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СТАНОВИЩЕ 
на 

Европейския икономически и социален комитет 
относно 

„Последиците от застаряването на населението върху системата на здравеопазването и 
социалната система“ 

(проучвателно становище) 
_____________ 

 
Докладчик: г-жа Renate Heinisch 

_____________ 
 

 
В писмо от 18 септември 2009 г., г-жа Margot WALLSTRÖM, заместник-председател на 
Европейската комисия, поиска съгласно член 262 от Договора за създаване на Европейската 
общност, Европейският икономически и социален комитет да изготви проучвателно становище 
относно 
 

„Последиците от застаряването на населението върху системата на 
здравеопазването и социалната система“. 

 
На 464-тата си пленарна сесия, проведена на 14 и 15 юли 2010 г. (заседание от 15 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище с 89 гласа „за“, 
0 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
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1. Препоръки 
 
1.1 По мнение на ЕИСК за справяне с последиците от застаряването на населението върху 

системата на здравеопазването и социалната система са необходими следните мерки: 
 
1.1.1 На национално равнище: 
 

− интегриране на остаряването в добро здраве като хоризонтален въпрос; 
− засилване на превенцията, насърчаване на здравето и здравното образование сред 

всички възрастови групи; 
− подобряване на качеството на здравните услуги и на грижите за възрастни хора. 
− интегриране на палиативните грижи в услугите, свързани с грижи; 
− разработване и адаптиране на съобразени с възрастта форми на терапия, 

посредством включването на възрастните хора в клинични изследвания и 
изследвания на коморбидността; 

− създаване на съобразени с нуждите на възрастните хора здравни институции и 
заведения за грижи, както и алтернативи за жилищно настаняване; 

− оценяване чрез оценка на здравните технологии (ОЗТ) на грижите от разстояние 
(telecare) и на и технологичните решения, включително живота в подкрепяща среда 
(Интелигентна заобикаляща среда – ИЗС) и други здравни технологии (свързани 
със средата, в която се осъществяват грижите), с цел подпомагане на независимия 
живот и подобряване на ефективността и качеството на грижите за възрастните 
хора; 

− създаване на цялостна, децентрализирана инфраструктура по местоживеене, която 
позволява пряк контакт между възрастните хора и работещите в сферата на 
здравните грижи и професиите, свързани с предоставянето на грижи 
(деинституционализация); 

− подпомагане на регионалните и местните мрежи на всички заинтересовани страни 
за осъществяване на целта “остаряване в добро здраве“; 

− въвеждане чрез националното законодателство на задължение за застраховане, 
обхващащо предоставянето на грижи за възрастните хора (напр. застраховка за 
предоставяне на грижи); 

− откриване на националните здравни и социални системи за експерименти с 
последваща оценка, за да се даде възможност за развитие на системата; 

− въвеждането на по-гъвкави системи за допълнителни плащания и допълнително 
застраховане; 

− изготвяне и прилагане на национални стратегии и политики за учене през целия 
живот (УЦЖ) на национално, регионално и местно равнище; 

− гарантиране на съчетаването на професионалния, семейния живот и полагането на 
грижи; 

− укрепване на доброволчеството; 
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− признаване на ролята на лицата, полагащи грижи и техните нужди. 
 
1.1.2 На европейско равнище: 
 

− изготвяне на план за действие за достойно остаряване в добро здраве въз основа на 
заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси (EPSCO) от 30 ноември 2009 г.; 

− отдаване на приоритет в стратегията „Европа 2020“ на темата за „активно и 
достойно остаряване в добро здраве“; 

− необходимост от хармонизиране на терминологията, определенията, инструментите 
за оценка, справочниците, критериите, процедурите и др. Този проблем възникна за 
пръв път преди 20 години, но до днес не е постигнат съществен напредък; 

− поставяне на акцент върху активното и достойно остаряване в добро здраве през 
Европейските години 2010 г. (Европейска година на борбата с бедността и 
социалното изключване), 2011 г. (Европейска година на доброволчеството) и 
2012 г. (Европейска година на активното остаряване в добро здраве и солидарност 
между поколенията), както и през съответните председателства на Съвета; 

− включване на демографските промени в планирането на съвместната програма за 
научни изследвания на Европейската комисия (съвместно планиране); 

− изготвяне на Европейска харта за правата на нуждаещите се от помощ и грижи 
лица; 

