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УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ, КОМИСИИ, СЪВЕТИ, КРЪГЛИ МАСИ И ДР. 

 Участие в Европейската седмица за предпазване от рак на маточната 

шийка и участие в Кръгла маса в НС 

 Излъчване на представител на НПО във връзка с изготвяне на 

концепция за лекарствена политика  

 Участие в работна група, която да изработи и предложи етапите, 

сроковете, реда и начина на предписване, отпускане и финансиране 

от НЗОК на лекарствените продукти, предназначени за лечение на 

пациенти с онкологични заболявания и медицински изделия за 

пациенти на диализа 

 Участие в работна група за създаване на единен законодателен акт, 

уреждащ статута, правата и задълженията на пациента 

 Участие в състав на Обществен съвет по правата на пациента 

 Участие в работна група по Законопроект за изменение и допълнение 

на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите 



 

  
УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ, КОМИСИИ, СЪВЕТИ, КРЪГЛИ МАСИ И ДР. 

 Участие в Кръгла маса в рамките на проект „Развитие на 

административното обслужване по електронен път 

 Работна среща, организирана от Омбудсмана на България, на тема: 

„Болнични настоятелства – между закона и практиката” 

 Участие в заседание на Обществен съвет в здравеопазването 

 Дискусия, организирана от Омбудсмана на България, посветена на 

проблемите на българското здравеопазване, довели до изостряне на 

отношенията лекари-пациенти и лекари-държава.  

 НПО е приета за пълноправен член на European patients’ forum (EPF) 

 Участие в кръгла маса на тема: „Диагностично-свързаните групи като 

метод за финансиране на болничната помощ”, организирана от КЗ към 

НС 

 Участие в заседание на Обществен съвет в здравеопазването, свикан 

от УС на Български фармацевтичен съюз 



 
 Национално съвещание „Осигуряване на качество и безопасност  

при скрининга, диагностиката и лечението с йонизиращи лъчения 

 Работна среща в ИА „Медицински одит” във връзка с обсъждането на 
правомощията на ИАМО, взаимодействието, кореспонденцията и съвместните 
действия на агенциите и пациентските организации 

 Излъчване на представител на НПО в Надзорния съвет на НЗОК 

 Член на НПО – клон Младежки, е избран за президент на Младежката 
организация на Европейския пациентски форум  

 Национална пациентска организация сезира Комисията по професионална 
етика към БЛС да излезе с официално становище по случаите с ампутирани 
крайници 

 Среща-дискусия с представители на Европейската комисия, главна 

дирекция „Здраве и потребители” относно директива 2011/24/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета за упражняване на правата на 

пациентите при трансгранично здравно обслужване 

  
УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ, КОМИСИИ, СЪВЕТИ, КРЪГЛИ МАСИ И ДР. 



 Становище относно закриването на Фонда за трансплантации в 

чужбина 

 Становище относно „Проект на рамка за изготвяне на Закон за правата 

и задълженията на пациентите” 

 Декларация на Обществения съвет в здравеопазването 

 Второ становище на Национална пациентска организация по 

Проектозакон за правата и задълженията на пациента 

 Становище относно проект на Наредба за условията иреда за 

заплащане за лечение на български граждани в чужбина  

 Становище относно ваксинационната програма и ваксино-

профилактиката в България 

 Становище относно генеричните медикаменти и безопасността и 

ефикасността на лекарствата с тесен терапевтичен индекс 

 Становище относно ползите от въвеждането на реимбурсен модел на 

някои препоръчителни ваксини в България 

  
ОФИЦИАЛНИ СТАНОВИЩА НА НПО 



 European Patients’ Forum Spring Seminar - Capacity Building and EPF  

and Annual General Meeting in Brussels (април 2011) 
 

 Conference on the Rights and Needs of Older Patients (юли 2011) 
 

 Youth EPF meeting (август 2011)  
 

 Debate in the European Parliament -  “Improving the sustainability of 

healthcare systems through better adherence to therapies: a multi-

stakeholder approach” (септември 2011) 
 

 4th EPF Regional Advocacy Seminar in Bucharest (октомври 2011) 

  
УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО В МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ 



