
 

 

МЕМОРАНДУМ 

29-31 май 2015 г. 

 

 

Ние, делегатите и гостите на Петия Национален конгрес на пациентските организации, проведен в 

периода 29-31 май 2015 г., които представляват пациенти, български граждани и организации от всички 

региони на България,   

Отчитаме, че: 

 Здравеопазването е ключов приоритет за българските граждани. В същото време здравната 

система не се ползва с доверие от тях; 

 Здравната система е хронично недофинансирана, следва остарели модели на управление и не е 

насочена към удовлетвореността на пациента и подобряване на неговото здраве и качество на 

живот;  



 

 България е на челните места по детска смъртност, ниска продължителност на живота и малко 

години в пълноценно здраве, висока смъртност от редица социално-значими заболявания, които 

могат да бъдат превантирани и лекувани. Всичко това влияе негативно на икономическата 

стабилност и растеж на държавата. 

 Българската здравна система е сред най-скъпите в Европа, с най-висок процент на доплащане от 

страна на пациентите. Разпределението на финансовата тежест между пациента и държавата е 

несправедливо, тъй като съществува високо регламентирано и нерегламентирано заплащане и 

доплащане за здравни услуги от страна на пациента.  

 

Изразяваме категоричната си подкрепа за незабавна и спешна реформа, която да: 

 Е основана на нуждите и потребностите на пациента и в която той е равнопоставен партньор във 

вземането на решения за услугите, които получава, с цел по-ефективно и резултатно лечение 

 Подобри ефективността на системата на здравеопазването на база на доказателства, получени 

посредством допитвания до пациентите.  

 Гарантира солидарност, справедливост и равнопоставеност в системата на здравеопазването;  

 Подобри достъпа до качествени здравни грижи за всички български граждани, с цел подобряване  

качеството на живот; 

  Осигури справедливо заплащане за медицинските специалисти и хората, полагащи грижи за 

пациентите в България. 

 

Настояваме: 

Основният и допълнителният здравноосигурителни пакети да: 

 Намалят финансовата тежест върху пациента при ползване на здравни услуги; 

 Финансират реално извършени дейности и резултати в полза на пациента, а не на създадени 

структури 

За извънболнична помощ, която да: 

 Гарантира равнопоставен достъп до здравни, дентални и фармацевтични грижи и 

ваксинопрофилактика, включително в отдалечени и труднодостъпни райони на територията на 

страната, чрез развиване на модерна технологична база и инфраструктура; 

 Интегрира медицински и социални услуги, да осигурява домашни и палиативни грижи, 

продължителни терапии, рехабилитация на пациентите; 

 Изведе дейности извън обхвата на болничната медицинска помощ, когато това е възможно и 

медицински целесъобразно, с цел облекчаване на пациентите, намаляване на разходите и 

повишаване на ефективността на системата. 



 

За система за болнична медицинска помощ, която да: 

 Гарантира комплексен и мултидисциплинарен подход при лечението на пациентите в България, 

включително и в специализираните лечебни заведения (онкологични, психиатрични и други); 

 Е базирана на здравна карта, обезпечаваща с адекватен брой и структура на лечебните 

заведения, които да са съобразени с конкретните потребности на пациентите във всеки район на 

България; 

 Е ефективна както в постигането на медицински резултати в полза на пациентите, така и в 

разходването на публичния финансов ресурс. В това число и чрез засилване на контрола, 

намаляване на порочните практики и злоупотреби с наличните ресурси; 

 Стимулира качеството в лечебните заведения, базирано на международно утвърдени критерии и 

акредитационни системи, в това число и чрез отчитане на удовлетвореността на пациентите; 

 Гарантира преструктуриране на неефективните лечебни заведения в структури от нов тип, 

например: медико-социални центрове, центрове за домашни, палиативни и продължителни грижи, 

както и центрове за рехабилитация. 

 

За лекарствена политика, която да: 

 Отговаря на европейски стандарти и да въвежда задължителни алгоритми за лечение спрямо най-

високите медицински постижения; 

 Е основана на оценка на здравните технологии, в това число лекарствени  продукти, медицински 

изделия и други здравни технологии, отчитайки нуждите и потребностите на пациентите; 

 Улеснява осъществяването на по-голям брой клинични проучвания, като предоставя разбираема 

информация за участие на пациентите, с цел съкращаване на административните срокове и 

навременен достъп на българските граждани и медицински специалисти до най-съвременни 

лекарствени средства; 

 Гарантира непрекъснатия достъп до лекарствени средства и фармацевтична грижа, в това число 

и достъп до качествени генерични, иновативни и биоподобни лекарствени продукти за българските 

пациенти. 

