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Abstract: In order for hospital infrastructure to be better geared to the needs of its patients, it is necessary to opti-
mize patient logistics. The study analyzed the experience with three innovative redesign projects implemented in three 
Italian hospitals. The three hospitals have reorganized logistics for patient flow around patient care needs, using sub-
stitution, expected length of stay, and level of medical care. To do this, the three hospitals in Italy have significantly re-
vised their logistical configuration, changing: (1) the organization of wards, (2) the physical layout of the hospital, (3) 
the capacity planning system, and (4) the organizational roles supporting flow management patients. The current paper 
describes the changes made and the results achieved and draw some common lessons that provide useful advice to 
other hospitals involved in such redesign projects. The results achieved in the three investigated cases represent an in-
teresting material for further discussion on clinical, operational and economic issues. 
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Увод 
Настоящата статия е посветена на изследването 

на болничната инфраструктура, ориентирана към 
нуждите на пациентите и служителите в определе-
но лечебно заведение. Основният фокус в изслед-
ването е върху сложният набор от решения, свър-
зани с физическото придвижване на пациентите по 
т. нар. „здравен маршрут”, като този набор от ре-
шения е известен като “логистика на пациента”. В 
статията се обосновава необходимостта да бъде оп-
тимизирана логистиката на потока от пациенти в 
болничните заведения. Обект на анализ е съвре-
менният опит на три болнични заведения в Италия, 
разработили и приложили иновативни проекта за 
редизайн на своята болнична инфраструктура. В 
тези проекти логистиката на потока на пациенти е 
реорганизирана около техните нужди и потребнос-
ти чрез използването на определени заместители, 
фиксиране на очакваната продължителност на 
престоя и спецификата на необходимата медицин-
ска помощ. Трите изследвани болници в Италия са 
преоформили съществено своята логистична кон-
фигурация, внасяйки промени във: (1) организаци-
ята на работа в болничните отделения, (2) физичес-
кото оформление на болниците, (3) системата за 
планиране на капацитета на дадена болница и (4) 
системата на управление на потока от пациенти. В 
изследването се анализират извършените промени 
в трите болнични заведения в Италия, както и пос-
тигнатите резултати от реорганизирането им, и се 

извеждат някои общи поуки, които предоставят 
полезни съвети за другите болници, участващи в 
такива проекти за редизайн. 

Изложение 
В наши дни, всички съвременни лечебни за-

ведения са изправени пред различни предизви-
кателства, които най-общо може да се дефини-
рат в 4 основни групи: 

− Финансови, тъй като болниците, финанси-
рани с публични средства, са до голяма степен 
засегнати от евентуални съкращения на бюдже-
та на своя принцип и често трябва да се справят 
с нарастващите разходи за нови технологии и 
медикаменти; 

− Институционални и социални, тъй като об-
ществените очаквания за висококачествени здрав-
ни грижи се увеличават на фона на намаляващите 
ресурси и като отговорността и необходимостта 
от поддържане на високо качество на предлагани-
те услуги – лечението на пациентите; 

− Професионални; 
− Клинични. 
В този контекст ръководителите на много 

лечебни заведения все повече търсят новата ор-
ганизационна парадигма, която някои учени на-
ричат „организация, фокусирана върху грижи-
те” („the care-focused organization”). Тази схема 
цели преосмисляне на процесите на болнични 
грижи по отношение на нуждите на пациентите. 
Това означава насочване на болниците отвъд 
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традиционната организация и използване на 
фиксирани и споделени ресурси, като операци-
онни зали, оборудване, легла и персонал. Ле-
чебните заведения вече не могат да подкрепят 
прекомерната специализация както на персона-
ла, така и на пространствата в болничните сгра-
ди или неефективността на използването им. 

През последните години са прилагани различ-
ни методи, за да направят дадени болници по-
концентрирани към пациента, като например: 

− Групиране на единици. Единиците трябва 
да бъдат обобщени в клиниките в съответствие 
с изискванията за грижи и възможностите за ле-
чение. 

− Мултидисциплинарни екипи за грижи. Под-
ходът, насочен към пациентите, изисква интегри-
рано лечение и грижи, предоставяни от мултидис-
циплинарни и многопрофесионални екипи. 

− Събиране на ресурси. Леглата, операцион-
ните зали, оборудването, медицинският персо-
нал и други служители, разпределени в дадено 
звено (клиника), се разпределят между всички 
функционални специалности. 

