
ПОЛИ ПАНТЕВА

- Д-р Брънзалов, пове-
чето хора вече знаят, че 
извинителните бележки, 
които оправдават от-
съствията на децата в 
градината или училище-
то, се заплащат. В ин-
тернет обаче майки спо-
делят, че са им искани 
суми от 1 до 10 лв. за 
издаването на този до-
кумент.

- Тази интерпретация с 
парите е меко казано пре-
силена. Най-малкото се 
дава само едната гледна 
точка – на майките. Редно 
е обаче ситуацията да се 
погледне и от страната на 
общопрактикуващите ле-
кари. Медицинските бе-
лежки не са част от паке-
та дейности, които се за-
плащат от здравната 
каса. Всъщност НЗОК за-
плаща на месец около 
1,40 лв. на дете за общо 
180 дейности, които се из-
вършват от общопракти-
куващия лекар. Всеки 
може да си направи смет-
ката колко недофинанси-
рана е една практика, в 
която пациентите са пре-
обладаващо деца. Всеки 
общопрактикуващ лекар 
е регистриран по Търгов-
ския закон и ако работи на 
загуба, това рано или 
късно ще доведе до бан-
крут. А ние така или иначе 
всяка година намаляваме. 
От 7000 общопрактикува-
щи лекари в България, в 
момента има 4300.

- Смятате ли, че тези 
родители лъжат, че са 
заплатили десет лева за 
извинителна бележка?

- Аз не мога да кажа 
дали са излъгали, защото 
няма как да вляза в каби-
нета на всеки колега. При 
всички случаи има и лоши 
практики, но така масово 
да се слагаме под един 
знаменател, определено 
не съм съгласен. В частта 
на пър-

вичната извънболнична 
медицинска помощ 
(ПИМП) определено има 
недофинансиране. От бю-
джета най-малко увеличе-
ние има именно при джи-
питата, както ги наричате 
вие – 5,1%. И ако личните 
лекари получават малко 
пари, тези с педиатрична 
насоченост на практиките 
получават още по-малко. 
Децата боледуват много 
по-често, освободени са 
от потребителска такса и 
т.н. Масово колегите изне-
могват. 

- Може би, ако цената 
за издаването на бележ-
ките е еднаква?

- Не знам дали си спом-
няте, преди време Лекар-
ският съюз беше осъден 
за картелно споразуме-
ние, след като постави 
минимална цена на меди-
цинския преглед. Същото 
ще се случи, ако ние въве-
дем единна цена за бе-
лежките. Тогава можем 
да попаднем под ударите 
на закона, защото ще се 
определи като картелно 
споразумение. Аз съм съ-
гласен на такава инициа-
тива – да се срещнем с 
тези майки и да уточним 
проблема. Но не е толко-
ва просто. Всяка практика 
на общопрактикуващ 
лекар е по Търговския 
закон, което означава, че 
всеки лекар трябва да 
има собствен ценоразпис. 
Така, ако той е определил 
цена за издаването на бе-
лежка за извинение на от-
съствията, сложил я е на 
таблото в кабинета си, 
издал е амбулаторен лист 
и касов бон за получената 
сума, той е абсолютно из-
ряден и не е в нарушение 
на никакъв закон. Сега, 
ако някой е взел 50 лв., 
убеден съм, че не е пус-
нал касов бон – това е 
различно.

- А как стои въпро-
сът по отношение 
на болничния, който 
се издава на роди-
тел за гледане на 
болно дете, 

з а п л а -
ща 

ли се той?
- Не, болничният лист е 
в пакета дейности, по 
който общопрактикуващи-
ят лекар има договор с 
НЗОК. След преглед из-
даването на болничен за 
гледане на болно дете е 
безплатно и лекарят няма 
право да иска пари за 
него.

- Личните лекари иска-
ха от тази година да се 
плащат и бележките за 
извършените имуниза-
ции. Това обаче отпадна. 
За сметка на това доку-
ментът за сключване на 
брак вече ще се запла-
ща...

- Да, това е по Наредба 
№ 3. До този момент ме-
дицинското за встъпване 
в граждански брак беше в 
пакета, който се заплаща 
от касата, а от тази годи-
на ще се заплаща от хо-
рата. За мен обаче е 
важно да уточня идеята с 
бележките за ваксините, 
защото тя беше разбрана 
погрешно. Има два вида 
документи, които включ-
ват направените имуниза-
ции. В първия случай, ко-
гато децата тръгват на 
ясла, градина или учили-
ще, ние правим т.нар. 
лична профилактична 
карта. В нея са упоменати 
всички имунизации, на-
правени от раждането на 
детето до периода, в 
който се издава докумен-
тът. Това е включено в 
наредбата, покрива се от 
пакета дейности, запла-
щан от НЗОК, и ние не 
сме настоявали да отпад-
не. Обаче има още един 
вид бележки, които се из-
искват от социалните 
служби, за да могат май-
ките да получават детски 
надбавки. Тези бележки 
ние настоявахме да бъдат 
извадени от наредбата и 
да се заплащат. 

