
 

РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ НА Д-Р НЕВЕН ЙОРДАНОВ ЕНЧЕВ,ДМ 

 

ИЗДАДЕНИ МОНОГРАФИИ : 

1.Енчев Н., Стаматов Р., Човешкото поведение, ИК "Хермес", Пловдив 2012 ISBN: 9789542611752  

Резюме:  Книгата е за поведението, с което човек реализира себе си, с което открива себе си, 
своя и чуждия свят. Поведението завършва търсенията, които изпълват с безпокойство, 
трепет и вдъхновение. С поведението човекът свидетелства за себе си, намира 
възможността да преодолее себе си, да осъществи „докрай“ себе си, да открие своето място 
в света. 

В книгата поведението е разгледано в контекста на: 

- когнитивните и емоционалните процеси, на мотивациите и смислите;  

- вземането на решения;  

- удовлетвореността от живота, щастието, любовта, смисъла, разбирането за 
ефективността и постигането на успех;  

- взаимоотношенията с другите;  

- предизвикателствата във всекидневния живот – страховете, болезнените спомени, 
разочарованията, изплъзващото се щастие, сблъсъка с връхлитащите кризи и загуби. 

Книгата е вдъхновена от разбирането, че поведението е способът, чрез който изразяваме 
себе, създаваме себе си, опредметяваме себе си – обективираме своите замисли и 
способности. Затова и темите, включени тук, представят поведението в пространството 
на аза и в пространството на аза и другите. 

 

2. Петрова З.,Генев Ст., Енчев Н., Воденичарова А., Глосариум на най-често ползваните термини и 
определения в организацията и управлението на здравеопазването, ISBN: 978-619-7172-06-3 
София 2014, Ес принт 

Резюме:   Книгата представлява семантичен речник на най-често използваните определения, 
дефиниции, термини и акроними в теорията и практиката на общественото здраве в 
България. Изданието е насочено към ръководители, преподаватели, автори на проекти в 
областта на здравния мениджмънт и е универсално четиво на всички в здравния сектор. 
Дефинира термини, често използвани, но не винаги разбирани добре в публичната реч. Имат 
се предвид множеството термини и понятия в областта на здравеопазването, използванив 
партньорството с Европейския съюз, както и навлизането на стотици чуждици в езика. 

 

3. Енчев Н., Петров П., Съвременни аспекти на болничния мениджмънт, Пловдив 2016, Блаком 



Резюме: Настоящият монографичен труд разглежда проблемите свързани с организацията на 
медицинската дейност в болничните заведения, като авторите се стараят да обобщят 
опитът на водещи системи на здравеопазването в Света . Разгледана е организацията на 
болничната помощ в България, като цяло. Важно място в монографията е отделено на 
анализа на организацията и управлението на многопрофилните здравни заведения за 
болнично лечение. Изследва се финансирането на медицинската помощ в болничната помощ. 
Съществено място в настоящия труд заема проучването върху проблемите на 
организацията на работата на здравните мениджъри. Обобщени и анализирани са 
резултатите от собствен обзор по темата, който стои в основата на настощия труд. 
Авторите за първи път акцентират върху влиянието на предпочитанията на пациента върху 
избора на здравно заведение. Разгледани са концептуални фактори, обуславящи 
необходимостта от предоставяне на качествена болнична помощ, както и основни социални 
норми, имащи отношение към качеството на болничната помощ. Акцентира се на основните 
ценности в здравеопазването. Разгедани са основните методи за регулиране на 
взаимодействието между изпълнителите на болнични услуги (регулативни модели).  Описват 
се тенденциите във финансирането на болничната помощ.Набелязват се мерки за контрол на 
разходите за болнична помощ, насочени към търсенето на болнични услуги и мерки за контрол 
на разходите, насочени към предлагането на болнични услуги. Предлагат се мерки, насочени 
към поделянето на разходите за болнични услуги на базата на договаряне между 
възложителите и изпълнителите на съответните услуги. Описани са основополагащи 
принципи на договарянето на болнични услуги и обществени аспекти на договарянето на 
болнични услуги. Предлагат се актуални решения на проблеми, свързани с договарянето на 
здравни (болнични) услуги и на проблемите, свързани със заплащане на изпълнителите на 
болнични услуги 

 

4. Енчев Н., Петров П., Управление на качеството на болничните услуги, Пловдив 2017, Блаком 