− създаване в Комисията на специална междуведомствена работна група по 
въпросите на остаряването и здравето (включително „здравеопазване, грижи, 
пенсии и финансова устойчивост“); 

− създаване в рамките на ЕИСК на кръгла маса, категория или постоянна 
проучвателна група „Активно и достойно остаряване в добро здраве в диалог 
между поколенията“ за изготвяне на интердисциплинарна стратегия в тези области; 

− включване на геронтологията и демографските изследвания като приоритет в 
8-ата Рамкова програма за научни изследвания; 

− изготвяне на проект „Възрастните хора и предаването на знания“ в рамките на 
програма „Наука и общество“; 

− изброяване и сравнение на целите на държавите-членки в областта на 
здравеопазването по отношение на това доколко обвързващи са те; 

− подкрепа за държавите-членки при прилагането на посочените по-горе мерки чрез 
средства от структурните и кохезионните фондове и отворения метод на 
координация; 

− подкрепа за обмена на добри практики във връзка с индивидуализираните, 
свързани с информационните и комуникационни технологии (ИКТ) решения, 
например в контекста на програма INTERREG посредством подпомагане от 
структурните фондове; 
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− подкрепа за оценката на здравните технологии (ОЗТ), извършвана от няколко 
държави, за оценка на новите ИКТ решения, свързани с нуждите на възрастните 
хора от грижи; 

− продължаващо популяризиране на ученето през целия живот (УЦЖ), както и обмен 
и координация на европейските програми за образование и обучение с поставяне на 
акцент върху въпросите на остаряването и здравето: от УЦЖ към „учене с цел 
дълъг живот“; 

− създаване също и в медиите на нов образ на третата възраст; 
− изготвяне на европейски насоки за съчетаване на професионалния, семейния живот 

и полагането на грижи. 
 
2. Общи бележки 
 
2.1 Въведение 
 
2.1.1 Обществото в Европейския съюз застарява поради увеличаването на очакваната 

продължителност на живота. Според прогнозите на Евростат делът сред населението на 
лицата на възраст 65 години и над нея ще нарасне от 17,1% през 2008 г. до 30% през 
2060 г. Средното съотношение между хората в трудоспособна възраст (15-64 години) и 
лицата на възраст 65 години и над нея ще се промени от сегашното – 4 към 1 на 2 към 1 
през 2050 г. 

 
2.1.2 Значителна част от икономически активното население ще напусне пазара на труда 

между 2026 и 2030 г. Така при по-ниска раждаемост се увеличава числеността на 
неработещото население спрямо работещото. 

 
2.1.3 В скорошно съобщение на Комисията1 се отбелязва, че правителствата разполагат с 

твърде ограничена във времето възможност да предприемат мерки за справяне със 
свързаните със застаряването на населението проблеми, преди да се пенсионира 
по-голямата част от поколението, родено в периода на висока раждаемост. Във връзка с 
това на 18 септември 2009 г. Европейската комисия поиска ЕИСК за изготви 
проучвателно становище, за да се намери начин за подпомагане на усилията на 
държавите-членки за справяне с този проблем чрез инициативи на Общността в 
областта на здравеопазването. Настоящото становище се основава на редица становища 
на ЕИСК2. 

 
2.1.4 Председателствата на Чешката република (първата половина на 2009 г.), Швеция 

(втората половина на 2009 г.) и Испания (първата половина на 2010 г.) включиха в своя 
дневен ред приоритетния въпрос за активното и достойно остаряване в добро здраве. 

 
                                                      
1

  COM(2009) 180 окончателен. 
2

  Вж. списъка на становищата на ЕИСК на адрес: http://www.eesc.europa.eu/sections/soc/index_en.asp. 
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2.1.5 Обществото и ръководителите в областта на здравеопазването трябва да създадат нов 
образ на третата възраст, който да съответства на демографските промени и да отговаря 
на достойнството на възрастните хора. 

 
2.1.6 По-високите разходи са предизвикани не от самото застаряване на населението, а от 

нездравословното остаряване. По тази причина в настоящето становище се 
препоръчват най-вече мерки за остаряване в добро здраве. 