- Защо?
- Защото тук няма ни-
каква медицинска дей-
ност и става въпрос за 
чиста административна 
услуга. Джипито се пре-
върна в рецептомат и бе-
лежкомат. Това не е 

редно. За да направим 
релация – аз имам два 
кабинета в София и 
реших да закрия единия. 
След като отидох в РЗИ, 
за да получа документ, 
имам практика само на 
един адрес, аз заплатих 
за него 32 лв. Защото 
всяка административна 
услуга си има такса. 

- Друго искане на об-
щопрактикуващите ле-
кари беше да отпадне 
задължението да бъдат 
на разположение 24 
часа. Това също не беше 
прието, но въпреки това 
около празниците много 
хора се оплакват, че ле-
карят им не работи и не 
знаят към кого да се 
обърнат... 

- Относно 24-часовото 
разположение се сфор-
мира една работна група. 
Направихме едно един-
ствено заседание, дадо-
хме си предложенията и 
дотук. Имаме идеи, въ-
просът е коя от тях ще се 
приеме и ще се осъщест-
ви. Но когато говорим за 
правата на пациентите, 
не трябва да забравяме и 
задълженията им. Най-
малкото, да знаят работ-
ното време на лекаря си и 
към кого трябва да се об-
ръщат, когато той не е на 
работа. А това е упомена-
то по изискване на каса-
та, на вратата на всеки 
кабинет. Там пише с кое 
лечебно заведение имаме 
сключен договор и къде 
нашите пациенти да тър-
сят помощ в извънработ-
но време, почивни и праз-
нични дни. Вместо това 
обаче хората предпочи-
тат да вдигнат телефона 
и да попитат лекаря. Но 
дали той може да говори, 
дали е на опера, в театъ-
ра или до тоалетната – 
няма значение. Пациен-
тът очаква лекарят да 
вдига телефона си вина-
ги. (В този момент теле-
фонът на д-р Брънзалов 
отново звъни – бел. авт.). 
Ето, сега ми се обажда за 
трети път пациент, за да 
ме попита кога работя. 
Такива разговори „справ-

ка работно време” са ми 
50 или 60 днес. Защото 
според правилата аз 
трябва да си вдигам те-
лефона през целия рабо-
тен ден.

- Случвало ли ви се е 
да ви търсят и през 
нощта?

- Да, случвало ми се е 
пияни да ме питат кога 
съм на работа на следва-
щия ден. Случвало ми се 
е да играят на комар - 
дали ще вдигна или не. 
Всичко ми се е случвало. 
И повярвайте, тези обаж-
дания влошават качест-
вото както на работата, 
така и на личния живот 
на всеки общопрактику-
ващ лекар. Така че всеки 
медал има две страни. 

- Споменахте задъл-
женията на пациентите, 
едно от тях е годишни-
ят профилактичен пре-
глед. Статистиката 
обаче показва, че близо 
половината здравноо-
сигурени българи не 
правят това. Защо спо-
ред вас?

- Това е много дълга 
тема, защото проблемът 
е комплексен. Една от 
причините е, че българи-
нът с право очаква про-
филактичният преглед 
да е с много по-голям 
обем дейности, т.е. да се 
направят много повече 
изследвания и консулта-
ции. Втората причина е, 
че голяма част от населе-
нието между 18 и 65 г. 
ходят на някакви прегле-
ди по трудова медицина 
във връзка с работата им. 
И те си мислят, че това е 
достатъчно. Но не е. За-
щото по време на профи-
лактичния преглед ние се 
сдобиваме с важна ин-
формация за здраво-
словния статус на паци-
ентите. Не на последно 
място опираме отново до 
недостатъчното финан-
сиране. Ние имаме пред-
ложение например, кога-
то хората ходят на про-
филактичен преглед, да 
бъдат освободени от ра-
ботодателя. 

- Глобите няма ли да 
помогнат?

- По закон и в момента 
ги има. Очевидно не са 
ефективни. По-важно е 
хората да бъдат информи-
рани за значението на 
тази превенция. Този пре-
глед е най-важният и 

трябва да му се отдава 
най-голямо значение. Но 
за съжаление не е така.

- Как изглежда към 
днешна дата бъдещето 
на професията общо-
практикуващ лекар?

- Много искам да кажа, 
че съм оптимист, но не 
мога. На този етап не се 
прави нищо за бъдещето 
на тази професия. Млади 
хора почти не се захващат 
с тази дейност. В момента 
общопрактикуващите ле-
кари са на средна възраст 
59-60 години, 25% работят 
в пенсионна възраст. Не 
знам какво ни очаква след 
5-10 г. Много е трудно. 
Защото административна-
та тежест е огромна, отго-
ворността, която носим – 
също, а заплащането не е 
достатъчно. Казвам го с 
болка, защото животът ми 
е минал в тази професия.
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lЗаместник-
председател е на 
Българския ле-
карски съюз
lПредседател 
на Контролната 
комисия на На-
ционалното 
сдружение на об-
щопрактикува-
щите лекари
lЗавършва меди-
цина през 1988 г. 
в Пловдив
lРаботил е ка-
то корабен ле-
кар на пасажер-
ски кораби, пла-
ващи под чужд 
флаг 
lПрез 1990 г. 
започва работа 
като участъков 
лекар в 17-о 
ДКЦ, където ра-
боти до днес 
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