− Редизайн на физическата среда. Групира-
нето на единиците и пациентите и обединяване-
то на ресурси може да изискват редизайн на фи-
зическата среда. Новопостроените болници са 
предназначени да увеличат от самото начало 
събирането на ресурси и групирането на паци-
ентите, гъвкавостта и модулността на простран-
ствата, докато старите болници, изградени око-
ло фиксирани и фокусирани пространства, често 
трябва да бъдат преструктурирани. 

− Групиране на пациенти. Събраните отде-
ления се преоформят според продължителност-
та на престоя на пациентите или на нуждите на 
пациентите. В първия случай се създават специ-
ализирани отделения за пациенти с подобна 
продължителност на престоя, като: дневна хи-
рургия/дневна болница, болница за кратък прес-
той, седмична болница (за пациенти, приети в 
понеделник/вторник и изписани преди събота), 
дълъг престой, интензивни грижи и спешни 
случаи. Във втория случай отделенията могат да 
бъдат организирани въз основа на нуждите на 
пациента, например пациенти, които се нуждаят 
от по-високо ниво на сестринска помощ или 
изискват помощ от рехабилитатори или пациен-
ти с усложнения, като онкологични и пациенти 
на диализа, пациенти, които използват по-
високо диагностични тестове и т.н. 

В този смисъл преминаването към болници, 

насочени към грижи и насочени към пациенти-
те, означава обширна реорганизация и иновации 
в логистиката на потока от пациенти.  

Множество проучвания през последните го-
дини са категорични, че за да бъдат болниците 
пълноценно насочени към пациентите, е необ-
ходима оптимизация на инфраструктурата и ре-
организация на пациентския поток. Пациентите, 
заедно с техните близки, а често и част от меди-
цинския персонал обикновено по време на ле-
чението или болничния престой, преминават 
през различни структури и помещения, като 
приемни отделения, амбулаторни клиники, от-
деления за спешна помощ, операционни зали, 
отделения за интензивно лечение и т.н.  

Сложният набор от решения, свързани с физи-
ческото придвижване на пациентите по целия т. 
нар. „здравен маршрут” могат да бъдат наречени – 
“логистика на пациента” (“patient flow logistics”). 
Тази доста сложна мрежа от потоци на пациенти 
често не се контролира, което има сериозни отри-
цателни ефекти върху работата на болницата. 
Съвсем наскоро няколко проучвания показаха 
стриктната връзка между лошото управление на 
потока от пациенти и редица проблеми, с които 
обикновено се сблъскват модерните болници ка-
то: (1) дълги опашки и забавяния, (2) пречки, (3) 
разхищение на ресурси, (4) увеличена продължи-
телност на престоя, (5) ниски нива на производи-
телност, (6) неподходящи условия на лечение и (7) 
вариативност на работното натоварване. Доста 
специалисти в последно време откриват пряка 
връзка между лошото управление на потоците от 
пациенти и клиничните резултати. Те тестват ко-
релацията между променливостта на потока от 
пациента и два показателя за клинични резултати: 
(1) смъртност на пациента и (2) неуспех при спа-
сяване (смърт след усложнения). 

Ето защо, подобно на начина, по който про-
изводствените фирми управляват своите ресур-
си и материали, лечебните заведения могат да 
въздействат върху промените в логистиката на 
потока от пациенти: 

1. Местоположение и разположение на по-
мещенията и съоръженията; 

2. Конфигурация на отделенията; 
3. Планиране на капацитета; 
4. Технологии и информационна система; 
5. Организационна структура, подпомагаща 

управлението на потока от пациенти. 
Тези пет елемента често се наричат логис-

тична конфигурация на организацията. 
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Разработването на болница, фокусирана върху 
грижите и насочена към пациента, изисква проак-
тивно управление на логистиката на потока от па-
циенти, насочено към промяна на логистичната 
конфигурация според три ключови фактора: 

1. Пространствата и ресурсите трябва да се 
споделят и управляват съвместно. Сегашната 
практика за разпределяне на ресурси по специ-
алности в рамките на дадена болница често води 
до загуба на капацитет на легла, време за опера-
ционна операция и други ресурси.  

2. Отделенията трябва да бъдат организирани 
около концепцията за интензивност на грижите 
в съответствие с болничния модел, насочен към 
пациента. 

