
Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. 
Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов" - Варна 

на дисертационен труд 
„Оценка на въздействието на медицинския стандарт в 
акушеро-гинекологичната практика: организационни, 

клинични и деонтологични аспекти" 

на доц. д-р Иван Атанасов Костов, дм 

за придобиване на научна степен „Доктор на науките" 

в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално 

направление 7.1. Медицина и научната специалност „Акушерство и 

гинекология", на основание на З А П О В Е Д на Ректора на МУ Варна/№ 

Р-109-360, от 18.10.2017 г. и след като е обсъден и насочен за защита по 

предложение (доклад вх. №102-2153/06.10.2017 г.) с решение на Катедрения 

съвет по "Акушерство и гинекология" прието и утвърдено (протокол вх. 

№40/09.10.2017 г.) от ФС по „Медицина" на МУ-Варна. 

Документите на кандидата са предадени в срок и в пълен комплект според 
нормативните изисквания. 
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Биография 

Доц. д-р Иван Костов завършва висшето си образование през 1997 г. 
в МУ - София. От 2002 г. е акушер-гинеколог, специализирал в 
Университетската АГ болница „Майчин дом" - София. От 2005 г. има 
магистратура по „Здравен мениджмънт" - ФОЗ, МУ-София. През 2010 
защитава в МУ-Плевен научно-образователната степен „Доктор" по 
специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и 
фармацията", на тема: „Рамка на национален модел на електронно 
здравеопазване в България". От 2014 г. е „Доцент" към МУ-Варна. 

Доц. Костов работи последователно във ВМА-София и УМБАЛСМ 
„Н.И. Пирогов"-София. От 2008 г. е участва в различни експертни групи 
към НС, МЗ и НЗОК. Последователно заема административната длъжност 
„изпълнителен директор" във ВСАГБАЛ „Шейново", ПСАГБАЛ „Св. 
София", а понастоящем и на СБАЛАГ „Майчин дом"-София. Има 
множество специализации в България и чужбина. Значим е неговия принос 
за електронното здравеопазване. От 2015 г. е републикански консултант по 
АГ. 

Дисертабилност 

Контролът на качеството представлява система за предотвратяване и 
контрол на грешките, възникващи от взимането на решение за дадена 
дейност до момента за интерпретация на резултатите. Система за 
„стандартизация" е насочена към постигане на максимална подреденост на 
системата с цел управление на риска посредством установяване на правила 
за многократно използване. Този метод стои в основата на регулиране 
качеството и безопасността на медицинската услуга. Посочени са 
основните принципи на стандартизация, а имено: принципът на консенсус, 
принципът на откритост, принципът на прозрачност, принципът на 
качество на резултатите. Самият стандарт е много добре описан и обобщен 
под формата на нормативен акт, той е документирано съглашение, което е 
одобрено с консенсус и е утвърдено от признат стандартизиращ орган. 
Медицинският стандарт като норматив е отражение на сложните 
взаимовръзки между предоставянето и потреблението на медицински 
услуги. У нас липсват данни за въздействието на отделните стандарти при 
оценка качеството на медицинската услуга, което прави разглеждането на 
проблема оригинално, съвремено и актуално. 

Авторът представя дисертационен труд, написан на 210 стандартни 
машинописни страници стилистично издържан и подробно илюстриран с 
54 таблици, 43 фигури и 4 Приложения. Разгледани са и са подложени на 
анализ книгопис от 229 литературни източници, 154 на латиница и 75 на 
кирилица. 

2 



Литературен обзор. 

