живота
също са фактори, които трябва да се вземат предвид. И очевидно нуждите на детето
се различават от тези на младежа, зрелия човек или възрастния.
Добра практика: В процеса на идентифициране на личните нужди много полезни са
практическите инструменти като Списък на Дейностите (СД).
3. ОЦЕНКА СЪОБРАЗНО ПАРАМЕТРИТЕ NinePlus
Има много различни очни заболявания, като всяко предизвиква различно нарушение
на зрението. За да се гарантира достъп до адекватни услуги, отговарящи на
индивидуалните потребности, от съществено значение за определяне на степента на
загуба на зрението и влиянието му върху ежедневния живот е стандартът за
използване на комбиниран набор от медицински и функционални параметри
NinePlus за оценка на слабо зрение.
Параметрите NinePlus са:
– Слаба чувствителност към контраст
– Адаптиране към светлина и чувствителност към светлина
– Чувствителност към блясък
– Цветно виждане
– Нощно виждане
– Фокусиране
– Увеличение, необходимо за четене на вестникарски шрифт
– Зрителна острота наблизо и надалеч, включително зрително поле
– Хемианопсия, скотоми и мътнини
ПЛЮС:
– Диплопия
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– Дефектни фузии
– Метаморфопсия
– Доминиране на по-слабото око
– Умора
– Четене – слабо зрение за четене, ниска скорост при четене, много грешки при
четене, продължителност на четенето, необходимо количество светлина.
Добри практики: Тези NinePlus параметри вече са обичайна практика в европейските
страни, където се предоставят добри до отлични услуги за слабо зрение.
Два реални случая:
Мъж на 36 г., има синдром на Стивънс Джонсън и няма слъзна секреция. Първите
минути след навлажняване на очите с изкуствени сълзи зрителната му острота е 0,40
с добро зрително поле. Поради болката, причинена от ерозиите на роговицата, той
може да отвори очи само за няколко секунди при слаба светлина. При нормална или
ярка светлина той изобщо не може да ги отвори. Не съществува лечение. Мъжът е
приет в службата за рехабилитация.
Жена на 22 г. получава мозъчна травма с пареза при насочването на погледа вдясно.
Изключителен случай на тортиколис. Зрителната ѝ острота е 0,60, с добро зрително
поле. В нормално положение на главата зрителната ѝ острота пада до <0,05. Не е
открито лечение. Жената е приета за рехабилитация.
4. ДОБРЕ РАЗРАБОТЕНА ПРОГРАМА
След като се направи оценка на функционално слабото зрение и на индивидуалните
потребности и състояние, може да се изготви подходящ план с една или повече
приоритетни области.
Една от опциите е използването на зрителния потенциал. Частично зрящите лица
обикновено искат да използват остатъчните си зрителни способности, колкото и да
са ограничени, колкото е възможно по-дълго, дори когато те се влошават
допълнително с течение на времето. Те се нуждаят от решения, засягащи зрението в
комбинация със средства за слабо зрение и допълнителна тактилна и / или аудио
подкрепа. Усвояването на нови стратегии за най-пълноценно използване на техния
зрителен потенциал и получаването на обучение за използване на всички
необходими оптични устройства и помощни средства, които позволяват оптимално
използване на остатъчното зрение е решаваща част от рехабилитацията при
нарушено зрение.
Други елементи на планираната услуга и рехабилитация при слабо зрение включват
подкрепа за адаптиране на дома, училището и работната среда към новата ситуация
чрез осветление, цветове, контраст и др. Хората с нарушено зрение може да се
нуждаят и от обучение в уменията от ежедневния живот за планиране и
предприемане на дейности, включително такива за свободното време, ориентация и
мобилност, самозащита, самочувствие, помощ и обучение за достъп до информация,
както и цялостна емоционална, психологическа и практическа подкрепа за тях и
техните близки.
Добра практика: Добре разработената програма за услуги е ориентирана към
резултатите и има ясни, практически цели, определени за всяка приоритетна област,
като идентифицира необходимите умения, капацитет, подкрепа, помощни средства
и обучение.
5. ОТ ДОБРЕ ПОДГОТВЕН ЕКИП ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
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Адекватните услуги за слабо зрение включват мулти-дисциплинарен екип от
подходящо обучени, високо-квалифицирани специалисти по нарушено зрение,
които да помогнат на засегнатите от слабо зрение да живеят възможно найнезависимо и да участват в обществото, както преди загубата на зрението.
Комуникацията и добрата координация между професионалистите, предоставящи
услуги в различни области, са от ключово значение за гарантиране на ефективна
подкрепа и за избягване на припокриване или празноти в програмата за услуги.
Мултидисциплинарният екип може да включва: офталмолог, оптометрист, социален
работник, специалист по слабо зрение, трудо-терапевт, психолог, специалист по
мобилност и ориентиране, умения за ежедневен живот, компютърно обучение и
може би някои други специфични специалисти като ортопед и ревматолог.
