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• Политика (от гр. politike –
власт) целенасочени активни 
действия за упражняване на 
власт от страна на индивиди 
или групи от индивиди в 
дадено общество за 
постигане на определени 
цели. 

• Здравната политика е система на дългосрочни 
устойчиви решения, свързани с опазване и  
възстановяване здравето на населението



Принципи на здравната политика



Цели на здравната политика

• Регламентиране и осигуряване 
на равноправен достъп до 
здравни услуги

• Осигуряване на по-високо 
качество и ефективност на 
грижите

• Въвеждане на съвременни 
системи за финансиране

• Въвеждане на нови методи и 
технологии

• Непрекъснато повишаване на 
квалификацията на здравните 
работници

• Разработване на нови здравни 
политики 

• Преодоляване на негативните тенденции в здравното състояние 

на населението



Защо участието на пациента е важно?

• Никой не знае какво е да живееш със заболяване
по-добре от тези, които го правят:  

✓Пациентите

✓Техните семейства

✓Техните приятели

✓Тези, които се грижат за тях

Scottish Medicines Consortium Guidance on Patient Group Submissions



От пациента за пациента 

• Разработването на стратегии за 
включване на пациенти трябва да е 
основен елемент от здравната 
политика

• Пациентите играят важна роля в 
процеса на разбиране и осъзнаване
на проблемите в здравеопазването

• Включването на пациентски експерти 
в процеса на взимане на решения 
гарантира устойчиво развитие

• Поставяне на пациентите в центъра на здравните системи
• Насърчаване на участието на пациентите в управлението на 

техните здравни нужди



Идеите за формиране на 
здравни политики се зараждат 

на: парламентарни дискусии, 
медийни събития, кръгли маси



Включване на пациенти в изграждане на здравни политики

• Повишава тяхната ангажираност и мотивация 

• Пациентската експертиза, знания и опит дават данни от 
реалния живот 

• Пациентската организация играе ключова роля във 
връзката между обикновения пациент и здравната 
политика

• Дава възможност за разпространение на информацията 
по достъпен за пациентите начин



Фактори за успех

• Кодекс за етика и поведение

• Прозрачност

• От пациенти за пациенти



Ролята на НПО в изграждането 
на здравни политики



„Неравенства в системите на 
здравеопазването в новите 

държави членки на ЕС“

• 160 политици и пациенти 

заедно за промяната 

• Приета резолюция за 

неравенствата в 

здравеопазването

Септември  2012

• Евродепутати, институциите на ЕС, 

пациентите и индустрията се 

обединяват

• Достъп до качествено здравеопазване 

е проблем за пациентите в целия ЕС

• Сътрудничеството може да се окаже 

ключът

юни 2013

„Равен достъп до качествено 
здравеопазване“



Представя колективната ангажираност
за преосмисляне на начина, по който
функционират здравните системи, чрез
осигуряване на повече права на
пациентите в предоставянето на
висококачествени здравни услуги в
дългосрочен план.

Ноември 2013

European Patient Access 
Partnership

Декември 2014  

• Платформа, обединяваща 
заинтересованите страни от 
сферата на здравеопазването в 
Европа

• Чрез улесняване на диалога се 
цели намиране на решения, 
които ще подобрят достъпа до 
качествено здравеопазване в 
Европа



Европейският съюз официално признава 
ролята на пациентите и пациентските 
организации в процеса на създаване на 

здравните политики в Европа

Декември 2014  

Ролята на пациентите, техните

семейства, близки и пациентските

организации в процеса на изграждане на

здравните политики, тяхната

експертиза и опит, са ключови за

постигане на ефективни и устойчиви

подобрения в здравния сектор.

„Партньорство за здраве“ 

„Партньорство за здраве“ в

България по модела на

Европейското партньорство за

подобряване на достъпа на

пациентите до здравеопазване.

Март 2015

Постоянно действащ консултативен

орган към Министерски съвет, който

ще има 3 приоритетни области на

работа – реформа в лечебните

заведения, лекарствена политика и

качество на медицинската помощ.



Пациентите трябва да бъдат поставени в центъра
на здравната система и да бъдат припознати като
активни и пълноправни участници и партньори в
правенето на здравна политика на всички нива

Пациентската експертиза е незаменима поради
факта, че именно пациентите най-добре познават
заболяванията си, живеят с тях и осъзнават и
изпитват последствията им.

Пациентите и пациентските организации са
ключови за успеха на реформата в
здравеопазването и затова трябва да бъдат
ангажирани в процесите на предлагане, обсъждане
и прилагане на мерки за справяне с проблемите в
здравеопазването.

Изводи



Благодаря за вниманието!