3. Работното натоварване на болниците (изра-
зено чрез броя на пациентите, които трябва да бъ-
дат лекувани) трябва да се оптимизира чрез по-
добро управление на планирането на капацитета. 

Кои са възможните действия за реорганизи-
ране на логистиката за потока на пациентите 
около интензивността на грижите? 

Традиционният болничен логистичен модел, 
организиран около различните клинични специ-
алности, се оказва нецелесъобразен и несъот-
ветстващ на нуждите на клиничните процеси. В 
последно време болниците се включват в уси-
лията за разработване на нов модел, основан на 
концепцията за „центрираност на пациентите и 
интензивност на грижата”. 

Чуждестранни автори анализират случая на 
Италия и по-специално изследват три разработени 
иновативни проекта за редизайн на болнична ин-
фраструктура. В тези проекти логистиката на по-
тока на пациенти е реорганизирана около техните 
нужди и потребности чрез използването на опре-
делени заместители, фиксиране на очакваната 
продължителност на престоя и спецификата на 
необходимата медицинска помощ. 

Анализът на трите случая в Италия показва 
наличието на поне четири различни критерия за 
операционализиране на понятието „интензив-
ност на грижите”: 

− очакваната продължителност на престоя; 
− нивото на помощта за сестрински грижи; 
− нивото на оборудване, необходимо за ле-

чението на даден пациент; 
− нивото на неотложност. 
От особен интерес са усилията, положени от 

болниците за реорганизиране на логистиката на 
пациентския поток около очакваната продължи-
телност на престоя и нивото на медицинска помощ.  

Относно реорганизацията около „очаквана-
та” продължителност на престоя, като се изк-
лючат посещенията за прегледи и консултация 
от специалисти  и дневните процедури, се иден-
тифицират четири различни категории пациенти 
с различна „стандартизирана” очаквана про-
дължителност на престоя: 

1. Пациентите, чието пребиваване в болница-
та е по-малко от 3 дни (основно пациенти, които 
са насочени за лечение от спешното отделение); 

2. Пациенти, чийто престой в болницата е по-
малко от 5 дни; 

3. Пациенти, които трябва да останат в бол-
ницата повече от 5 дни, но по-малко от 14 дни; 

4. Пациенти, които трябва да останат в бол-
ницата повече от 14 дни по различни възможни 
причини (възраст, съпътстващи заболявания, 
усложнения и т.н.). 

В традиционната болнична логистична орга-
низация всички тези подгрупи от пациенти се 
смесват и възлагат на отделенията съгласно съ-
ответната клинична специалност. Обратно, ра-
дикално новаторски, и трите анализирани бол-
ници в Италия са преоформили своите отделе-
ния според принципите на „интензивност на 
грижата”, основани, като заместител, на очаква-
ната продължителност на престоя на пациента.  

Болниците са реорганизирали логистиката на 
потока от пациенти и са създали пет различни и 
отделни зони за групиране: 

1. Област на спешност - спешно отделение, в 
което могат да се настанят пациенти, които ве-
роятно могат да бъдат изписани в рамките на 
три дни. Смисълът за създаването на тази об-
ласт е да се водят разделени, доколкото е въз-
можно, спешни случаи от планов прием. Паци-
ентите, приети в зоната на спешност, обикнове-
но прекратяват болничния си престой в тази 
среда. Освен това, всички анализирани болници 
са създали отделен път за спешни хирургични 
пациенти със специфични операционни зали и 
медицински екипи. 

2. Седмична хирургия - пациенти, подлежа-
щи на хирургична интервенция, която се очаква 
да има хирургично проследяване по-малко от 
пет дни, се настаняват в отделение за много 
специализации, в петък вечер. В това отделение 
леглата се разпределят на съобразно различните 
видове хирургии. Като цяло седмичната хирур-
гия обхваща всички хирургически специалнос-
ти, включително ортопедия и гинекология. В 
случай, че пациентът бъде опериран до края на 
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следващата седмица, но състоянието му не поз-
волява да бъде изписан до края на седмицата, 
той/тя ще бъде прехвърлен в терапевтично от-
деление за наблюдение или в болнична база за 
долекуване и профилактика (санаториум).  