Добра практика: В държавите с отлични услуги при нарушено зрение се предлага
професионално обучение за специалисти по слабо зрение.
6. НАВРЕМЕННА И ПРОДЪЛЖАВАЩА
Най-често офталмологът насочва пациента към услуги за слабо зрение, когато
възникне нужда от подкрепа при слабо зрение. Това може да бъде или по искане на
пациента, или след преглед при офталмолога. Важно е пациентът също да има
възможност да се свърже директно с доставчиците на услуги за слабо зрение за
оценка.
Докато някои хора имат стабилно слабо зрение, други могат да получат понататъшно влошаване с течение на времето, което изисква допълнителна или
различна рехабилитация и подкрепа за слабо зрение, адаптирана към новата
ситуация. Необходимо е приспособяване.
7. В БЛИЗКИ И ЛЕСНО ДОСТЪПНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Услугите за слабо зрение трябва да са налични в близост до дома в леснодостъпни,
обществени или частни болници и рехабилита-ционни центрове, държавни агенции,
НПО, комунални услуги, частни специализирани оптометристи или в други
организации.
Добра практика: В повечето страни с отлични услуги за рехабилитацията и
подкрепата при слабо зрение се предлагат в болници и специални рехабилитационни
центрове в близост до дома с възможност за по-дълга, временна рехабилитация
извън дома.
8. БЕЗПЛАТНИ или на ниски цени
Всички хора със загуба на зрението в страните от ЕСС могат да се ползват от правото
си на достъп до адекватни услуги за рехабилитация и подкрепа, ако те се предоставят
безплатно или на ниска цена.
Предоставянето на услуги за рехабилитация и подкрепа, както за хора с нарушено
зрение, така и за слепи хора, трябва да бъде безплатно или много достъпно във
всички страни членки на ЕСС. Трябва да бъде осигурено финансиране извън
даренията и благотворителните организации.
Услугите по рехабилитация следва да бъдат финансирани от държавата. В страните
от ЕСС с добри услуги за рехабилитация и подпомагане както за незрящи, така и за
хора със слабо зрение, такива услуги се предоставят чрез системата за социално
осигуряване и здравно осигуряване. Също така в повечето страни, които
понастоящем предоставят услуги само за незрящи, разходите се поемат от държавата
и същото трябва да важи за тези със загуба на зрение, нуждаещи се от услуги за хора
със слабо зрение.
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Всички страни трябва да се стремят към национален план за грижа за очите, който
да включва както слепота, така и слабо зрение, в рамките на своята национална
здравна система.
9. ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА
Не всички знаят, че могат да получат подкрепа и услуги за слабо зрение. Някои хора
дълго време водят ежедневно борба със слабото зрение, преди да разберат, че
съществуват решения като CCTV или трениране на зрението.
От съществено значение е да се повиши осведомеността сред широката
общественост и здравните специалисти, като семейните лекари, за наличните услуги
за подкрепа и рехабилитация за лица със загуба на зрението. Пълната и достъпна
информация трябва да бъде широко разпространена. Болниците, доставчиците на
услуги и националните организации на ЕСС са стратегически партньори в
предоставянето на информация посредством кампании и различни достъпни канали
за комуникация.
10.
ПРОФИЛАКТИКА и ранна диагностика на загубата на зрение
Кампаниите за профилактика и ранна диагностика могат да спасят зрението.
В сътрудничество с болници, училища, домове за възрастни хора, фирми, местните
власти и други партньори, националните организации на ЕСС могат да правят
кампании за редовна проверка на очите, за предоставяне на информация за загубата
на зрение, слепота, която може да се избегне, както и за услугите за подкрепа и
рехабилитация както за слепи, така и за лица с увредено зрение.
Пример за добра практика е оптобусът, където хората могат да проверят очите си, и
който може да пътува до домовете за възрастни хора и до училищата. В някои
държави в училищата се предоставя възможност за ежегодна проверка от
офталмолог и оптометрист, които посещават училището.
Популяризирането и лобирането за приемането и прилагането на минималните
стандарти за услугите за слабо зрение в Европа се основават на КПХУ: правото на
адекватна подкрепа и рехабилитация както за слепи, така и за хора с нарушено
зрение от всички възрасти и от двата пола.
Националните организации се придържат към целите, принципите и ангажимента на
ЕСС да се работи еднакво за незрящи и лица със слабо зрение от двата пола и всички
възрасти. Следователно националните организации следва да включват слабото
зрение в своите политики, стратегии и дейности за защита на правата и интересите
както на незрящите, така и на лицата със слабо зрение в Европа.