 

За подобряване оценката на качество на здравната система чрез: 

 Създаване на критерии за качество, базирани на доказателства, които да бъдат водещи при 

финансирането на лечебните заведения; 

 Въвеждане на механизми за бързо извънсъдебно решаване на конфликти и създаване на 

възможност за обезщетяване в случай на настъпили увреждания и ятрогенни грешки; 



 

 Осигуряване на достъп до качествена и изчерпателна информация, предоставена по разбираем и 

достъпен начин, в това число и на хора с увреден слух и/или зрение, с помощта на съвременни 

технологии и посредници/здравни медиатори. 

 

Настояваме незабавно да бъдат предприети всички законодателни и организационни мерки, с цел 

подобряване на здравната система и повишаване удовлетвореността на пациентите! 

Пациентите и пациентските организации ще подкрепят и активно ще се включат в 

осъществяването на всяка една от горезаявените реформи, като очакваме от Вас становище и срок 

за изпълнението на всяка от гореизложените точки.  

С уважение,  

Списък делегатите и гостите в Петия Национален конгрес на пациентските организации 

1 Альона Борисова  "Отворено общуване" 

2 Андрей Дамянов Национална пациентска организация 

3 Ана Балканджиева Консултант по ХИВ/СПИН 

4 Анета Драганова 
Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит 

(АПРА) 

5 Анита Симитчиева  Сдружение "Сили имам да се боря" 

6 Анна Илиева Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) 

7 Анюшка Антонова СНЦ "Диабет - Разград" гр.Разград 

8 Биба Додева Сдружение за борба с рака - Борка, Македония 

9 Биляна Ангелова Българско Сдружение Лимфом 

10 Биляна Петкова "МС Общество - България" 

11 Борислав Борисов  "Отворено общуване" 

12 Валентина Михайлова  Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония 

13 Васил Харалампиев "Рестарт- пациенти и експерти за медицински коноп" 

14 Венелин Велчев Сдружение "Социален диалог 2001" 

15 Вера Николова Фондация "Една от 8" 

16 Веромира Велинова  "Отворено общуване" 

17 Вероника Душанова Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет 

18 Весела Топлаова "Ракът на гърдата е лечим" 

19 Веселин Цветанов Сдружение "Жажда за живот" 

20 Веселина Стефанова Национална пациентска организация 

21 Веселка Ядкова Сдружение "2002 Надежди"-град Пазарджик 

22 Виктор Паскалев Национална пациентска организация 

23 Владислава Цолова 
Стъпка за невидимите деца на България 

Аутизъм днес 

24 Вяра Врагова Асоциация "Диабет тип 2" 

25 Георги Димитров "ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ГЛАУКОМА" 

26 Гергана Бакърджиева Сдружение"2002 Надежди"-гр.Пазарджик 

27 Гергана Борисова Национална пациентска организация 

28 Дамян  Калчев  "Отворено общуване" 

29 Даниела Шикова Национална пациентска организация 



 

30 Денимир Минев Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) 

31 Деница Иванова Национална пациентска организация 

32 Донка Нончева ЖОЗТС Бургас 

33 
Евелина Славчева 

Свирьова 
Фондация „НССПИН“,  

34 Елена Биринджиева Сдружение "Здраве без граници" 

35 Елена Трифонова Фондация Състрадание Алцхаймер България 

36 Елисавета Котова Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет 

37 Емануела Додева Сдружение за борба с рака - Борка 

38 
Жасмина Коева-

Балабанова 
Българска Асоциация за Персонализирана Медицина 

39 Златина Нанева РЗИ - Стара Загова 

40 Ивайло Проданов Сдружение АРТРА 

41 Иван Вецев Национална пациентска организация 

42 Иван Чулков  МС общество България- клон Смолян 

43 Иванка Иванова СНЦ"Диабет" 

44 Иво Роберто Христов "Отворено общуване" 

45 Иглика Димитрова Фондация "Tромбофлебици в действие" 

46 Илко Гетов Български фармацевтичен съюз 

47 Ирена Бешева АПРА 

48 Калинка Стефанова СНЦ "Федерация на жените" - Разград 

49 Кина Асенова   Фондация "Болни от астма" 

50 Кинка Славова Фондация "Tромбофлебици в действие" 

51 Красимира Йорданова Фондация Състрадание Алцхаймер България 

52 Красимира Лазарова СНЦ"Здраве и морал" 