 
2.2 По-нататъшно развитие и иновации в областта на системите на здравеопазване и 

социалните системи, както и на здравните услуги 
 
2.2.1 Демографското развитие изисква системите на здравеопазването и социалните системи, 

здравните и другите съпътстващи услуги да бъдат доразвити с оглед на тяхната 
организация и капацитет, за да i) съответстват на нуждите на възрастните хора, ii) да се 
гарантира, че всички нуждаещи се от грижи лица получават услугите, необходими за 
запазване на тяхната самостоятелност и достойнство и iii) за да се даде възможност на 
всички групи от населението, независимо от възраст, пол, финансова ситуация и 
местоживеене да имат същия достъп до висококачествени здравни услуги 
(включително и насърчаване на здравето, превенция, лечение, рехабилитация и 
палиативни грижи). 

 
2.2.2 Във връзка с това трябва да се разгледа не само въпроса за изискванията на възрастните 

хора към системите на здравеопазване и социалните системи, но и навременната и 
превантивна собствена отговорност на хората за остаряването им и по този начин също 
и изискванията на обществото към остаряващите хора. 

 
2.2.3 За да подпомогне здравеопазването и дългосрочните грижи за всички възрастни хора 

посредством Общностната политика, ЕС следва да състави списък на целите на 
държавите-членки в областта на здравеопазването3 и да ги сравни по отношение на 
това доколко обвързващи са те. Освен това следва да се изготви сравнителна таблица за 
оценка на степента, в която превенцията и насърчаване на здравето са част от системата 
на здравеопазването. 

 

                                                      
3

  Вж. Европейска обсерватория на здравните системи и политиката в областта на здравеопазването  
http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory/activities/research-studies-and-projects. 
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3. Специфични бележки 
 
3.1 Области, даващи повод за конкретна загриженост 
 
3.1.1 Превенция 
 
3.1.1.1 Човекът е в процес на непрекъснато стареене от момента на раждането си. Затова е 

важно, доколкото е възможно, целият му живот да протича при добри условия. Това е 
свързано с доброто начало и добрия край на живота. Остаряването в добро здраве 
започва далеч преди пенсионирането и върху него оказват влияние, наред с другото, 
условията на живот и труд, както и наличието на ресурси. От осъзнаването на този факт 
произтича логично и искането за отговорно остаряване4. Отговорното остаряване 
изисква учене през целия живот. За тази цел трябва да се изготвят нови стратегии и 
политики за ученето през целия живот (УЦЖ) в областта на здравното образование на 
национално, регионално и местно равнище и те да обхванат всички видове учене 
(официално, неофициално и неформално). Това включва всички нива на учене – 
от предучилищното обучение до квалификацията. Основаващото се на собствена 
отговорност опазване на здравето чрез активно участие в превантивни мерки (хранене, 
спорт, здравословен начин на живот, избягване на рискови фактори и др.), насърчаване 
на здравето и здравно образование помага на възрастните хора да останат колкото 
може по-дълго време в дома и обичайната им социална среда. Освен това в този 
контекст трябва да продължи да се разглежда и оценява ролята на технологиите. 

 
3.1.1.2 Превенцията в рамките на системите на здравеопазване трябва да бъде по-силно 

насърчавана. Тя може да позволи на хората не само да останат по-дълго на пазара на 
труда, а и да подпомогне способността им за приспособяване към него. Високото 
качество на здравословните и безопасни условия на труд и подобряването на 
ергономията на работното място могат да допринесат в значителна степен за 
удължаването на трудовия живот в добро здраве, което може да спомогне и за 
посрещането на демографското предизвикателство. 

 

                                                      
4

  „Научи ни така да броим дните си Щото да си придобием мъдро сърце“ (псалм 90:12). 
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3.1.1.3 Увеличаването на трудовото време през целия живот може да стане възможно чрез 
променящи се с възрастта и приспособени към способностите и нуждите дейности 
(например преминаване от изпълнителни към подготвителни дейности, но и към 
консултативни, съпътстващи и ръководни/планови дейности и т.н). Това означава освен 
това, че възрастните хора ще бъдат интегрирани по-дълго време в социален и 
социално-икономически контекст и по този начин ще запазят стимулите за реализация. 
Така по-дългият живот в добро здраве може да се превърне в по-изпълнен със 
съдържание и продуктивен живот. Това означава, разбира се, че трябва да са налице 
съответни мерки за квалификация и съпътстващи мерки, за да се даде ход на описаните 
процеси и те да бъдат продължени (учене през целия живот, професионална 
квалификация включително сертифициране на придобитите по време на трудовия 
живот умения и т.н.). В предприятията трябва да се предлага насърчаване на здравето, 
превенция на заболяванията и предотвратяване на злополуки в контекста на 
постигането на здравословни условия на труд. 