Обзорът е изчерпателен като обхваща различни аспекти на проблема 
и дава информация, която обслужва избраната научна тема и има приносен 
характер. Обсъдени са теми, свързани с историята и развитието на 
определението за качество в здравеопазването, възможните 
критерии/измерители за оценка, модели за управление, съвременните 
методи за подобряване на качеството в здравеопазването като цяло и в 
частност в областта на акушерството и гинекологията. Посочени са важни 
моменти от кодекса за професионална етика; факторите влияещи върху 
безопасността на медицинското обслужване; място и роля на правилата за 
добра медицинска практика; юридически и професионални аспекти на 
понятията лекарска и медицинска грешка. Основно внимание заслужава 
главата, посветена на стандарта по акушерство и гинекология. В нея за 
пръв път у нас се прави преглед на процеса по създаване на медицинския 
стандарт по АГ в страната ни, в който авторът има лично участие. Той 
посочва, че съгласно изискванията на медицинската квалитология, 
качеството е тристепенен модел, състоящ се от индикатор, критерий и 
стандарт. Спазването на стандарта и приемливо качество се свързва с 
постигането на всички критерии съгласно заложените индикатори. 
Стандартът по същество е нормативен документ, който може да се оценява 
от различни гледни точки. Той не може да направи един специалист 
подобър от друг, но той дава гаранция, че обучаващите се и специалистите 
ще покриват изискванията през целия си професионален път. 
Същевременно, поддържането на стандарта дава гаранция на очакванията 
на пациента за качествено здравеопазване. Посочва се, че клиничните 
стандарти не са статични, а са част от постоянната програма на 
подобряване на качеството на клиничните грижи. От друга страна, 
извършването на контрол за качеството на дейностите свързани със 
здравеопазването се осъществява от медицински или клиничен одит. 
Направеният исторически преглед отразява тенденциите в развитието на 
тази дейност, включваща диагностичните, лечебните процедури, 
обслужването, използването на ресурси и постигнатия краен резултат 
подобряващ качество на живот на пациента. Посочват, се мисията, целите и 
задачите на различни професионални организации (БЛС, СБМС, БНДАГ) 
или акредитиращи агенции (ИАМО). В своя преглед на специализираната 
акушеро-гинекологична литература Доц. Иван Костов обръща внимание на 
нейната роля в създаване и прилагане на добри медицински практики, като 
подчертава значението на водещите периодични издания, както у нас, така 
и в чужбина. Разработките включват публикации и обзори, базирани на 
т.нар. медицина на доказателствата, в които предоставянето на качествена 
медицинска помощ на населението е една от основните цели в 
управлението на системата на здравеопазване. Авторът посочва, че 
необходимостта от качество на здравните услуги е довело до въвеждането 
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на приемливи стандарти за качество, ефикасност и безопасност. Те се 
променят през годините, като успоредно с развитието на медицинската 
наука често се влияят от икономическото състояние на държавата. В 
заключение, обобщеният анализ на представените литературни данни 
дават основание на Доц. Костов да обоснове целта на настоящия 
дисертационен труд. 

Цел и задачи 

Целта на дисертациония труд е да оцени влиянието на досега 
действащия медицински стандарт по акушерство и гинекология върху 
качеството на медицинската услуга в АГ практика в България, изследвайки 
организационни, клинични и деонтологични аспекти и да предложи 
адекватни ответни действия за подобряване на обслужването и 
безопасността на пациентите, както и намаляване на риска от медицински 
неблагополучия. За изпълнение на поставената цел авторът си е поставил 
14 основни задачи, които по структура включват последователно 
изпълнение на основните етапи на дисертацията. 

Материали и методи 

Дисертационният труд обхваща три отделни проучвания свързани с 
качеството на медицинските услуги в акушеро-гинекологичната практика. 
Първото включва анкетно допитване за периода м. януари-м. април 2017 г. 
на 167 лекари, 236 акушерки и 342 пациентки в три общински и 1 частна 
АГ болници. Второто анализира достъпните документи от 264 проверки на 
ИАМО в отделенията / клиниките по АГ, онкогинекология, неонатология и 
репродуктивна медицина на 125 лечебни заведения за периода 2014-2016 г. 
Третото - обхваща 28 граждански (по чл. 45 и 49 от ЗЗД) и 16 наказателни 
дела (по чл. 123, ал.1 и чл. 134, ал.1 от НК) В проучванията са използвани 
работните понятия - анализ на основната причина, безопасност на 
пациентите, грешка при употреба на лекарства, култура на безопасност, 
култура на обвинение, медицинска небрежност, медицинска грешка, 
нехайство/неглижиране, персонален подход, подобрения и провал в 
системата, управление на риска, сериозен инцидент, система за 
безопасност на пациентите, система за отчитане и анализ на грешките и 
нежеланите странични ефекти, системен подход, скрити /латентни 
условия, явни/открити провали, ятрогения, медицински одит. Изградени 
са 5 основни работни хипотези, като са приложени методологията на 
анкетния метод, медицинския одит, на обработката на данните на одитите, 
на проучване на съдебните дела. Получените резултати са обработени с 
подходящи и разнообразни статистически методи. 
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v . . 

Резултати и обсъждане 

Авторът, според подредбата на поставените си задачи подробно и 
последователно изпълнява анкетно проучване, което се провежда в 3 
специализирани АГ болници - 2 в София и 1 - във Варна, и 1 частна АГ 
болница в София. В него участват 167 лекари, 236 медицински сестри и 
342 пациенти. Изследват се количествени и качествени индикатори 
характеризиращи дейността, безопасността на пациентите, сериозни 
лекарствени реакции, медицински грешки, последствия от сериозен 
инцидент и др. Изпълени са три въпросника с включени въпроси с 
отворени отговори. Използван е и метода на затворени въпроси с 
тристепенна скала за получаване на отговор: „да", „не", „не знам". 

