
Партньорство за здраве

 Постоянно действащ консултативен орган към 

Министерски съвет

 Включва, всички заинтересовани страни в сферата 

на здравеопазването: държавни институции, 

съсловни организации, представители на 

медицинската общност и на лечебните заведения, 

индустрията, национално представените 

пациентски организации и други



Цели на партньорството

 Постигане  на широк обществен консенсус при провеждане на здравни политики 

и осъществяване на реформи в сферата на здравеопазването;

 Осъществяване на активно сътрудничество и участие на гражданите в процеса на 

формиране, мониторинг и оценка на здравните политики;

 Да обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на 

общественото здраве

 Създаване на междусекторни връзки и засилване на колаборацията между 

всички партньори за внедряване на планираните мерки за здраве във всички 

политики



Цели на партньорството

 Подобряване на обществения контрол в разходване на публични средства за 

здраве;

 Подкрепа при формиране и провеждане на политики, за подобряване достъпа до 

своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги на пациентите в 

съответствие с изискванията на националните и международни правни норми

 Проучване и анализиране на потребностите на пациентите и на заетите в 

сферата на здравеопазването;

 Осъществяване на връзки с международни партньори, в това число Европейското 

партньорство за подобряване достъпа на пациенти до здравеопазване (Patient 

Access Partnership PACT)



Структура на Партньорството





Принципи на работа на Партньорството

 Заседанията са публични и открити

 Партньорството ще търси консенсус по важни въпроси 

касаещи здравеопазването

 В постоянните и временни Работни групи, в случай на нужда, 

ще се включват представители на различни организации и 

експерти в зависимост от конкретните цели

 Дневният ред на Партньорството ще включва актуални теми 

за здравната реформа и опазването на общественото здраве



Предложение за приоритетни области за 
дневен ред на Партньорството



Реформа в организацията на здравеопазването

 Национална здравна карта

 Разширяване обхвата на извънболничната помощ

 Оптимизиране правила за листи на чакащите

 Финансиране 

 И други



Лекарствена политика 

 Рационална лекарствена употреба

 Терапевтични ръководства

 Оценка на здравни технологии

 Насърчаване инвестициите в здравеопазването в частност 

стратегия насърчаване на клиничните проучвания

 И други



Качество на здравната система

 Критерии за качество и изследване на качеството

 Изследване на удовлетвореността и потребностите на 

пациентите и на заетите в здравната сфера

 Права и задължения на пациентите и на заетите в 

здравеопазването

 Решаване на конфликти – арбитражни комисии

 И други.    