Резюме: Целта на настоящия монографичен труд е да бъдат проучени и анализирани 
моделите за управление на качеството в болничната помощ в България. Разгледани са 
особеностите при акредитацията на лечебните заведения за болнична помощ, както 
организирането и провеждането й в някои страни, като Испания с Каталуния, 
Великобритания, САЩ и Франция. Специално внимание авторите отделят на управление на 
качеството. Разгледани са управление на качеството на болничните услуги по ISO 9001:2008 
като интегрална част от серията International Organization Standartization, управление на 
качеството на болничните услуги по Превъзходния модел на European Foundation for Quality 
Management (EFQM – Excellence model) и упправление на качеството на болничните услуги по 
модела Plan- Do-Check-Act (PDCA) известен като „цикъл на Deming”. Разгледана е и ролята на 
Европейските организации имащи отношение към управлението на качеството на болнични 
услуги . Проведено е анкетно проучване при началници на болнични отделения, в което се 
изследват предпочитанията им относно политики за подобряване и устойчиво развитие на 
качеството в болниците. Проучено е и мнението на началниците на отделения относно 
модела на финансиране и акредитацията на лечебните заведения за болнична помощ. 
Проведено е анкетно проучване при лекари работещи в болнични отделения, в което се 
изследват възгледите им относно организацията и управлението качеството на приема, 



диагностиката, лечението и грижите за хоспитализираните пациенти. Проучено е и 
мнението на лекарите относно необходимостта от подобряване на компетентността на 
болничния персонал, ежедневните дейности и отношения на работното място, както и 
взаимоотношенията им с ръководството. Монографията анализира и резултатите от 
проведено проучване при професионалисти по здравни грижи относно организацията и 
управлението на качеството на приема и грижите на хоспитализираните пациенти, както и 
необходимост от подобряване на компетентността на професионалистите по здравни 
грижи. Анализирани са и отношенията им на работното място и взаимоотношенията им с 
ръководството. Направен и анализ и оценка на резултатите от проучване сред български 
пациенти относно качеството на оказаната медицинска помощ . Описан е и моделът на 
организация и управление на качеството на болничните услуги разработен и внедрен в  МБАЛ 
„МЕДЛАЙН КЛИНИК“ АД. 

 

1. Енчев Н., Нерешени проблеми на доболничната акушерогинекологична помощ у нас, Трета 
национална конференция на акушергинеколозите от доболничната помощ, София 2010г. 

Резюме: Доболничната акушерогинекологична помощ в България е силно недофинасирана. 
Пакетът от услуги, които специалистите са задължение да предложат включва множество 
манипулации. Дисбалансът плащане/изисквания води до понижено качество на предлаганата 
услуга и отлив на лекари от специалността. Допълнителната квалификация на лекарите 
акушергинеколози е затруднена и недобре уредена. Липсата на специалисти желаещи да 
работят в малки регионални болници е друг съществен проблем пред националната ни 
здравеопазна система. 

2. Енчев Н., Исторически преглед на организацията на акушерогинекологичната помощ у нас, 
Четвърта национална конференция на акушергинеколозите от доболничната помощ, Пловдив 
2011г. 

Резюме: Научният труд извършва детайлен обзор на организацията на 
акушерогинекологичната помощ у нас. Започва се с ретроспективно проучване на 
акушерогинекологичната помощ по нашите земи. Вторът описва методите и средствата за 
оказване на акушерогинекологична помощ още от първите живели по нашите земи хора, от 
Античността през средновековието до българското Възраждане. Описано е и развитието на 
съвременната акушерогинекологична помощ след Освобождението до наши дни. Описани са 
приносите на редица бележити имена оказали съществен принос за развитието на 
акушерогинекологичната наука у нас.  

3. Енчев Н., Цезарово сечение по желание, мит или реалност, Шеста национална конференция 
на акушергинеколозите от доболничната помощ, Пловдив 2013г. 

Резюме: Описани са предимствата и рисковете на цезаровото сечение по желание, като се 
подчертава мястото на избягване се травмата на естествените родови пътища. 
Операцията е безболезнена, но след излизане от упойката може да има болка, която налага 
допълнително обезболяване. Избягват се някои травматични за Вас и плода оперативни 
вагинални раждания-форцепс, вакуум и др.ЦС се извършва в работно време, когато са налице 



максималните възможности на здравното заведение. Плановото ЦС е улеснение за лекаря, 
тъй като той може да планира своята служебна заетост. ЦС продължава средно от 30 до 90 
мин. Предната коремна стена остава по-стегната след ЦС. Рискът за плода е минимален. ЦС 
предпазва плода от допълнително инфектиране от мекия родилен канал. 

4. Енчев Н., Алтернативи за подобряване на връзката между болничната и доболничната помощ 
у нас, Седма национална конференция на акушергинеколозите от доболничната помощ, 
Пловдив 2014г. 