Извършен е съответния статистически анализ чрез програмата SPSS 
20. На основание получените резултати и предварително подготвените 
хипотези авторът прави следните основни изводи - в акушеро-
гинекологичните заведения за болнична помощ, съществуват системи от 
определени правила, алгоритми и насоки, които гарантират безопасността 
на пациента по време на лечението. Посочва се, че индикаторите за 
качество на процесите, резултата и общото/глобално качество, трябва да 
бъдат дефинирани в Правилника за вътрешния ред на лечебното заведение 
и доразвити в нарочни вътрешни нормативни актове - т.нар. вътрешни 
стандарти. Анализът показва, че в болниците се допускат различни 
медицински грешки като тези в проучваните болници са налице, както от 
типа „култура на обвинение", така и по модела „култура на 
безопасност/доверие"). 

Важни причини за допускането на медицински грешки се явява 
прекалената натовареност на медицинския персонал и недостатъчния брой 
на медицинските сестри. Сравнително по-рядко се изтъкват 
организационни причини - лоша организация, лоша комуникация и липса 
на контрол. Условията за безопасност на пациентите в болниците, според 
медицинския персонал са „отлични" и „много добри" и „добри" до 
„задоволителни" - от страна на пациентите. Готовност за промяна чрез 
въвеждане на система за отчитане на медицинските грешки е налице, като 
акушерките и медицинските сестри акцентират преди всичко върху 
претовареността в работата и недостига на персонала, а лекарите върху 
организацията в дейността и липсата на концентрация на вниманието. За 
пациентите подобряване на комуникацията е наложителна. 

Извежда се зависимостта, че въпроса за безопасността на пациентите 
не се дискутира достатъчно, нито в болниците, нито в медиите или 
парламента. Изключително важно значение за развитието на акушеро-
гинекологичната практика е проучване на данните от проверките на 
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V . 

ИАМО. Посочва се, че над половината от постъпилите жалби и съответно 
установените нарушения са свързани с качеството на акушерските грижи. 
Най-висока е честотата на нарушенията в многопрофилните болници от 
второ ниво (над 50%), а най-ниска в гинекологичните клиники при лечение 
или хирургична интервенция с „избор на екип". 

Нарушенията на медицинския стандарт се свързват предимно с 
неправилно или липсващо попълване на медицинската документация, брой 
и квалификация на медицинските специалисти, необходимия обем на 
извършената дейност и структурата на лечебното заведение. Посочва се, че 
процентът на персоналните медицински грешки са статистически значимо 
по-високи от организационните. Наличните медицински грешки са 
резултат основно на недостатъчна адекватност на предприетите действия, 
недостатъчен обем, своевременност или нарушена координация и 
комуникация в лечебно-диагностичния процес. Доц. Иван Костов посочва, 
че все още в нашата страна липсват стандартизирани критерии за оценка 
на неблагоприятните събития. В тази връзка разработването на програма за 
насърчаване на „култура за безопасност" на пациентите се свързва с 
непрекъснато усъвършенстваща се среда, вследствие разкриването и 
обмена на информация в случаите с грешки или нежелани резултати. 
Важно допълнение е концепцията за „култура на справедливост", при 
която се посочва, че в някаква степен човешката грешка е неизбежна, а от 
друга не отрича отговорността на всички лица, предоставящи здравни 
услуги да следват вече установените безопасни практики. Всичко това 
води до липса на партньорство в комуникацията и е причина много 
акушер-гинеколози да избират агресивния подход или т. нар. 
„отбранителна медицина" за справяне с проблема. Авторът обръща 
внимание, че превенцията на медицинската грешка включва: подобряване 
информираността, комуникацията, създаване на партньорства, 
препоръчване на безопасни практики за лекарствена и хирургична терапия, 
докладване на медицинските грешки, признаване, извинение и 
обезщетение при причинени вреди. Значим интерес за практиката е 
анализът на авторът за правните и терминологични аспекти на понятията 
„медицинска" и „лекарска грешка". Любопитен е акцента, свързан с ролята 
на българското законодателство при определяне юридическата 
отговорност за случаи с лекарска грешка. Тези анализи са на база данните 
за честотата на различните медицински грешки в клиничната практика у 
нас и в чужбина. 

Проучване на редица граждански и наказателни дела показва, че 
нежеланите събития в областта на АГ практиката са втори по-честота след 
тези в хирургията, като основателно заведените граждански дела са 1.5 
пъти повече от неоснователно заведените дела в областта на акушерството. 
Броят на наказателните дела е значително по-нисък, като почти всички са 
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свързани с причиняването на смърт, с най-значим дял на новородените. 
Оправдателните присъди при наказателните дело са постановени в около 
2/3 от случаите. Познаването на системата на здравеопазване и нейните 
отклонения са други основни елементи на проблема свързан с 
непрекъснатото подобряване на качеството. Отклоненията или вариациите 
в приложението на здравни услуги авторът категоризира, като необходими 
(свързани с различия в пациентите), приемливи (свързани с липсата на 
точна информация за резултатите) и неприемливи отклонения (свързани с 
неклинични фактори, които не се основават на знание или разум). 
Обособява се и се посочва мястото и ролята на понятието „медицински 
риск". То описва вероятностите за случване на неблагоприятно събитие, 
като неговото управление е предпоставка за постигане на устойчивост и 
подобрение на дадена организация. 