 
3.1.1.4 След напускането на професионалния живот е изключително важна социалната 

интеграция в обществото и социокултурната среда. Предотвратяването на социалната 
изолация означава предотвратяване на депресии. Именно възрастните хора могат да 
приложат своите социални умения и опит - например чрез доброволческа дейност. 
Насочването към доброволческа дейност обаче следва да започва още в младежка 
възраст. 

 
3.1.2 Здравни услуги 
 
3.1.2.1 Все по-голямо значение се отдава на осигуряването на насочени към пациентите 

здравни услуги и гарантирането на включването на пациентите в разработването и 
планирането на здравни услуги. 

 
3.1.2.2 Хроничните заболявания (диабет, ревматизъм, сърдечни заболявания), както и 

дегенеративните заболявания на нервната система (деменции и Алцхаймер), на 
двигателния апарат и очите, но и раковите заболявания стават по-чести с възрастта. 
Това обстоятелство поставя особени изисквания към професиите, свързани с 
здравеопазването, диагностиката, лечението и самото здравеопазване. 

 
3.1.2.3 Трябва да се разработят здравни услуги, свързани с интегрирани и персонализирани 

грижи, при които пациентът е поставен в центъра на вниманието. 
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3.1.2.4 Трябва да се постави искането за по-добро и по-специфично обучение на здравните 
професии. Работещите в областта на здравните професии (лекари, аптекари, полагащ 
грижи персонал) и научните изследователи трябва да се запознаят по-подробно с 
особеностите на гериатрията и в по-голяма степен да бъдат обучавани и 
квалифицирани в тази област. На здравните специалисти следва да се осигурява 
специфично обучение относно значението на мерките за насърчаване на здравето и 
превантивните мерки за хората в напреднала възраст (напр. предотвратяване на 
падания, здравословно хранене и др.). 

 
3.1.2.5 Разработване и адаптиране на съобразени с нуждите на възрастните хора форми на 

лечение - коморбидността, промяната в процеса на обмяната на веществата в организма 
с възрастта и често пъти едновременно провежданите лечения изискват точни познания 
за взаимодействията между органите и системите в организма на възрастните хора. 
Това изисква особено управление на медикаментите, избор и адаптиране на 
медикаментите и дозиране спрямо обмяната на веществата при възрастните хора. 
Съответстващото на индивидуалните нужди обслужване в публичните аптеки, оценката 
на взаимодействието и наличието на ефикасни ИКТ в публичните аптеки, 
предоставящи информация за лекарствените средства и техните взаимодействия, могат 
да спомогнат за намаляване на нежеланите странични ефекти на лекарствата и 
подобряване на успеха на лечението. 

 
3.1.2.6 Насърчаване на прекия и постоянен контакт между възрастните хора и работещите в 

сферата на здравните грижи и професиите, свързани с предоставянето на грижи. Това е 
още по-важно, тъй като колкото повече се нуждаят от грижи възрастните хора, толкова 
по-важен става този контакт, за да се осигури успех на лечението и да се избегнат 
депресии. 

 
3.1.3 Услуги, свързани с грижи 
 
3.1.3.1 Качеството на свързаните с грижи услуги следва да се гарантира чрез определянето на 

стандарти, да подлежи на проверка и на оценка. Следва да се разработи 
Европейска харта за правата на нуждаещите се от помощ и грижи лица, която между 
другото да съдържа защита срещу насилие при предоставяне на грижи. За тази цел 
могат да допринесат новите технологии (напр. ОЗС), които позволяват самостоятелен 
живот. Потенциалните нови технологии, обаче, трябва да се оценяват по подходящ 
начин и в никакъв случай не бива да водят до нова неравнопоставеност в 
здравеопазването и полагането на грижи на национално равнище. 

 
3.1.3.2 За възрастните хора трябва да важи девизът „рехабилитацията с предимство пред 

грижите“. Институционализираните грижи не трябва да представляват еднопосочен път 
– трябва да съществува път от грижите обратно към дома. Съществуващите днес 
здравни институции и институциите за грижи все още отговарят в твърде малка степен 
на тази цел. 
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3.1.3.3 Създаване на съобразени с нуждите на възрастните хора здравни институции и 

институции за грижи, както и алтернативи за жилищно настаняване - необходим е 
гладък и обратим преход между здраве/болест/грижи/социален живот, който при 
необходимост да дава възможност за добро медицинско обслужване и качествено 
предоставяне на грижи, но и да позволява на възрастните хора да останат колкото може 
по-дълго време в „нормална“ т.е. обхващаща няколко поколения среда. Това изисква 
добра координация между здравеопазването и предоставянето на грижи. Едновременно 
с това наред с институциите за дългосрочни грижи трябва да се предвидят и повече 
стационарни и амбулантни хосписи и институции за палиативна медицина и да се 
поддържа „култура на хосписите“. 

