ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ КЪМ
НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА МАРТ 2010 – МАЙ 2013

Създаденото в началото на 2010 г. най-голямо пациентско обединение в България –
Национална пациентска организация /НПО/, разполага с Етичен кодекс от самото начало на
своето съществуване. Кодексът бе приет още на първото Общо събрание на организацията, тъй
като учредителите на НПО категорично застъпиха мнението, че една съвременна организация
от подобен тип и на такова ниво следва да базира дейността си на ясни правила на работа и
етични норми, които да се спазват от членовете й. Впоследствие всички се убедихме, че
стриктното спазване на Етичния кодекс подобрява качеството на работата в екип и допринася
както за вътрешното развитие на организацията, така и за преките й контакти с пациентите,
чиито интереси са в основата на дейността.
На същото общо събрание, проведено на 08.03.2010 г. бе избрана и Етична комисия в състав:
Стоянка Ананиева – председател, Силвана Лесидренска и Пиринка Петрова – членове.
Като част от Етичната комисия към НПО, мога да заключа, че ценностната система и
прозрачността в действията на НПО, базирани именно на наличието на етичен кодекс, не са
били нарушавани през изтеклия мандат. Доказателство за това е пълната липса на подадени
сигнали или оплаквания за некоректно поведение от страна на представителите на
пациентските организации, техните партньори и обвързаните с тях хора и институции. В
организацията членуват 33 пълноправни членове и 42 регионални организации в 28 града в
страната. Това на практика означава, че за изминалите три години структурите на НПО са
работили на територията на цялата страна, в съответствие с етичните правила и норми,
подписани от учредителите и впоследствие приети от всеки присъединил се към организацията
член.
Важен принос към етичната насоченост на организацията е практиката на първостепенните
разисквания по време на заседанията на Управителния съвет, без значение каква тематика
третират, да бъдат поканени всички членове на НПО, а не само натоварените с ръководни
функции.1 Тази политика допринася за информираността и вътрешната комуникация в
организацията. Тази комуникация от своя страна предоставя възможност за отваряне на нови
теми за дискусия по предложение на членове, които са запознати с някои специфични части от
дейността на НПО или наболели проблеми на определен кръг пациенти.
Като допълнение към това своеобразно прилагане на пряка демокрация, при която всеки един
член на организацията може да изкаже собственото си мнение и възгледи пред управителния
съвет, може да се посочи и акуратното публикуване на сайта на НПО2 на всички взети решения.
По този начин етичната комисия може безпроблемно да следи и контролира отговорните и
изпълнителните органи. Това се смята наложително поради ясно осъзнатия риск от обвинения
във връзки с фармацевтични компании и/или намесата на други икономически интереси.
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Известията и поканите за участие в събранията достигат до членовете на НПО посредством
унифицирана електронна поща.
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http://www.npo.bg/

Тук трябва да отбележим, че въпреки липсата на финансиране от държавата, подпомагането на
нашата дейност от страна на фарма бизнесът винаги се диверсифицира внимателно и не се
допуска никакво обвързване с определена компания или изпадане на организацията или някой
неин член в някакъв вид зависимост от конкретен спонсор. Договорите с всеки потенциален
спонсор първо се преценяват по отношение съответствието им с нормите на Етичния кодекс и
след това се пристъпва към тяхното подписване.
Надяваме се и в бъдеще Национална пациентска организация да продължи да работи по този
начин, всички нейни членове да продължат да следват стриктно предписанията на Етичния
кодекс и новоизбраната Етична комисия да бъде улеснена в дейността си, така както ние от
досегашната бяхме.

Всякакви сигнали до Етичната комисия могат и е желателно да се подават на адрес:
ek@npo.bg, където и за в бъдеще ще бъдат старателно разглеждани и в най-кратък срок ще се
предприемат необходимите мерки.