Заключение 

Авторът обобщава необходимостта от изграждането на единна 
система за регистриране на медицинските неблагополучия и грешки в 
реално време, която да обхваща всички лечебни заведения по АГ и 
неонатологична помощ. Това би способствало за по-голяма адекватност и 
съотвента превантивност на здравната система и в частност акушерството 
и гинекологията. 

Изводи 

На база на извършените методи и анализираните собствени 
резултати, отговарящи последователно на поставените задачи, авторът 
представя три групи изводи, съответно: 10, 16 и 6 броя. 

Приноси 

Посочените приноси (12 бр.) са безспорни и отговарят на критериите 
за придобиване на научната степен „доктор на медицинските науки". Те 
имат, както потвърдителен, така и оригинален научен и научно-приложен 
характер. 

Налице са приноси с научно-приложен и оригинален характер. 

• За първи път у нас чрез детайлен анкетен подход сред 
професионалисти в публични и частни болници се оценява 
медицинската дейност по акушерство и гинекология чрез 
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параметрите структура-процес-резултат с акцент върху 
безопасност/грешки и инциденти. 

• За първи път е извършена задълбочена оценка на публична 
информация на оторизирана агенция от обективно извършени голям 
обем проверки свързани с неблагополучията за тригодишен период в 
областта на акушерството, гинекологията, онкогинекологията, 
репродуктивната медицина и неонатологията. 

• За първи път в България е показан широкообхватен анализ по 
отношение качеството на медицинската дейност и неблагополучията 
в национален план за специалността „Акушерство и гинекология" 

• Проучването представлява първият за страната мащабен поглед по 
отношение на съвременните деонтологични и правни аспекти на 
специалността „Акушерство и гинекология". 

• Предлага въвеждане на нов нормативен акт - Наредба на МЗ за 
създаване и функциониране по съответен правилник на 
вътрешноболнични комисии за вътреболничен медицински одит със 
задача за професионална оценка на неблагополучията и изводи, 
насочени към минимализирането им в бъдеще. 

• За първи път в страната се предлага въвеждане на предоперативен 
чек лист. 

• Предлага се обосновано актуализация, допълване и преработване на 
Медицинския стандарт по АГ по отношение на регистрирането и 
отчитането на медицински грешки. 

• За първи път у нас се предлага модел за изграждане на 
централизирана уеб базирана система за регистрация, оценка и 
управление на качеството на медицинските услуги в България -
интегрирана информационна система на портален принцип в реално 
време. 

С потвърдителен характер: 
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V . 

• Откроява се липсата на действаща отворена система от правила за 
добра медицинска практика в областта на АГ, съобразени с 
медицинския стандарт. 

• Осветлява се най-слабото място в болничната система по отношение 
на медицинските неблагополучия - профилираните отделения в 
публичните многопрофилни болници. 

• За първи път в България е извършена съпоставка на качеството на 
акушеро-гинекологичната помощ в частните, общинските и 
държавните болници, както и в случаите с доброволно заплащане на 
услуга "избор на екип". Установява се съответно статистически по-
малък брой медицински неблагополучия в частните болници, както и 
при всички болници след услуга "избор на екип", което е 
предпоставка за сериозно преосмисляне на цената и финансирането 
на медицинските услуги в АГ от страна на държавата. 

• За първи път в страната ни е проведено проучване върху наличните 
данни за съдебните дела (граждански и наказателни - за 
десетгодишен период), свързани с причиняване на вреди на пациенти 
при или по повод оказване на акушеро-гинекологична медицинска 
помощ 

Считам, че представеният дисертационен труд е на актуална 
тема с определени научни и практически приноси. Отговаря напълно 
на изискванията на Закона за развитието на Академичния състав в 
Република България, Правилника за прилагането му и Правилника за 
условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на 
академични длъжности в Медицински университет гр. Варна. 
Представеният научен труд от доц. Иван Костов,дм. показва високите 
теоритични знания на дисертанта, професионалния му опит и 
възможността за задълбочен анализ на проблематиката с предлагане 
на адекватни и навременни решения. 

Предлагам на уважаемите членове Научното жури, доц. д-р Иван 
Костов да получи на образователната и научна степен „доктор на 
медицинските науки". 

гр. Варна 
02.11.2017 г. 
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