 
3.1.3.4 За тази цел трябва да се създаде цялостна, децентрализирана инфраструктура по 

местоживеене за предоставяне на грижи в дома (деинституционализация). Следва да се 
насърчава неинституционална структура на грижите с интегриране на всички 
необходими услуги (амбулантни грижи, грижи в дома, дребни услуги). Това трябва да 
се отрази в организация на регионално равнище и подобрено структурно финансиране, 
за да се гарантира, че са налице адекватни институции и структури не само в градовете, 
а на цялата територия, включително и в селските райони. 

 
3.1.3.5 Едно общество се оценява по това как се отнася с възрастните хора. Доброволческата 

дейност получи особена роля в отношението към възрастните хора и грижите за тях. 
В бъдеще всеки гражданин трябва да поеме отговорност в рамките на своите 
възможности за болните хора, хората с увреждания и възрастните хора, но и да бъде 
възнаграден за своето участие. 

 
3.1.4 Научни изследвания в горепосочените области 
 
 Демографските промени трябва да бъдат включени в планирането на съвместната 

програма за научни изследвания на Европейската комисия (съвместно планиране). 
Като последваща стъпка на проектите "WhyWeAge" („Защо остаряваме“) и "Futurage" 
по 7-ата рамкова програма, приоритет в 8-ата рамкова програма следва да имат 
геронтологията (научни изследвания за възрастта и остаряването) и демографските 
изследвания. Би било целесъобразно темата „Възрастните хора и предаването на 
знания“ да се включи в програмата „Наука и общество“ на генерална дирекция 
„Изследвания“. Във връзка с това е необходимо между другото да се включат следните 
области на научни изследвания: 
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3.1.4.1 Научни изследвания в рамките на превенцията 
 

− Кои възможности за превенция са перспективни по отношение на опазването на 
здравето на работното място? 

− Какво е дългосрочното въздействие на определен начин на живот върху здравното 
състояние като цяло и върху отделните заболявания? 

− По какъв начин се отразява върху остаряването в добро здраве различният начин на 
живот, определян от пола, културата и миграцията? 

− Какви възможности съществуват за избягване на падания и костни фрактури? 
− Кои мерки за превенция служат за запазване на физическите, сензорните, 

когнитивните и социалните умения? 
− Как може да се постигне мотивация за отговорно отношение към собственото 

здраве и процеса на собствено остаряване? (насърчаване на здравословно 
поведение, стимули за възрастните хора да използват мерките и предлаганите 
възможности за поддържане на здравето). 

− Как може да се разпространи мотивацията за смяна на поведението с цел по-добро 
адаптиране към социалната среда? 

 
3.1.4.2 Изследвания в областта на заболяванията и лечението 
 

− по отношение на епидемиологията и етиологията на свързани с възрастта 
заболявания и за подобряване на възможностите за превенция; 

− по отношение на биологичния процес на остаряване „от люлката до гроба“; 
− по отношение на коморбидността, хроничните заболявания, рака, сърдечните 

заболявания, ревматизма и заболяванията на двигателния апарат, засягането на 
зрението (напр. катаракт на окото), невродегенеративни заболявания като 
Алцхаймер и др. В това отношение следва да се вземе предвид и подобряването на 
възможностите за диагностика, за поставянето на ранна диагноза, а по този начин и 
за бързо започване на лечението; 

− по отношение на възможностите за лечение на възрастни хора във връзка със 
специфични за възрастта заболявания – биохимичните процеси, които се отразяват 
върху абсорбирането, обмяната на веществата, ефективността на лекарствата, както 
и върху медикаментите и дозирането трябва да бъдат разбрани по-добре и отчетени 
при лечението. В много случай липсва терапевтичната основа за това, тъй като 
клиничните тестове и тестването на лекарства се провеждат най-вече с по-млади 
хора. 
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3.1.4.3 Изследвания в областта на грижите 
 

− Как може да се разработят нови технологии, които да съответстват на нуждите на 
възрастните хора? 

