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НАУКА КАРДИОЛОГИЯ / БРОЙ 2, 2004

Непрекъснатото обучение на българските лекари –  
мит или реалност

През последните десетилетия стана ясно, че медицината се развива с темпове, 
непозволяващи теорията и практиката да бъдат адекватно отразени в учебни-
те помагала без една част да е загубила вече своята актуалност. Световните кон-
сенсусни документи търпят периодични ревизии на няколко години. Медицината 
на доказателствата налага провеждането на големи клинични проучвания, които 
да потвърдят приложението на диагностичните и терапевтичните процедури в 
ежедневната практика. Хиляди са новите проучвания, което обуславя трудността 
в непрекъснатото следене на научните и касаещите практиката промени. 

Тези бързи промени и необходимостта от препозициониране на познанията ни 
във всички области на медицината налагат осъществяването на непрекъснато 
системно обучение на лекарите по проблеми на практическата и клинична медици-
на. Голямата ангажираност на колегите от извънболничната медицина препятст-
ва следенето на световните публикации и новите препоръки за поведение. Нужни са 
ежеседмични форми на обучение. Но става ли това на практика?

За съжаление инцидентните срещи на специалисти от академичните звена с ле-
кари от извънболничната помощ са недостатъчни. Провеждането на системни на-
учни симпозиуми, финансирани от фармацевтичната индустрия, обаче не винаги 
създава ясна представа за дискутирания проблем, понеже на обсъждане се подлага 
само онази част от проблематиката, касаеща конкретни интереси. Дори има слу-
чаи, при които се пренебрегват норми, приети от световните консенсусни доку-
менти, и се пропагандират идеи, които не са препоръчвани в нормативните доку-
менти на водещи научни организации. 

Единици са организациите, които се стремят адекватно да представят глобал-
ната проблематика в диагностиката и терапията без да се наблюдава фирмена 
интервенция. Сред тях е Фондация “Академия Кардиология”, която вече три години 
провежда научни семинари в цялата страна. Интерeсът към лекциите е доказано 
голям, тъй като през регионалните научни форуми за 2003 г. са преминали над 7000 
български лекари. Интересът се определя от дискутираната проблематика – прак-
тически насочени лекции за нозологии от ежедневната практика и практическа дис-
кусия по терапевтични проблеми от ежедневието. Въпреки големите затруднения 
при организирането по места, научният екип на фондацията възнамерява да про-
дължава своята просветна дейност. Всички лекари са убедени в добрите намерения 
на фондацията да поддържа високо нивото на познания на лекарите от страната 
чрез публикациите в списанието. 

Безспорно място, на което могат да се сверят знанията на лекарите със светов-
ните тенденции на медицината, ще бъде научната конференция, която ще се про-
веде в София на 4-6 юни. Водещи специалисти ще синтезират принципите на по-
ведение при профилактика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания от практи-
ческа гледна точка. Ние ще се стремим да предложим практически алгоритми за по-
ведение при сърдечните заболявания. Надяваме се, че отново предлаганата инфор-
мация ще бъде оптимално осмислена и приложена в ежедневната практика. 

Нека да бъдат повече организираните научни форуми за повишаване на квалифи-
кацията на българските лекари и на тях да се дискутира актуална практическа ме-
дицина. За да бъдем оптимално полезни на нашите пациенти, трябва добре да поз-
наваме постиженията на световната медицина и да прилагаме съвременните те-
рапевтични подходи, базирани на медицината на доказателствата. 
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