3. Терапевтично отделение - пациентите, 
приети в тази област, са приети за лечение и/или 
изследвания в болнична среда,  които не трябва 
да остават в болницата повече от пет дни, чрез 
предварително изготвен график за прием. Това 
представлява доста уникален организационен 
експеримент, тъй като обикновено подобни па-
циенти биват пренасочвани от спешното отде-
ление, което по дефиниция има променлив и 
непредвидим поток от пациенти. Въпреки това, 
поне за част от медицинските пациенти е въз-
можно да се предскаже очаквания болничен 
престой. Става дума за пациенти, които: са кли-
нично стабилни; трябва да преминат през поре-
дица от диагностични изследвания, които могат 
да бъдат извършени в рамките на пет дни; по-
казват симптоми, които изискват лекарско наб-
людение и др. Всички нехирургични клиники и 
отделения настаняват своите пациенти там. 

4. Общи отделения - тази болнична зона все 
още е организирана около традиционните кли-
нични специалности, където всяка единица има 
собствени легла и персонал. 

5. Отделение за долекуване (санаториум) - в 
тази област обикновено се настаняват пациенти, 
които се нуждаят от ниска клинична и сестрин-
ска грижа и които по различни причини (въз-
раст, съпътстващи заболявания, усложнения и 
т.н.) трябва да останат в болницата повече от 15 
дни. Пациентите могат да пристигнат от раз-
лични болнични заведения: медицински и хи-
рургически болнични отделения, спешно отде-
ление или насочени от лекари от първичната 
медицинска помощ. 

Очаквано въздействие върху болничната 
организация от оптимизирането на 
логистиката на потока от пациенти 
Иновациите в логистиката на потока от па-

циенти предполагат важни промени във физи-
ческото състояние на болницата – болничните 
стаи са реорганизирани с цел създаване на нови 
отделения (седмична хирургия, седмична бол-
ница, висока грижа, след-остра грижа); опера-
ционните зали и останалите специализирани 
помещения са централизирани; кабинетите и ре-
гистратурата на болницата са разположени бли-

зо един до друг и са централизирани в една точ-
ка. 

Успоредно с това е важно да се подчертае, че 
всички тези промени и създаването на нови от-
деления не налагат значителна промяна в общия 
брой на леглата, т.е. намаляване на капацитета 
на болницата. 

Трите анализирани случая с болнични заве-
дения в Италия са преработили процеса на ло-
гистика на потока от болнични пациенти около 
концепцията за интензивността на грижите. За 
да направят това, освен радикални промени в 
конфигурацията на отделенията, те са осъщест-
вили важни промени в следните области: 

1. Физическо оформление; 
2. Планиране на наличния капацитет; 
3. Организационните роли, подпомагащи уп-

равлението на потока от пациенти. 
Относно физическото оформление – реди-

зайнът на логистиката на потока от пациенти 
предполага важни промени във физическото 
състояние на болницата. Леглата са пренареде-
ни, за да се появят нови отделения (седмична 
хирургия, седмична болница, висока грижа, 
след-остра грижа). 

Второ, всичките три анализирани случая в 
Италия показват, че успехът на този вид проек-
ти за преструктуриране силно зависи от наличи-
ето на добре проектирана система за планиране 
на капацитета. Важно е да се: 

1. Установят ясни критерии за допустимост 
за различните клинични условия, за да не се на-
лага пациентите да бъдат безсмислено и евенту-
ално вредно премествани. Например, пациенти-
те от седмицата трябва да бъдат изписани ди-
ректно от болница за седмица или седмица, без 
да преминават през други болнични условия. 

2. Синхронизира разпределението на опера-
ционните зали с другите дейности и услуги на 
болницата. Това е особено вярно за функциони-
рането на зоната на хирургията на седмицата.  

3. Подобри координацията между различните 
болнични условия и да се постигне ефективно 
взаимодействие с отделенията. Поради тази 
причина, в анализираните случаи в Италия, от-
деленията са длъжни да резервират легло в зо-
ната след острата терапия до втория ден на 
престоя. Това представлява ключов елемент за 
оптимизиране на управлението на потоците от 
пациенти. Всъщност, след като схемата на осво-
бождаване е налице, вътрешните трансфери на 
пациенти, като например от отделение за интен-
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зивно лечение към пациент, са единични, могат 
да бъдат синхронизирани с този график. Отдел-
ните единици могат да започнат да планират и 
организират движенията на пациентите си. Тази 
синхронизация позволява едновременното из-
вършване на локален, единичен контрол и оп-
тимизация на цялата система. 