− Кои са оптималните среда и форма на полагане на грижи? 
− Как може да се постигне подобряване на квалификацията и условията на труд на 

полагащия грижи персонал, включително и във връзка с новите технологии? 
− Какъв е приносът на техническите решения (напр. роботика) за облекчаване на 

полагащите грижи роднини, и за подобряване на условията на труд на 
професионалния полагащ грижи персонал, които не засягат интегритета и 
достойнството на лицето, за което се полагат грижи? 

− По какъв начин да бъдат адаптирани предлаганите грижи към нуждите и 
изискванията на нуждаещите се от грижи възрастни хора? 

− Кои нови концепции могат да допринесат за развитието и подпомагането на 
грижите в дома? Това включва и икономическо подпомагане и признание от 
обществото на роднините, полагащи грижи (например възможността за постигане 
на споразумение между работодателя и работника за временно намаляване на 
продължителността на работното време поради полагане на грижи, признаване на 
периода на полагане на грижи от пенсионното осигуряване, финансова помощ за 
полагане на грижи и др.). 

− Кои са новите пътища за уреждане на грижите, болкотерапията и предсмъртни 
грижи, свързани с достоен край на живота? 

 
3.1.4.4 Изследвания в областта на системата на здравеопазване 
 

− Изследванията в областта на общественото здравеопазване следва да насочат 
вниманието към системите на здравеопазване и дългосрочни грижи, както и 
интеграцията на услугите и да разработят „пътна карта“ за изследванията в 
областта на остаряването. Необходима е оценка дали системите на здравеопазване 
и социалните системи в държавите-членки са подготвени за предизвикателствата на 
демографските промени. Каква роля играе например превенцията? Какъв е делът на 
превенцията в разходите за здравеопазване? За колко души се полагат грижи в дома 
или в институции? 

− Колко ресурси се спестяват чрез доброволческа дейност и грижи и колко неплатен 
труд се полага най-вече от жените в дома? 

− Изследванията във връзка със „здравните резултати“ и оценката на здравните 
технологии (ОЗТ) са необходими по-специално с оглед на използването на нови 
технологии и електронно здравеопазване при лечението и грижите за възрастни 
хора, преди подобни технологии да бъдат въведени. Ще отговорят ли тези 
технологии на практика на очакванията, които са създали? Ще се възползват ли 
най-уязвимите групи от тези технологии? 
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− В сътрудничество с държавите-членки следва да се проведат клинични и социално-
икономически изследвания за ефективността и ефикасността на инвестициите в 
подобряване на здравеопазването и грижите за възрастните хора. 

− Как може да се подобри пресечната точка между здравните и социалните грижи? 
 
3.1.5 Разработване на нови технологии 
 
3.1.5.1 От друга страна тежестта на демографските промени предлага и значителен потенциал. 

Това се отнася по-специално за нови продукти и услуги за едно застаряващо общество. 
Възрастта като икономически фактор може да се превърне в икономически двигател на 
растежа и заетостта в областта на здравните услуги, новите технологии, лекарствените 
продукти, медицинските продукти, медицинските технологии, но и туризма и услугите 
за поддържане на добра физическа форма. Според оценките на Комисията 
въздействието на демографските промени върху разходите за здравеопазване може да 
бъде значително – публичните разходи за здравеопазване в ЕС ще нараснат според 
прогнозите до 2060 г. с 1,5 % от БВП. Следва да бъдат разработени и пуснати на пазара 
нови продукти и услуги. Във връзка с това създадената от тях стойност ще се влияе от 
пазарния обем, цената и добавената стойност. 

 
3.1.5.2 Докато при „първичния здравен пазар“ възможните икономии на разходи са приоритет 

и по този начин са решаващи за това дали интелигентната заобикаляща среда (ОЗС) 
ще бъде включена в списъка от услуги на здравните каси и касите, предлагащи 
застраховка за предоставяне на грижи, „вторичният здравен пазар“ може да действа 
значително по-свободно и гъвкаво. В това отношение съществува необходимост да се 
разработят устойчиви и рентабилни бизнес модели, които да могат да се издържат чрез 
продажби, даване под наем или лизинг. Едновременно с това трябва да се гарантира, че 
„вторичният здравен пазар“ няма да създава неравнопоставеност. 

