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Ролята на пациента във формирането на националната
здравна политика
• Дава уникална гледна точка
• Позволява проактивно участие на гражданите в здравната политика
• Предоставя мнението на пациента като краен “потребител”
• Представя обективна гледна точка, необременена от

професионална/бизнес перспектива
• Акумулира емоционална ангажираност към съществуващия проблем

 Създаване на канали за обратна връзка относно:
• Лекарства
• Терапии

Имат ли възможност пациентите в България да участват
във формирането на здравната политика?
 Пациентски представители в:
 НЗОК
 Комисия по прозрачност
 Акредитационен съвет към Министерство на здравеопазването
 Комисия за лечение в чужбина
 Консултативен комитет към Министерство на финансите
 Работна група по правата на пациентите в Парламента
 Работна група по Национална лекарствена политика към

Министерство на здравеоопазването
 Етична комисия към Изпълнителна агенция по лекарствата
(предстои)
 Наблюдатели към Комисия по цени и реимбурсация (предстои)
 Национални здравни програми

Ваксини и ваксинопрофилактика – реимбурсен модел

 Ползите от ваксинацията са безспорни, но липсата на административен и

организационен капацитет могат да намалят тяхната полза и да увеличат
разходите

 Националната програма за първична профилактика на РМШ въвежда за

пръв път реимбурсиране на ваксини срещу РМШ като метод за дистрибуция
на ваксини

Предимства на реимбурсния модел
 Рационално използване на необходимия финансов ресурс - реимбурсират се

ваксини само за желаещите да се ваксинират момичета
 Демократичен достъп на производителите на ваксини до пазара и

минимизиране на риска от възникване на недостиг на ваксини поради
различни причини /ненавременна доставка, проблеми в производството и др./
 Стриктно спазване на сроковете за имунизации и гъвкавост в провеждането

на имунизационна политика
 100% реимбурсация на ваксината - гаранция за ефективност и висок

социален ефект

Пациентските организации имат активна гражданска позиция по отношение
профилактиката на рака на маточната шийка
 Участие в Европейската седмица за превенция на РМШ
 Иницииране на обучение на здравните журналисти за социалната тежест и

методите за превенция на заболяването
 Активен диалог със законодателна, изпълнителна власт и здравни институции

за превенцията на РМШ
 Активно участие в разработването на националната програма за първична

профилактика на РМШ
 Планирано участие в провеждане на интензивна информационна кампания

на национално, регионално и местно ниво за тежестта и разпространението
на заболяването, за безопасността и профилактичния ефект на ваксините.

Ваксините могат да служат на хората, само ако партньорите
работят заедно
Здравни
власти

Регулаторни
органи

Определят най-доброто
приложение и гарантират
достъпа и реализацията

Оценяват и мониторират
ефикасността,
безопасността и
качеството

Подкрепят и промотират
имунизационната
политика.

Индустрията
Разработва и произвежда
ефективни и безопасни
ваксини

Допринася за реализацията
& мониторинга

Академичните
среди

7

Гарантират основни
изследвания и
предоставят нови
концепции и
технологии

Хората

Медиите
Отговорно и
прецизно
информиране на
гражданите

Пациентските
организации

Благодаря за
вниманието!