Резюме: Действащата Национална здравна стратегия "По-добро здраве за по-добро бъдеще 
на България" за периода 2001 - 2010 г. и Планът за действие 2001 - 2006 г., утвърдени с Решение 
№ 267 на Министерския съвет от 21 април 2001 г., съдържат редица принципи, проблеми и 
задачи, които са в процес на изпълнение. Голяма част от заложените в тях задачи бяха 
изпълнени. Създадоха се закони, които дават възможност за извършване на промяна във 
формата на собственост и структурата на здравните и лечебните заведения. Промени се 
принципът на финансиране на здравната система. Въведоха се нови механизми на финансов 
контрол на дейностите за предоставяне на здравни услуги. Основен проблем на 
здравеопазването в световен мащаб е конфликтът между ограничените ресурси и постоянно 
увеличаващите се разходи (в резултат на демографски промени, нарастващи потребности и 
непрекъснато въвеждане на нови, все по-скъпи методи на лечение). 

5. Димитров И., Е.Христева,  Енчев Н., М.Александрова, Комуникативни умения при обучение на 
медицински сестри, Здравен мениджмънт 2016, том 16 №2, 33-37  

Резюме: Професията на сестрата може да се определи като “комуникативна” професия. Една 
от основните й задачи се свърза с умението да изгражда ефективни професионални 
взаимоотношения, да мотивира пациента за активно участие и съдействие в процеса на 
медицинските грижи, да поддържа системно емоционална връзка с него, да постига 
съразмерна емоционална подкрепа, да умее да снижава болката и тревожността, да вдъхва 
увереност, да я учи и подкрепя в поддържането на подходящо здравно поведение. 

6.  Енчев Н., Димитров И., Е.Христева,  М.Александрова, Социални аспекти в обучението на 
медицински сестри, Здравен мениджмънт 2016, том 16 №2,51-53 

Резюме: Академичната подготовка на медицинските сестри е насочена към овладяване на 
знания и умения за организиране на качествени здравни грижи, прилагайки холистичния подход 
към нуждаещия се от такива грижи пациент . В тази подготовка са заложени: изграждане на 
умения за самостоятелна професионална работа, комуникативност и екипно взаимодействие 
при планиране, организиране и провеждане на превантивни, лечебни, здравни и акушерски 
грижи за здравия и болния във всеки период от живота им, овладяване на система от 
теоретични знания и практически умения, които бъдещите сестри да прилагат 
самостоятелно или под контрол на лекаря при извършване, анализ и оценка на 
индивидуалното състояние на пациентите, както и при наблюдението, изследването и 
лечението. придобиване на професионална компетентност, която ще им позволи да 
участват в профилактичните, диагностичните и лечебните мероприятия в медицината, 
развитие на способности за адаптация, мобилност и ефективност в условията на пазарна 
икономика и свободно движение на специалисти в ЕС, формиране на личностни качества, 



значими за професията на сестрата, и нагласа за обучение, самообучение и 
самоусъвършенстване през целия живот.     

7.  Е.Христева, Димитров И., Енчев Н., М.Александрова, Бърнаут – актуален проблем за 
управление на човешките ресурси, Здравен мениджмънт 2016, том 16 №2, 44-47   

Резюме: В корпоративния бизнес не е прието да се говори толкова открито за това, че 
стресът може да ни докара големи проблеми, нищо, че темата за „емоциите чрез 
емоционалната интелигентност“ стана една от традиционните.  В проект (2013) разходите 
в Европа, свързани с депресия в резултат на работата е констатирано, че това струва €617 
млрд. на година. В тези разходи влизат: разходите от отсъствието (€272 млрд.), загуба на 
продуктивност (€242 млрд.), здравни разходи €63 млрд. И социални плащания за 
неработоспособност (€39 млрд.)” (Източник: EU- финансиран проект, изпълнен от Matrix). 
Според American Institute of Stress, NY 300 млрд. на година в САЩ струват медицинска грижа, 
отсъствие от работа и намалена работоспособност в следствие на стрес.  Медицинските 
разходи са със средно 600 долара повече на служител. 

8.  Енчев Н., Иванов Е., Кехайов А., Акредитация – инструмент для улучшения больничньйх услуг 
Международном журнале МЕДИКУС, №3 International medical jurnal, Волгоград 2016, 108-112  

Резюме: В статье рассматриваются модели оценки качества больничных услуг в сфере 
здравоохранения и их эффективное применение на примере моделей акредитации в Европе, 
США, Болгарии. 

