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Проект „Визия за зрение“ 

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ 2: СТРАТЕГИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ ДОКУМЕНТИ 

 

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 (ЗЗдр), Закона за здравното 

осигуряване (ЗЗО), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и редица други законови и 

подзаконови нормативни актове. 

---------- 

  

 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 й 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 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. 

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 

наггражда, 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 години) 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 й на няколко години. 

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 

"1.2Надзор 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 години) 

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 

медицинскатаекспертиза, в тази приоритетна област не е ясно очертан подходът, който ще 

бъде възприет. През последните години 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. 

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 по-нататъшното 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. 

---------- 

  

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 дасе 

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. 

- 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 й  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: 

- 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. 

---------- 

  

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:  

- 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. 

 

Този информационен пакет е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани 

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата 

отговорност за съдържанието му се носи от Сдружение „Ретина България“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този образователен материал отразява 

официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 