 Партньорство с НЗОК: Във връзка с преминаването на медикаменти 

за редки заболявания, хормоналната терапия при онкологични 

заболявания и препаратите за състоянията след трансплантация.от МЗ 

към НЗОК. Създаден е Информационен център към НПО, като пълна 

информация за промените е качена и на сайта www.npo.bg 
 

 Партньорство с МЗ: Частица от теб може да бъде за някого целия 

свят” - кампания за насърчаване на донорството, проведена от МЗ 
 

 Партньорство с МЗ: 18 летни световни игри за трансплантирани и 

диализирани, проведен в Швеция 
 

 Партньорство с Дружество на кардиолозите – кампания за 

правилно хранене за здраво сърце 

  
ПАРТНЬОРСТВО В ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ 
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 Пресконференции 

 Регулярни мейлинги до медии по актуални въпроси 

 Първи национален конгрес на пациентските организации 

 Кампания „Пациенти за здравословен живот” – безплатни изследвания за 
висок холестерол, астма, измерване на дишането, сухота на окото 

 Проект “Млади пациенти за по-светло бъдеще” по програма “Младежта в 
действие” на НЦЕМПИ 

 Безплатни скрининги на дишането, щитовидна жлеза, хепатит и остеопороза 
по време на Изложението Булмедика/Булдентал в София 

 Безплатни скрининги за хепатит, рак на гърдата, сърдечносъдов риск и 
ехография на щитовидна жлеза по време на Пловдивския панаир 

 Официално представяне на резултатите по проект „Млади пациенти за по-
светло бъдеще” 

 Отбелязване на Световна седмица за борба с глаукомата 

 Отбелязване на Световен ден за борба с хепатита 

 Отбелязване на Световен ден за борба със СПИН 

  

ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА НПО 



  
ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НПО 

 За да се осигури запазване на отношенията на прозрачност и честност 

между двете страни, както и за да се докаже на всички заинтересовани 

страни, че отношенията са напълно добросъвестни, приемането на 

дарения се регулира от следните ключови принципи: 
 

 Независимост  - НПО изразява силния и независим пациентски глас на 

своите членове. Потенциалният ефект на позицията на НПО върху 

спонсорите не е релевантен фактор при определянето на политиката на 

организацията. 
 

 Взаимно уважение - отношенията между членовете на НПО и 

партньорите им се основават на взаимно уважение. 
 

 Безвъзмездни дарения - за изпълнение на програмата и целите на 

организацията, даренията, които се получават, трябва да бъдат 

безвъзмездни. НПО кандидатства и участва и в проекти, които се 

финансират с публични средства, стига да не са в противоречие с целите 

и принципите й. 

 



  
ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НПО 

 

 

 Стабилност – спонсорирането да е свързано дългосрочно партньорство, 

като част от средствата могат да се пренасочват за осигуряване 

финансовата стабилност на организацията.  
 

 Финансиране от повече от една компания – всички проекти и събития 

на НПО следва да бъдат финансово подкрепени от повече от една 

компания. Съдържанието на събитието не се съобразява или съгласува с 

възможните субективни интереси на спонсорите  
 

 Прозрачност - за всички дарения, които организацията получава, се 

подписва договор. Списък на спонсорите се публикува на сайта на НПО 

всяка година. 
 

 Спазване на етичен код при работа с фармацевтичната индустрия - при 

подпомагане на проекти от фармацевтичната индустрия се спазват 

принципи, определени от етичните кодове на НПО, EPF, BGPharma и 

ArPharM . 

 



 * 

 * В посочения процент на Астра Зенека се включва и партньорство по 

кардиологичен проект, който ще бъде реализиран през 2012 г.  

 Астра Зенека първа е подкрепила проекта, като спонсориране на 

кампанията от другите партньори предстои. 



Първи национален конгрес на пациентските организации 



Кампания "Пациенти за здравословен живот" 



Издаване на брошура по кампания на МЗ  
"Частица от теб може да бъде за някого целия свят" 



Проект " Млади пациенти за по-светло бъдеще  
по програма "Младежта в действие" на НЦЕМПИ 



Благодарим ви за вниманието! 