9.  Иванов Е., Кехайов А., Е.Христева,  Димитров И.,  Енчев Н., Енчев А., Культура здоровя и 
санитарное просвещение учащихсяв контексте стратеггии ВОЗ для пропаганди здоровного 
образа жизни – програмни подход пропаганди здоровного образа жизни. Международном 
журнале МЕДИКУС, №3 International medical jurnal, Волгоград 2016, 25-27 

Резюме: Методы санитарного просвещения подразделяются по виду передачи информации на 
методы индивидуального воздействия, воздействия на группу лиц, массового воздействия. По 
видам используемой пропаганды различают методы устной (беседы, доклады, дискуссии), 
печатной (плакаты, брошюры, листовки, лозунги) и изобразительной (выставки, санитарные 
бюллетени и т. п.) пропаганды. Метод индивидуального воздействия заключается в 
санитарно-просветительном воздействии на индивидуума (больного или его родственника). 
Групповой метод заключается в воздействии на различные возрастные, половые и 
профессиональные группы населения. Этот метод достаточно эффективен, так как группа 
однородна по интересам — есть обратная связь. Метод массового воздействия позволяет 
воздействовать одновременно на большое число людей.   

10. Енчев Н.,  Проблеми, свързани със заплащане на изпълнителите на болнични услуги, 
СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 3, 2016 

Резюме:  Способите за финансиране на болничната помощ са ключов елемент и отправна 
точка на провежданата от нас реформа в здравеопазването, но за съжаление години наред, 
както политиците, така и специалистите не им отделяха необходимото внимание и не 
вникваха дълбоко в тяхната същност и социална значимост. В последно време обаче 
ситуацията се промени. Политиците и неправителствените организации започнаха да 



задават редица въпроси, които имат непосредствено отношение, както към реформата на 
болничния сектор изобщо, така и към начините за заплащане на болничните услуги. 

11. Енчев Н., Финансиране и качество на болничните услуги в Европа и у нас, СЪВРЕМЕННА 
МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 3, 2016 

Резюме:  Забележително е, че през последните години, в процесана провежданата в Европа 
здравна реформа органите, финансиращи здравеопазването и обществеността като цяло 
насочиха вниманието си към организацията и поведението на изпълнителите на болнични 
услуги на микро (институционно) ниво. Това внимание се съсредоточава главно към 
подобряване на качеството на болничните услуги и неговото устойчиво развитие. Във връзка 
с горното се наблюдава нарастване на стремежа за разработване на програмирани подходи 
за управление на ефективността на медицинската помощ, което е свързано, както с 
усъвършенстване на капацитета на лечебните заведения за извънболнична помощ, така и с 
преструктуриране на вътрешната и външната организация на болниците. Свързани с този 
проблем са и усилията за повишаване квалификационния градиент на лекарите и на 
професионалистите по здравни грижи със съвременни форми за следдипломно обучение. И до 
сега при разработване на здравната политика у нас по традиция се поставя акцент върху 
способите за финансиране на лечебните заведения, докато начинът на предоставяне на 
болнични услуги и тяхното качество си остава проблем на отделния здравен специалист. Но 
днес все повече политици, системни анализатори и граждани осъзнават наличието на 
съществени различия в обема, качеството и практиката на предлагането на болнични услуги 
на институционално ниво (ниво лечебно заведение или негова организационно обособена 
структура) и основателно поставят въпроса за тяхното отстраняване. 

12. Енчев Н., Финансиране на болничната помощ в България, СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА 
НАУКА бр. 3, 2016 

Резюме: Повечето от системите за болнична помощ в Европа разчитат и на четирите 
източника   на финансиранe, поради което не може да се посочи здравна система, която да е 
„чиста от примеси”. Така например системи за   болнична   помощ,   финансирани   от   здравни      
осигуровки   често включват в себе си изразени елементи от финансирането на базата на 
данъчни постъпления, а системите за финансиране от данъчни постъпления обикновено 
включват и елементи на социално здравно осигуряване. Освен това, както подчертават 
Saltman R. и Figueras J. (8), независимо от факта дали финансирането им се основава на 
социални осигуровки или на данъчни постъпления всички системи за болнична помощ в Европа 
на практика включват или планират включването и на елементи на доброволното здравно 
застраховане и „джобните плащания”. 

