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Press Release 
Българското здравеопазване е все още 

между най-лошите в Европейския Съюз 
според класиране на пациенти 

 
Брюксел, 13-ти ноември 2008 

 

България все още има една от най-малко приятелски настроената здравна система 

в Европа според Евро Индекс за Пациенти (ЕИП). 

При стартиране на Евро Индекс за Пациенти за 2008, днес в Брюксел, на годишното 

проучване на ЕС Здравеопазване, България беше класирана на 28-о място от 31 

страни. Холандия води класирането с 839 точки, следвана от Дания (Победител по 

Индекс за Диабет през 2008), Австрия (Победител на ЕИП 2007), Люксембург и 

Швеция.  

 

В шест категории, покриващи 34 индикатори за изпълнение, България събра 486 точки от 

потенциални 1,000. Единствените други три по-лоши успехи бяха на Хърватия, БЮРМ и 

Латвия. 

 

“България страда от няколко съвременно зависими обществени проблеми като пушeне, 

пиене и затлъстяване,” казва д-р Арне Бьорнберг, Директор проучване за Евро Индекс за 

Пациенти. "Това трябва да бъде адресирано от сериозни усилия, за да създадат 

здравоопазваща система, където професионалисти са мотивирани да положат своята 

отдаденост, където е основната им заетост.” 

 

Какво още може да бъде направено в България? 

 

“България трябва да подобри щедростта и снабдяването на фармацефтични продукти, които 

спадат към най–лошите в ЕС заедно с Латвия и Литва. Иначе настоящите слаби здравни 

резултати няма да бъдат подобрени!” твърди президента на Health Consumer Powerhouse, г-н 

Йохан Хйертквист, когато анализира резултатите от Индекса на България. 

  

Относно Индекса 

 

Евро Индекс за Пациенти е годишно класиране на национални Евро Здравеопазваща 

система чрез шест ключови зони: Пациентски права и информация, е-Здраве, чакано време 

за лечение, резултати, обхват и достъп на осигурените услуги и фармацефтични продукти. 

31 страни са обхванати. За първи път публикувано през 2005, ЕИП е извлечено от 

обществени статистични данни и независими проучвания. Производителят е анализатор и 

информационен организатор Health Consumer Powerhouse. С всички други НСР Индекси, 

организацията поема потребителско ориентирана позиция.  

 

За повече информация и обяснителни отчети: 
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