Препоръки:
– Предприемане на необходимите действия за насърчаване и прилагане на
Минималните стандарти за услуги за слабо зрение в Европа;
– Повишаване на осведомеността относно слабото зрение и неговото въздействие
върху ежедневния живот;
– Включване на нуждите и на лицата със слабо зрение при популяризиране и
лобиране за достъпна информация, стоки, услуги и среда;
– Подкрепяне на програми за профилактика и ранна диагностика;
– Популяризиране и лобиране за създаване на национален план за грижа за очите,
който да включва както слепотата, така и слабото зрение;
– Установяване на сътрудничество с доставчици на рехабилитационни услуги,
мониторинг и програми за подкрепа; участие в национални инициативи на VISION
2020;
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– Популяризиране на ратифицирането и прилагането на Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На 6 юли 2021 г, на 76-тата си сесия, в рамките на дневния си ред относно
изкореняването на бедността и други проблеми на развитието,. Общото събрание на
ООН прие Резолюция за Очното здраве „Зрение за Всички“: Ускорено действие за
постигане на целите за устойчиво развитие.
С резолюцията си ООН призовава държавите-членкида предприемат редица
действия за осигуряване на достъп до услуги за очни грижи за своето население и да
мобилизират необходимите ресурси и подкрепа в това отношение, както и да включат
лица с увреждания, в това число тези със зрителни увреждания, във всички етапи на
разработване на политики и вземане на решения
През октомври 2021 г СЗО представи ревизирана версия на инструмента за анализ
на ситуацията на очното здравеопазване (Eye Care Situation Analysis Tool – ECSAT).
Какво е ECSAT?
Чрез Световния доклад за зрението СЗО прогнозира значително увеличение на броя
на хората с очни заболявания и увредено зрение през следващите г.. Това се дължи главно
на демографските тенденции, включително застаряването на населението и факторите,
свързани с начина на живот. В отговор СЗО разработи ключови стратегически препоръки
относно интегрираната грижа за очите, ориентирана към хората (IPEC), които са описани
в Световния доклад за зрението и са изброени в глава5 (Управленски документи) в
настоящия документ..
ECSAT е предназначен да подкрепи страните при планирането, наблюдението на
тенденциите и оценката на напредъка към прилагането на IPEC.
Ревизираният инструмент вече е в съответствие със стратегическите препоръки на
СЗО, направени в доклада наСЗО за състоянието на световното зрение. В допълнение
към компонента на въпросника, ECSAT вече включва система за оценка на зрелостта на
очното здравеопазване и набор от възможни действия.
Защо една държава трябва да използва ECSAT?
ECSAT е насочена към създателите и планиращите национални здравни политики,
служители в национални органи за планиране и партньори в агенции за развитие на
здравеопазването. Той предоставя „моментна снимка“ на сектора за грижа за очите по
това време и е предназначен да отговори на следните ключови въпроси:
1. Каква е настоящата ситуация в сектора на очните грижи по отношение на IPEC
(силни страни, слаби страни и неравенства)?
2. Кои приоритетни области трябва да бъдат разгледани при стратегическото
планиране на грижата за очите?
3. Какви са възможните дейности за справяне с пропуските в сектора за грижа за
очите?
В допълнение, ECSAT предоставя основна информация за проследяване на
капацитета и ефективността на сектора за грижа за очите.
ECSAT трябва да се прилага под ръководството на Министерството на
здравеопазването.
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Въз основа на направените препоръки в отделните глави на този документ и
отчитайки развитието на международната нормативна и политическа рамка, предлагаме:
1. Да се изработи Национална програма за очното здраве
Грижата за очното здраве изисква постоянни и целенасочени действия за
превенцията, промоцията, лечението и рехабилитацията на очното здраве. За всеки от
тези етапи на въздействие следва да се предвидят конкретни мерки и да се заделят
необходимите ресурси.
2. Да се създаде Съвет по очно здраве и превенция на слепотата като консултативен
орган към Министерството на здравеопазването
В един такъв орган политиките по опазване на очното здраве могат да се консултират
и съгласуват с всички заинтересовани страни – държавата, професионалните общности
(офталмолози, оптометристи, зрителни рехабилитатори, тифлопедагози и др.) и
гражданите. Участието на всички заинтересовани страни (вкл. и представители на
пациентите и техните близки) във формирането и мониторинга на политиките, свързани
с грижата за очното здраве, е от ключово значение за тяхната адекватност и ефективност.
Подобни практики съществуват и в други европейски страни, като степента на
ангажираност и подкрепа от страна на държавата е различна.
3. Направените от нас препоръки в отделнитеглави за актуализиране на
нормативните и управленските документи, на стандартите и практиките, да бъдат взети
под внимание от страна на властите, ангажирани с очното здраве и превенцията на
слепотата, като водеща роля сред тези власти считаме, че има Министерството на
здравеопазването.

Тези препоръки са подготвени от експертния екип по проект „Визия за Зрение“ в
състав:
Хюсеин Исмаил – юрист
Проф. Д-р Ива Петкова – офталмолог
Мила Драгомирова – оптометрист
Д-р Петя Стратиева – експерт по национални и международни политики в
здравеопазването
Здравко Сечков – експерт по местни политики

Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на
проекта е да повиши гражданската осведоменост, и тази на централните и местни
власти, относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.
www.activecitizensfund.bg
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