13. Стефанов Т., Петров П., Енчев Н., Исторически преглед на терапевтичното поведение при 
спонтанен пневмоторакс, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.7, 2017 

Резюме: В лечението на спонтанния пневмоторакс съществуват различни вариации на 
клинични подходи, което частично се обяснява с различните възгледи  между пулмолозите и 
гръдните хирурзи. Sattler е първият, който идентифицира були при пациент със СП, 
използвайки торакоскопия и съобщава това през 1937 г. Торакоскопията е въведена в 
медицинската практика през 1945г. от Dumarest F. VATS в последните години промени 



лечебните тактики и  стратегии. Принципът на работа е подобен. Разликата е в оптичната 
система и употребата на механични ушиватели и инструменти за еднократна употреба. В 
литературата от 1950 г. са описани и показани подобни портове, форцепси, куки и др., които 
ние ползваме и днес.  През 1976 г., Lewis et al. , прилагат директна диагностична торакоскопия 
при 40 пациенти, с помощта на ригиден бронхоскоп, в условия на локална анестезия. Те 
съобщават за много ниска смъртност след тази процедура, като диагностичната стойност 
на метода достига до 100%. Торакоскопията е била използвана за премахване на сраствания, 
за да се предизвика пневмоторакс и колабиране на белия дроб при лечение на болни с 
туберкулоза, до откриването и въвеждането в практиката на противотуберкулозните 
средства. Парадоксално е, че в днешно време торакоскопията се използва за лечение на 
пневмоторакса. 

14. Енчев Н., Петров П., Договаряне между възложителите и изпълнителите на болнични услуги, 
МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.8, 2017 

Резюме: Договарянето е един от инструментите за постигане на целите на здравната 
политика. То представлява координационен механизъм, който е алтернатива на 
традиционния командно-контролен модел за управление на здравеопазването. Ключов 
елемент на договарянето е улесненото въвеждане на една по-пазарно ориентирана форма за 
институционално разпределение на средствата, основаваща се на разделяне на 
потребителите от изпълнителите на здравни услуги. Механизмите за договаряне ясно 
определят отношенията между последните и създават икономическа мотивация за 
изпълнение на поетите от тях ангажименти. Но договарянето не бива да се разглежда като 
инструмент само за целите на здравеопазната система. На практика то е част от един 
широкомащабен процес на промени в обществото и в много сфери на обществената 
политика. 

15. Енчев Н., Петров П.,  Избор на стратегии за измерване на качеството в здравеопазването, 
МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.8, 2017 

Резюме: Събирането, анализирането, синтезирането и разпространението на информация са 
в основата на подобряването на качеството на болничните услуги. Но не по-малко важно е и 
създаването на механизми, които да гарантират прилагането на наличните данни в 
практическата работа на лечебните заведения. Подобни механизми обикновено се определят 
като стратегии за осигуряване на качеството, макар да се използват и други инструменти, 
каквито според Иванова Т., Димова А., Гарева Г. са системите за управление на качеството по 
моделите ISO 2001:2008, European Foundation for Quality Management (EFQM), Цикъла на Deming: 
Plan-Do-Check-Act. Тук е необходимо да се уточни какво да се разбира под понятието„качество“ 
на здравната услуга. Синтезирайки най-доброто от всички определения като например тези 
направени от Donabedian Ab., отMaxwel R. , от Blomhoj G.,и от Black N., може да се каче, че 
качеството е такава съвкупност от същностни характеристики на болничната услуга, която 
удовлетворява очакванията на нейния потребител. 

16. Ирмов.В.,Петров П., Енчев Н., Анализ на бърнаут синдрома сред лекари в хирургични звена, 
СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 2, 2017,21-28 



Резюме:  Факторите оказващи влияние върху нивата на тревожност са условия на живот 
(качество, сигурност, удоволствие), условията на труд (мотивация, сигурност, 
удовлетворение), организация на работния процес, психологическият климат и др. Цел на 
изследването е да определи нивото на Бърн аут синдромът сред работещите в хирургически 
сектори в отделни здравни организации. Използвани е стандартизираният тест на Кристина 
Маслах за оценка на емоционално изтощение, деперсонализация и личностни постижения 
(МВІ). Изследваните лица са разпределени в три степени на професионално изчерпване – лека, 
средна и тежка. За анализ на данните се прилага корелационен анализ. MBI е въпросник, който 
се попълва индивидуално от изследваните лица и оценява тежестта на последиците от 
емоционално изтощение и понижаване на собствените постижение. MBI се състои от 22 
въпроса, които като резултат разпознават и дефинират три отделни компонента.    