 
3.1.5.3 Натрупването и обменът на социални и икономически познания относно последствията 

от въвеждането на свързани с предоставянето на грижи технологии следва да се 
насърчава например въз основа на текущите пилотни проекти, стартирани в рамките на 
програмата за конкурентоспособност и иновации. Едновременно с това следва също 
така да се подпомага обменът на най-добри практики във връзка с ИКТ, с оглед на 
решения за по-добро качество на живот на възрастните хора, например в контекста на 
програмата INTERREG и с използване на структурните фондове. Това изследване би 
трябвало да оцени вижданията на ползвателите на технологиите, по-специално по 
отношение на това дали са лесни за използване и какви предимства предоставят. 
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3.1.5.4 Технологичният напредък и новоразработените методи за ранна диагностика и лечение 
са от една страна основен фактор за нарастването на разходите, но от друга страна 
използваният целесъобразно технически напредък може в дългосрочен план също да 
доведе и до икономии на разходи. Следва да се предостави по-голяма роля на оценките 
на свързаните със здравеопазването практики (оценка на здравните технологии – ОЗТ), 
за да се определи обхватът и степента на поемане на разходите за здравеопазване и 
свързаните с грижи услуги. Поради това ефективното въвеждане и управление на 
новите технологии е от решаващо значение за бъдещото разпределение на разходите. 
Новите технологии обаче не могат и не бива да заместват прекият контакт между 
възрастните хора и здравният и полагащ грижи персонал и трябва да са финансово 
достъпни. 

 
3.1.6 Финансова устойчивост 
 
3.1.6.1 В почти всички държави-членки услугите и помощите, свързани с грижи за 

възрастните хора, се поемат от социалните системи, което предполага устойчиво и 
гарантирано финансиране на отделните системи на социално осигуряване. 

 
3.1.6.2 Потребността от грижи все още е риск, свързан с изпадането в бедност, по-специално 

за пенсионерите с по-ниски пенсии или доходи. Много хора в Европа не могат да си 
позволят адекватни грижи, когато остареят. Поради това във всички държави от ЕС 
трябва да се създадат осигуровки за поемане на разходите, свързани с предоставяне на 
грижи, съответстващи на организацията на техните системи за социална сигурност 
(системи за социално осигуряване или системи, финансирани от данъчни приходи), 
а вече създадените да се адаптират към предизвикателствата на демографските 
промени през следващите десетилетия, за да се гарантира, че всички граждани имат 
достъп до грижи съобразно законодателството на Общността и разпоредбите 
традициите и на отделните държави и в зависимост от индивидуалните нужди. Тази 
застраховка за поемане на разходите, свързани с предоставяне на грижи следва да 
обхваща не само стационарни, но и амбулантни грижи. 

 
3.1.6.3 Прехвърлянето на част от дългосрочните грижи към частното здравно застраховане 

трябва да се прави обмислено и да се съгласува със заинтересованите страни, за да не 
се допуска тази тенденция да усложнява допълнително достъпа до тези услуги. 
Държавите-членки следва да гарантират и в бъдеще, че възрастните хора ще имат 
универсален достъп до първична здравна помощ и превенция. Тази амбициозна цел 
изисква мобилизирането на всички налични финансови инструменти: установените от 
закона системи за социално осигуряване, а също и допълнителните механизми. 
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3.1.6.4 Новите структури за възстановяване на разходите следва да позволят и на далечни 
роднини да получават помощи за гледане на нуждаещите се грижи хора. И в този 
случай обаче трябва да се гарантира качеството на грижите! Освен това по аналогия на 
отпуска по майчинство следва да се въведе и отпуск за полагане на грижи. 
От политическа гледна точка и в съгласие със социалните партньори в рамките на 
социалния диалог (както например при родителския отпуск) трябва приоритетно да се 
създадат възможности за съчетаване на професионалния, семейния живот и полагането 
на грижи. 

 
3.1.6.5 Финансовият натиск върху системите за социално осигуряване може да бъде намален 

чрез поредица национални мерки, например засиленото използване на генерични 
лекарства, намаляването на ДДС върху лекарствата и чрез преговори за определяне на 
цените с фармацевтичната индустрия. 

 
3.2 Мрежи на местно равнище – „най-малкото звено е най-ефективно и най-близо до 

гражданите“ 
 
3.2.1 Възрастните хора могат, в зависимост от здравното си състояние, да дадат своя 

значителен принос за обществото. Поради лични или професионални обстоятелства 
състоящите се от няколко поколения домакинства са все по-редки сред днешните 
семейства. В това отношение частните или общинските доставчици на услуги със 
собствена местна мрежа могат да запълнят една празнота, тъй като структурите за 
гарантиране на основни нужди трябва да бъдат адаптирани към регионалното и 
местното равнище, за да се осигури значителна степен на подкрепа и помощ. 