Във всички анализирани случаи в италианс-
ките болнични заведения промените в логисти-
ката на потоците от пациенти са насочени към 
подобряване на резултатите в различни области, 
по-специално: (1) качество на грижите; (2) целе-
съобразност и (3) производителност. Установя-
ването на ясни връзки обикновено е сложна за-
дача, като се има предвид броя на факторите, 
които допринасят за аргументирането на резул-
татите в болничните условия.  

Изследването на трите случая в Италия очер-
тава някои трудни аспекти, които трябва да бъ-
дат взети под внимание в процеса на промяна на 
логистиката на потока от пациенти. 

Първо, трябва да се отбележи, че промените 
в логистиката на потока от пациенти трябва да 
бъдат съобразени с капацитета на лечебното за-
ведение. Важно да се провери дали новите съо-
ръжения са в съответствие с болничния капаци-
тет и клиничните нужди на пациентите. Напри-
мер, създаването на седмична операция има 
смисъл, само ако достатъчен брой хирургични 
случаи в рамките на пет дни, в противен случай 
потенциалните ползи няма да бъдат постигнати. 
Освен това друг ключов момент е свързан с из-
бора на обхвата на специалностите, които да 
бъдат включени в мултидисциплинарните отде-
ления. Така например, висшето ръководство на 
болница Фолиньо (Foligno hospital) в Италия е 
решило да изключи от т.нар. „седмична хирур-
гия” сърдечната хирургия, ортопедията и трав-
матологията, тъй като те изискват по-
специализирана помощ. Трудно е да се реши 
къде да се начертае границата. Второ, тъй като 
не се занимаваме с автомобили или перални 
машини, а с човешки същества, може да се слу-
чи, особено по време на първата преходна фаза, 
че някои пациенти не се вписват в определената 
схема. Болниците трябва да бъдат подготвени за 
тази възможност, като създадат определени 
групи легла за настаняване на тези пациенти и 
обръщат специално внимание на нуждите и 
очакванията на пациентите. Някои прилики 
между трите италиански болници в проучването 
могат да помогнат да се обясни техният успех и 

да се даде допълнителен принос за прилагането 
им и в България: 

− Всички болници са средно големи; 
− Всички болници са разположени в градс-

ките райони на италианската „провинция”, къ-
дето конюнктурата и организационният климат 
в лечебното заведение са по-подходящи, откол-
кото в  големите градове; 

− Всички болници са претърпели голямо прес-
труктуриране или възстановяване на обекта, което 
изисква преместване на клинични единици и пре-
доставяне на „логистичен шок”, който улеснява 
създаването на проекта за реинженеринг. 

В този смисъл, от гледна точка на оптимиза-
цията на здравната система, изглежда полезно 
да се насърчи въвеждането на промени в бол-
ничната обстановка, основаващи се на пациента 
и потока от пациенти в болнични условия, за-
почвайки с организации, които са изправени 
пред същите контекстуални условия, описани 
по-горе. Както е показано в италианския случай, 
това би трябвало да даде възможност да се изг-
радят успешни истории и примери. 

Заключение 
В обобщение, може да се посочи, че за да бъ-

дат болничните заведения пълноценно насочени 
към пациентите, е необходима оптимизация на 
инфраструктурата и реорганизация на пациентс-
кия поток. Изследваните три болници в Италия са 
оптимизирали логистиката на потока от пациенти 
и са създали различни и отделни зони за групира-
не, като очакваното въздействие върху дейността 
им от това оптимизиране са свързани със значими 
промени във физическото състояние на болници-
те, израждане на добре проектирана система за 
планиране на капацитета на болниците и подобря-
ване на резултатите в различни области, като ка-
чество на грижите, целесъобразност и производи-
телност. Направеното проучване показа внесените 
промени, както и постигнатите резултати в трите 
болници в Италия, и на тази основа могат да се 
извлекат някои общи поуки, които дават полезни 
съвети за останалите болници, участващи в подо-
бен тип проекти за редизайн. Процесите на опти-
мизация на инфраструктурата и реорганизация на 
пациентския поток в лечебните заведения дават 
основа за обсъждане и на някои политически пос-
ледици. Всъщност резултатите, постигнати в три-
те изследвани случая в Италия, предоставят инте-
ресен материал за по-нататъшна дискусия по кли-
нични, оперативни и икономически въпроси. 
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