17.Енчев Н., Петров П., Определянето на приоритетни здравни услуги – стратегически 
механизъм за рационално разпределение на средствата за тяхното финансиране, СЪВРЕМЕННА 
МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 2, 2017, 3-11 

Резюме: Разпределението на средствата за финансиране на болничните услуги е избор между 
конкретни нужди, отразяващи тяхната относителна приоритетност при диагностиката и 
лечението на различни заболявания. Най-често този избор се прави имплицитно от лекари-
специалисти чрез порциониране на услугите посредством съставяне на задължителни пакети 
„болнични услуги“ включващи алгоритми за болнична диагностика, лечение и рехабилитация 
на масово разпространени социално значими заболявания. Новото свързано с тази тема, е 
нарастващият интерес, както от страна на политиците, така и от страна на гражданите, 
който интерес се изразява в настояване за яснота и прозрачност.  Дебатът за механизма при 
определянето на приоритетни болнични услуги добива по-значими измерения с повдигането 
на фундаменталния въпрос, касаещ бъдещия обхват на финансираните от публичен източник 
болнични услуги. Няма съмнение, че такъв дебат е особено необходим в условията на недости 
на средства за универсално покритие на всестранните болнични потребности.    

18.Енчев Н., Петров П., Проблеми, свързани с договарянето на здравни (болнични) услуги, 
СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 2, 2017, 28-32 

Резюме:  Проблемите, свързани с договарянето на здравни услуги у нас се дължат главно на 
различията във финансирането на техните изпълнители и произтичащите от това различия 
във вида и съдържанието на договорите. Пъстротата на финансирането на изпълнителите 
на здравни услуги обхваща целия лечебен сектор на здравната система в повечето европейски 
страни. Преходът към по-усъвършенствани модели на договаряне, каквото е например 
договарянето, основано на диагностично-свързани групи (DRG) за болнични услуги и на 
амбулаторно-пациентни групи (APG) за извънболнични услуги се препятства от факта, че все 
още информацията, необходима за провеждане на ефективна политика за финансиране на 
здравните услуги е непълна. 

19.Енчев Н., Основни фактори, обуславящи необходимостта от предоставяне на 
качествена болнична помощ, СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 2, 2017 

Резюме:     Популярният характер на провежданата в страните от Европейския съюз (ЕС) 
реформа в болничната помощ показва, че тя е мотивирана от широки социални тенденции, 



които преминават границите на институционализираната организация „здравеопазване”. 
Основна роля в този процес играят две групи фактори. Първата група се състои от фактори, 
стоящи извън здравния сектор, но оказващи влияние върху общата рамка в която се формира 
политиката за качествена болнична помощ. В много от случаите реформите в 
здравеопазването не са изолирани явления, а по-скоро са част от по-широки структурни 
усилия за реформа на други обществени отрасли. Процесът на реформата се влияе от 
идеологически, политически, икономически, исторически и културни фактори, всеки от които 
следва да се вземе под внимание при анализа на контекста на факторите, обуславящи 
необходимостта от предоставяне на качествена болнична помощ. Втората група фактори е 
свързана със съществуващи здравни проблеми     на     населението     и     с     проблеми     на     
институцията „здравеопазване”. Те включват конкретните предизвикателства пред 
здравето на хората, идеите за желан модел на болнична помощ, нарастващият натиск върху 
разхода за здравеопазване, както и редица организационни и структурни предизвикателства.   

20. Ирмов.В.,Петров П., Енчев Н., Съвременни диагноза, диференциална диагноза и лечение 
при карцинома на маточната шийка, СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 3, 2017 

Резюме:  Диагнозата рак на маточната шийка се поставя на базата на резултатите от 
редица изследвания, като: гинекологичен преглед, цитологично изследване, сепарирано 
абразио, колпоскопия, проба с луголов разтвор, трансвагинален ултразвук и др. В 
диференциално диагностичен план ракът на маточната шийка трябва да се разграничи от 
доброкачествени цервикални тумори, кондиломи, туберкулоза на маточната шийка, 
цервицит, ендометриален карцином, тазова възпалителна болест и др., както и всички 
заболявания, при които се откриват неправилни менструални кръвотечения. Лечението на 
рака на шийката е подобно на лечението на останалите злокачествени тумори, и тук 
терапията трябва да се извършва с повишено внимание от екип от специалисти!  Изборът на 
терапия зависи от размера на тумора, стадия на заболяването, взаимозависимостта му и 
степента на диференциация. Влияние оказват още и други фактори, като възраст на 
пациентката и общо здравословно състояние, както и желанието на жената за бъдеща 
бременност(при нераждали пациентки в ранен стадий) .   