53 Кристиан Младенов Българска Асоциация по Хемофилия 

54 Лазар Колев СНЦ " Здраве и морал " 

55 Люба Георгиева 
 

Аутизъм днес 

56 Любка Стоянова СНЦ "Федерация на жените" - Разград 

57 Людмила Ивановa Асоциация па хората с проблеми на пикочния мехур 

58 Мариана Александрова Диабет, предиабет и метаболитен синдром 

59 Мариана Мичева Национална пациентска организация 

60 Мариана Цинцарска Сдружение "Сили имам да се боря" 

61 Мариета Котова Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет 

62 Мария Калоянова Национална пациентска организация 

63 Мария Маринова СНЦ" Здраве и морал" 

64 Мария Петрова LexMedica BG 

65 Мария Якова Национална пациентска организация 

67 Марта Руменова Димитрова  Сдружение "Отворено общуване" 

68 Мартин Георгиев Национална пациентска организация 

69 Мартин Славов НПО - Клон млдежки 

70 Мартина Христова СНЦ" Здраве и морал" 

71 Миладин Ядков Сдружение"2002 Надежди"-гр.Пазарджик 

72 Милен Чавров Национална пациентска организация 

73 Мина Енева-Ламбовски 
Сдружение "Тацитус" 

Аутизъм днес 

74 Митка Георгиева СНЦ "УСМИВКА", Бургас 

75 Митко Божинов 
Сдружение "Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии 

и техните родители" 



 

76 Михаела Михалева  Сдружение "Отворено общуване" 

77 Михаил Михайлов "ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ГЛАУКОМА" 

78 Момчил Баев ЦМЕДТ "Амалипе" 

79 Нана Гладуиш Фондация "Една от 8" 

80 Наталия Аладжова МС Общество - България, клон Ботевград 

81 Наталия Маева  Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония  

82 Нели Логофетова Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет 

83 Нели Сербезова ЖОЗТС  Бургас 

84 Ненка Тошева Сдружение "Сили имам да се боря" 

85 Никола Зафиров Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет 

86 Николина Георгиева Национална пациентска организация 

87 Николинка Пешева АПОЗ Шумен 

88 Павел Пънкин Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет 

89 Пиринка Петрова Българско Сдружение Лимфом 

90 Пламен Таушанова Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) 

91 Радина Велчева Фондация "Искам бебе" 

92 Радка Чулкова МС общество България- клон Смолян 

93 Райна Дюлгерска Сдружение"2002 Надежди"-гр.Пазарджик 

94 Роза Чеглайска 
Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит 

(АПРА) 

95 Ромелия Михтиева  ЦМЕДТ "Амалипе" 

96 Росица Букова Фондация "Движение на българските найки" 

97 Росица Златкова Сдружение "Сили имам да се боря" 

98 Сами Кенан Фондация "Tромбофлебици в действие" 

99 Светла Белчева  Сдружение "Онкоболни и приятели" град Сливен 

100 Светла Пенева Сдружение "Социален диалог 2001" 

101 Светлана Гладийска Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет 

102 Светозар Николов гост  

103 Силвана Лесидренска СБХ "ХепАктив" 

104 Снежана Желева Сдружение "Онкоболни и приятели" град Сливен 

105 Стамена Манова Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП) 

106 Станимир Хасърджиев Национална пациентска организация 

107 Станислав Асенов Сдружение "Пациентска мрежа" 

108 Стефан Маринов Сдружение "Пациентска мрежа" 

109 Cтоян Петков Алов  Сдружение "Отворено общуване" 

110 Стоян Желязков  гост 

111 Стоянка Цонева СНЦ "Диабет - Разград" гр.Разград 

112 Съби Моллов Фондация "Болни от астма" 

113 Татяна Пенчева- Иванчева Национална пациентска организация 

114 Теодор Сечков Сдружение "Отворено общуване" 

115 Тодор Пешев АПОЗ Шумен 

116 Тодор Райков 
Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит 

(АПРА) 

117 Христо Антонов СНЦ "Диабет - Разград"  група  Кубрат 

118 Цветелина Атанасова Сдружение "Сили имам да се боря" 

119 Цветомила Цветкова 
Сдружение Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит 

(АПРА) 



 

120 Юлиана Попова Сдружение на пациентите с ГИСТ в България 

121 Юлия Георгиева СНЦ "Диабет" 

122 Юлияна Господинова Фондация "Tромбофлебици в действие" 

 