 
3.2.2 Местни мрежи са например платформите на общинските доставчици на услуги, 

социалните партньори, НПО и ръководителите в областта на здравеопазването, които 
служат за сътрудничество и координация на услугите. Подобни инициативи предлагат 
добри възможности за подпомагане от страна на структурните и кохезионни фондове. 
Европа следва да възнагради моделите на добри практики като например 
инициативите, свързани с начините за подпомагане на гражданското участие и 
самопомощта в областта на грижите в дома. 

 
3.2.3 „Междупоколенческите къщи“ са също така нова форма на обмен на опит между 

поколенията извън семейството - дейността на детските градини, младежките и 
пенсионерските клубове се обединява под един покрив5. 

 
3.2.4 Към това трябва да се прибавят и други услуги като дневни и нощни грижи 

(по-специално за хора, страдащи от деменция). 
 

                                                      
5

  www.mehrgenerationenhaeuser.de. 
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3.3 Европейска политика в областта на здравеопазването 
 
3.3.1 Системите на здравеопазване на държавите-членки трябва да дадат отговор на 

предизвикателствата на демографските промени и да бъдат подсилени в тази насока. 
Във връзка с това трябва да се има предвид, че и съгласно Договора от Лисабон 
организацията и ръководството на системите на здравеопазване остават задача и 
отговорност на държавите-членки, а институциите на ЕС единствено подпомагат 
държавите-членки по отношение на тази задача. Системите на здравеопазване на 
държавите-членки са твърде различни поради своята организация (освен държавни 
системи по моделите на Бевъридж и на Бисмарк или смесени модели съществува и 
частно застраховане), своето развитие, различната икономическа мощ и изискванията и 
очакванията спрямо тях. Необходимо е обаче да се гарантира правото на достъп до 
здравни услуги, както се заявява в Европейската харта на основните права. 

 
3.3.2 Отворения метод на координация (ОМК) може да допринесе за по-ефикасна 

организация и насочване на политиката в областта на здравеопазването. 
Сътрудничеството следва да се концентрира върху обмена на опит и представянето на 
примери от практиката, свързани с трите основни аспекта - достъп, качество и 
дългосрочна финансова устойчивост. 

 
3.3.3 Що се отнася до организацията на социалната политика, основната отговорност 

продължава също да е в рамките на правомощията на държавите-членки съгласно 
принципа на субсидиарност. ЕС обаче може да ги подпомогне чрез спомагателни мерки 
като допълването или насърчаването на сътрудничеството между държавите-членки. В 
социалната област ОМК се оказва полезен инструмент за подобряване на социалната 
защита според принципите на достъпа, адаптирането и устойчивостта. 

 
3.3.4 Въпросът за „активното и достойно остаряване в добро здраве“ трябва да се превърне в 

приоритет на стратегията „Европа 2020“ чрез изготвяне на план за действие. Това 
изисква още по-интензивно и продължително сътрудничество между генералните 
дирекции на Комисията. Поради това следва да се създаде специална 
междуведомствена група по въпросите на остаряването и здравето, която да разгледа 
аспектите здравеопазване, грижи, пенсии и финансова устойчивост. Следва да се 
постигне засилване на превенцията, насърчаване на здравето и здравното образование и 
определяне на тези принципи на действие във всички области на политиката и те да 
служат за пример на всички държави-членки. 

 
3.3.5 Темата за „активно и достойното остаряване в добро здраве“ следва да продължи да се 

разглежда постоянно в ЕИСК чрез кръгла маса, категория или постоянна проучвателна 
група, в рамките на диалога между поколенията, с цел изготвяне на 
интердисциплинарна демографска стратегия. 
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3.3.6 Политиката на ЕС следва да подпомага държавите-членки при прилагането на 
национални мерки чрез средства от структурните и кохезионните фондове. 

 
3.3.7 Освен това ЕИСК се обявява също така за продължаваща подкрепа за ученето през 

целия живот в областта на остаряването и здравето на европейско равнище и 
разработването на собствени стратегии за прилагане на този принцип на национално, 
регионално и местно равнище. 

 
_____________ 

 