21.Ирмов В., Петров П., Енчев Н., Съвременни данни за честотата на карцинома на маточната 
шийка в България и Света, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.8, 2017, 62-66 

Резюме:  Ракът на маточната шийка е едно от най-честите злокачествени заболявания при 
жената и съставлява около 1/3 от случаите на генитални карциноми. Епидемиологичните 
характеристики, липсата на ефективни скринингови програми, комплексната етиология, 
неспецифичната клинична картина, честото за България късно диагностициране свързано с 
ниска преживяемост, дори след потенциално радикално хирургично лечение, незадоволителния 
отговор на лъче- и химиотерапия, определят цервикалния карцином като значим медико-
социален проблем. По данни на Националния раков регистър за 2014г. ракът на маточната 
чийка заема 7,5 % дял от всички онкологични заболявания при жената и се нарежда на второ 
място по честота след рака на млечната жлеза.  Същата година в страната има 
регистрирани 1081 болни жени.  

22.Ирмов В., Петров П., Енчев Н., Патогенеза, патоморфология и клиника на карцинома коли 
утери, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.8, 2017 



Резюме: Карциномът се развива на базата на предшестваща го дисплазия на маточната 
шийка, но има описани случаи и за възникването му de novo. Рискови фактори са рано начало на 
половия живот, многото сексуални партньори (промискуитет), полово предавани болести, 
орални контрацептиви, тютюнопушене, отслабен имунитет. Микроинвазивният карцином 
може да има следните форми: екзофитна – папиларна маса; ендофитна (инфилтративна); 
улцеративна – обикновено единична язва. Локализацията може да бъде както в portio vaginalis 
colli uteri – екзоцервикса (екзоцервикални тумори), така и в цервикалния канал 
(ендоцервикални). В началото клинични оплаквания липсват или са неспецифични. Това 
обуславя голямото значение на профилактичните прегледи и цитонамазката за ранното 
откриване и лечение на карцинома на маточната шийка. Първите симптоми обикновено се 
проявяват едва с напредване на заболяването.    

23. Енчев Н., Тревожност, депресивност и професионално изпепеляване сред лекари от 
специалност Акушерство и гонекология. Десета национална конференция на 
акушергинеколозите от доболничната помощ, Несебър 2017г. 

Резюме: През 80 –те години на миналия век в психологичната теория и практика се появява 
понятието Burnout – синдром на професионално прегаряне /изпепеляване/.До този момент 
синдромът е бил описван, като стрес, изчерпване, депресия, отчуждение и др. През 1974г. 
Хърбърт Фрейденбергер, американски психиатър и психолог  формулира терминът бърнаут, 
като характеристика на психологично състояние, при здрави хора, които работят в 
емоционално напрегната трудова среда. След дълги наблюдения на професии, работещи 
предимно с хора, той констатира психофизично изчерпване при част от тях, водещо до загуба 
на илюзии и чувство за полезност и удовлетворение от извършваната дейност. Първоначално 
професионалното прегаряне е било установено при специалисти, работещи в 
благотворителни организации и медицински учреждения. 

24.  Енчев Н., Мерки, насочени към поделянето на разходите за болнични услуги, СЪВРЕМЕННА 
МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 3, 2017 

Резюме: Поделянето на разходите се извършва, когато потребителят заплаща някоя 
болнична услуга или част от нея пряко на този, който я предоставя. Тъй като този род 
плащания засяга всички слоеве на обществото, величината и степента на поделянето на 
разходите се превръщат в едни от най-критичните въпроси за бъдещето на здравната 
политика на всяка страна. Още повече, че връзката между поделянето на разходи и целите на 
здравната политика сама по себе си не е очевидна. На основата на публикации ще се опитаме 
в контекста на стратегията за поделяне на разходите безпристрастно да преценим какъв би 
бил нейният ефект върху целите на болничния сектор и по-точно върху равнопоставеността 
на потребителите на болнични услуги, качеството на резултатите от оказаната болнична 
помощ и здравния статус на населението. 

25. Енчев Н., Методи за регулиране на взаимодействието между изпълнителите на болнични 
услуги, СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 3, 2017 

Резюме: Взаимодействието  между  лицата,  ангажирани  в  доставянето  на качествени 
болнични услуги се дефинира с помощта на един от четирите основни регулативни модела, с 
които могат да се опишат повечето обществени дейности: технократски, професионален 



саморегулиращ се, пазарно ориентиран и демократичен. Доминиращият модел, избран с цел 
да се регулира дадена система за качествена болнична помощ е отражение на приоритетите 
на обществото като цяло. При технократския модел системата за болнична помощ или 
отделно лечебно заведение за болнична помощ се управлява от обучени експерти, които 
разчитат на своите специализирани познания и на ръководните си постове в политически и 
икономически институции. Този регулативен подход според Fischer F.(3) и Saltman R. (8) се 
основава на нормативен анализ, направен от експерти, отговорни за структурирането, 
наблюдението и оценката на дейността в системата за болнична помощ. Технократският 
модел предполага пряка намеса на държавата в работата на системата за болнична помощ с 
цел да се постигне рационалност, както и да се ограничат обратите в политиката, 
причинени от нерационалното поведение на „действащите лица”. 

