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СТАНОВИЩЕ
от Асоциация на Физиотерапевтите в България
ОТНОСНО: продуктови анализи и планове за развитие на здравния туризъм за периода 20202025 г.
Уважаема госпожо Ангелкова,
Асоциацията на Физиотерапевтите в България (АФБ) подкрепя плана за развитие на
здравния туризъм 2020-2025 г. като насока за постигане на устойчиво развитие чрез оптимално
използване на природните, материалните и човешките ресурси на страната.
В същото време, за постигане на максимален ефект, включително чрез управление на
човешкия капитал, е необходимо разработване на ясни правила за сътрудничество и
координация между здравния туристически бизнес и системата на висшето образование у нас.
Това би позволило да се проследява реализацията на завършилите специалисти, както и да се
състави конкретна политика за развитие на здравен и медицински туризъм. Определянето на
потребностите от медицински и здравни специалисти би дало възможност за актуализиране
или адаптиране на учебни програми за обучение на професионалния персонал относно
специфичните дейности, свързани със здравния туризъм.
1 /3

В продуктовият анализ са дадени насоки за съвместна работа между заинтересованите
страни, но не става ясен механизма и правилата по които да стане това. Представените идеи за
изработване на регламенти, правила, стандарти и стимулиране на работодателите за
повишаване на квалификацията са резонни, но не се споменават процедурите по които да се
извърши този процес. Предлагат се насоки за стимулиране на дейности, насочени към
привличане на чуждестранни студенти за обучение и професионална реализация в
направление 7. Здравеопазване и спорт в България. Считаме, че от особена важност е усилията
да се насочат към предлагане на атрактивни условия на работа с цел задържане на
квалифицираните кадри в страната. АФБ смята, че от особена важност е засилването на
междуинституционалната

координация

и

непрекъснатото

взаимодействие

между

заинтересованите страни. В този смисъл контактите между академичните среди и здравния
туристически бизнес биха били от полза за преодоляване на дефицита от кадри в определени
направления. Искаме да отбележим, че създаването на стандарти е процес, с основна цел да
обезпечи качеството на услугата, но от друга страна и да бъдат приложими на фона на
нормативната база и икономическата действителност. За целта в този процес би било добре да
се включат консултанти и експерти на всички, участващи в предоставянето на услугата (ВУЗ,
представители на туризма и т.н.).
Приветстваме и подкрепяме предложението за стимулиране и включване на
специализирано обучение с цел подготвка на пълноценни кадри за пазара на труда. В същото
време предложението за „Създаване на специализирани курсове по “Управление на здравен
туризъм” към медицински университети“ влиза в противоречие със Закона за здравето чл. 174
ал. 1, където е казано, че „обучението по професионални направления "Медицина", "Дентална
медицина", "Фармация" и "Обществено здраве" се организира и провежда във факултети на
висши училища, получили акредитация по реда на Закона за висшето образование“. Голяма
част от кадрите, работещи в сферата на медицинския и здравен туризъм се обучават и в други
учебни заведения, на които в наименованието не се съдържа определението „медицински“ (СУ
„Св. Климент Охридски“, НСА - София, РУ „Ангел Кънчев“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и др.).
В анализът за развитие е изложено, че „действащата нормативна рамка формално
създава възможности за развитие на всички форми на медицински туризъм, но не създава
условия, чрез които да бъде постигнато синергийно действие между институции и частни
субекти за систематична организация. Липсва обвързаност и синхрон в правомощията на
министъра на туризма, министъра на здравеопазването, НЗОК и НОИ, което не позволява
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адекватно развитие на ресурсите за здравен туризъм.“ Асоциацията на физиотерапевтите в
България подкрепя идеята за създаване на администрация, в която участват представители на
всички заинтересовани страни (висши учебни заведения, частен сектор, професионални
организации и т.н.). Това би допринесло за подпомагане на дейността по събиране и
обработване на специфична за сектора информация, планиране и оптимално управление на
здравния туризъм.
От гореизложеното е видно, че АФБ счита за важно насочване на усилията към
взаимодействие между отделни институции, както и кооперация между заинтересованите лица
и висшите учебни заведения с цел създаване на програма за задържане на здравните
специалисти в страната.
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