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ПЛАН, ИНДИКАТОРИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА
ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С ОПИЕВИ АГОНИСТИ И АГОНИСТИ-АНТАГОНИСТИ

Оценката на ефективността се разглежда като основна и задължителна част от
лечебния план и протокола на програмата. Основна цел на оценката е да се изследва и
оцени подобрението в състоянието на пациентите в резултат на лечението.
Планът за оценка на ефективността се разработва преди започване на функциониране
на програмата и периодичнo се проверява и при нужда допълва и/или усъвършенства
съобразно получените резултати и оценки.
Планът за оценка на ефективността се състои от:
1. Индикатори за оценка на ефективността
2. Процедури за оценка на ефективността
1. Индикатори за оценка на ефективността:
1.1.Количествени индикатори
•

Здравно състояние на пациентите в програмата
▪

Ниво на злоупотреба с незаконни/непредписани наркотични вещества: брой
извършени уринни тестувания, брой положителни и брой отрицателни резултати

▪

здравословно състояние на

пациентите: брой пациенти със съпътстващи

психиатрични заболявания
▪

Ниво на кръвнопреносими заболявания – брой пациенти с ХИВ/СПИН, хепатит В
иС

• Ниво на социално функциониране на пациентите от програмата
▪

% работещи

▪

% на учащи и студенти

▪

% здравно осигурени

▪

Брой на пациенти, задържани за правонарушения, извършени през календарната
година

• Успеваемост на програмата
▪ Брой и % на пациенти задържали се на терапия в края на годината
▪ Ниво на неблагоприятни събития /броя на смъртните случаи и брой сериозни
инциденти/
▪ Брой и % на пациенти, изписани планово през календарната година.
1.2.Качествени индикатори
1. Лична удовлетвореност на пациентите от програмата: изследва се с

Въпросник за удовлетвореност на клиента / CSQ-8/.
2. Процедури за оценка на ефективността:
2.1.Медицинска статистическа информация се регистрира се в:
• История

на заболяването (ИЗ)/личното досие на пациентите – количествените

индикатори (т.2 – т.4) се проследяват непрекъснато и резултатите и наблюденията се
нанасят периодично в ИЗ/личното досие на пациента. Всяка календарна година
резултатите се отчитат в съответните отчетни доклади на програмата.
• Книга за приети болни.
• Дневник за инциденти и дисциплинарни нарушения – книга, в която се регистрират
сериозни инциденти и дисциплинарни нарушения, свързани с функционирането на
програмата.
2.2.Уринно тестуване – мониторирането на евентуалната злоупотреба на наркотични
вещества е съществена част от мониторинга и оценката на програмата. Уринното
тестуване се извършва на всеки месец през първите две

години на лечението и

минимум веднъж на 2 месеца в следващите години. Резултатите от теста на пациентите
се нанасят в техните ИЗ/ досие на пациента
2.3. Проучвания – данните за някои индикатори

(криминално поведение, социален

статус и други) могат да бъдат събирани и чрез проучвания, в които могат да участват и
външни изследователи.
2.4.Проверки на НЦОЗА на място – за всяка проверка се оформя отделен доклад с
резултати от проверката и препоръки.
2.5.Отчетност и докладване – оценката на ефективността е част от стандартните
ежегодни доклади за дейността на програмата, които се предават на НЦОЗА.