26. Енчев Н., Недостигът на средства – стратегическа дилема на системата за болнична помощ, 
СЪВРЕМЕННА МЕДИЦИНСКА НАУКА бр. 3, 2017 

Резюме: Тъй като средствата за заплащане на болничните услуги стават все по-ограничени, а 
натискът върху разхода за болнична помощ се увеличава, управляващите на национално ниво 
във всяка европейска страна разработват стратегии за решаване на този проблем. На лице 
са две основни и често пъти взаимно допълващи се възможности. Първата възможност е 
увеличаване на средствата за болнична помощ чрез пренасочване на такива от други пера на 
обществения разход посредством увеличение на здравно-осигурителните вноски (или 
увеличение на данъците при системи за болнична помощ, които се финансират чрез общо 
данъчно облагане). Необходимо е обаче, според ApplebyJ.  Въпросът за „подходящото” ниво на 
финансиране да се постави на широка дискусия в текущия дебат върху реформите в 
системите за болнична помощ в Европа.    

27. Енчев Н., Петров П., Качество на болничните услуги, МЕДИКЪЛ МАГАЗИН бр.10, 2017 

Резюме:  Качеството на болничните услуги според Попов М.  е изключително сложна дейност 
–  от една страна поради сложността на техния обект  и предмет,  а от  друга–  поради  
бързия  информационно- технологичен и практически напредък на медицината. В 
Европейското болнично пространство са на лице две съществени причини, които 
императивно налагат сериозно внимание към проблема „качество на болничните услуги“. 
Едната причина се състои в самата природа на болничните услуги. Продуктът, който се 
създава в сферата на болничната помощ може да бъде само с определено необходимо 
качество. В болничната дейност не може да има бракувани продукти и услуги, които да 
подлежат на преработване. Болничен продукт или услуга с ниско качество е съдбоносен(а) за 
пациента. Ето защо от дълбока древност, подчертава Иванов Л., високото качество на 
дейността на лекаря (а така и на всички специалисти, които практикуват медицина) е 
предмет както на морални задължения, така и на законови разпореждания, контролирани от 
държавната администрация. Другата причина е нарасналата култура и взискателност на 
гражданите. Те все повече се превръщат от обекти на болнични грижи в партньор на 
болничните специалисти. Гражданинът плаща здравноосигурителни вноски и данъци и има 
право да получава срещу тях болнична помощ в определен обем и с високо качество, на което 
той е оценител. Към тези две причини може да се прибави и трета, която произтича от 
реформата на здравеопазването в европейските страни. Saltman R.и Figueras J., считат че 



последната има няколко аспекта и един от тях е фокусирането към потребителя на болнична 
помощ, независимо от това, до колко той е взискателен. Задължение на съвременната 
европейска болница  е  да  му  осигури  възможната  най-добра  болнична  услуга. Качествените 
характеристики на тази услуга е онова, което гражданинът- пациент трябва да получи в 
резултат на здравната реформа.    

28. Енчев Н., Петров П., Инвестиционният демарш в болничните заведения – стратегическо 
условие за подобряване и устойчиво развитие на качеството на болничните услуги, МЕДИКЪЛ 
МАГАЗИН бр.10, 2017,  

Резюме:   Един от ключовите аспекти на технологичните промени и общия растеж в 
здравеопазването се състои в натрупването на капитал в публичните и частните лечебни 
заведения за болнична помощ. Организацията на съвременния болничен сектор и видовете 
услуги, предлагани от него се подкрепят, но в същото време те се ограничават от наличната 
капиталова инфраструктура. Ето защо размера и вида на инвестициите в болничния сектор 
ще оказват определящо влияние върху структурата на бъдещите възможности за предлагане 
на болнични услуги. Една от ключовите цели на провежданата у нас реформа се състои в 
преструктуриране на старата йерархична система, дерегулация и контрол върху разходите и 
технологиите, т.е. цел, която е тясно свързана с разпределението на капитала и 
оползотворяването на технологиите. Идеята за развитие и заздравяване на устоите на 
алтернативи на болничните услуги, които са тези от обхват на първичната и 
специализираната      извънболнична      помощ      и      по-доброто      им оползотворяване и 
координиране с наличните средства сега е изключително популярна сред здравните стратези.  

 

 

 


