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Проведе се IV-ти Национален конгрес на 
пациентските организации  



Акцент на броя 

Превърналият се в ежегодно 
събитие конгрес тази година 
беше посветен на темата: 
„Сътрудничество между 
пациентските организации и 
институциите на национално 
и местно ниво”. Той беше 
открит на 13 юни (петък), като в 
рамките на официалната част 
беше изнесена приветствена реч 
от ген. Стоян Тонев, зам.-кмет в 
н а п р а в л е н и е  „С т о л и ч н о 
общинско здравеопазване”, 
както и от други официални 
лица, които приветстваха 
организаторите и участниците 
на най-големия пациентски 
форум в България. 
 

На Конгреса участваха над 140 
души, сред които представители 
на най-големите общини в 
България, Министерство на 
труда и социалната политика, 
Агенция по заетостта, Програма 
Достъп  до  информация , 
представители на пациентски 
организации от Гърция и 
Македония, представители на 
д р у г и  н а ц и о н а л н о 
представителни организации за 
защита правата на пациентите, 
пациентски лидери от цялата 
страна, представители на „НПО – 
клон Младежки” и др.  

По-подробна информация за 
събитието може да откриете 
тук. 
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IV-ят Национален конгрес на пациентските организации 

събра над 140 участници и беше тържествено 

отбелязан със спектакъла „Звук и светлина” 

В периода 13-15 юни 2014 г. в „Интерхотел Велико 
Търново“ се проведе Четвъртият Национален конгрес 
на пациентските организации. Конгресът бе 
организиран от Национална пациентска организация и 
реализиран под егидата на Община Велико Търново, 
която предостави възможността участниците да се 
насладят на спектакъла „Звук и светлина”. 

http://npo.bg/News/cat/4/id/319/


Активности на НПО 

Стартира нов факултет “Диабет тип 2” на 

програмата “Университет за пациенти” 

Национална пациентска организация, съвместно с Асоциация “Диабет тип 2”, 

стартираха от 1-ви май нов факултет по заболяването диабет тип 2 към програмата 

“Университет за пациенти.” Факултетът, както и функциониращите до момента, има за 

цел да разработи програма за обучение и помощ на пациентите с диабет тип 2, които 

да се научат как да менажират заболяването си и колко е важно да се придържат към 

лечението и режимите. Обучителният период е 6 месеца, общият брoй пациенти, които 

ще станат част от проекта е приблизително 1050 човека, като проектът цели 

постигането на интеграция на различните страни в процеса на лечение - лекари, 

медицински работници и пациенти. Подробна информация за Университет за 

пациенти и неговите факултети ще откриете на този линк: http://www.uni.npo.bg/.  
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През месец май и месец юни се проведоха двудневни срещи в рамките на втората 
дейност по проект „Среда отвътре навън“ в градовете Самоков, Бургас, Шумен, Русе и 
София. На срещите участваха Станимир Кискинов и Йордан Танковски – консултанти 
по организационно развитие; представители на УС на сдружение „Сили имам да се 
боря“, гр. Самоков; сдружение „Усмивка“, гр. Бургас; сдружение „Солидарно общество“, 
гр. Шумен; представители на Фондация „МС Общество“ в гр. Русе и гр. София, както и 
партньори на организациите. 
 
Целта на срещите бе да се снеме първоначален статус на организационно развитие на 
сдруженията, участващи в проекта. За тази цел консултантите проведоха интервюта с 
представители и заинтересовани страни партньори на организациите, както и 
доброволци, които се включват активно в текущите активности и кампании. 
 
Интервюираните участници отговаряха на въпроси относно опита им като доброволци 
в сдружението, кампаниите и инициативите, които са организирали, мотивацията им 
за работа в съответната организация, както и нивото на подкрепа, което получават от 
Национална пациентска организация.  
 
В рамките на двудневните срещи бе направен и SWOT анализ, по време на който бяха 
изведени силните и слабите страни на сдруженията, както и заплахите и 
възможностите, които стоят пред тези организации в бъдещото им развитие. 
Участниците в градовете Самоков, Бургас, Шумен, Русе и София посочиха като 
основни слаби страни липсата на човешки и финансови ресурси, както и 
съществуващите проблеми във вътрешната комуникация на организацията. Сред 
посочените силни страни на сдруженията са богатият набор от идеи за бъдещи проекти 
и инициативи, добрите отношения с институции и партньори, наличието на 
ентусиазирани доброволци, добра комуникация с местната власт, медиите и т.н.  

 
Проектът "Среда отвътре навън" се финансира в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014. 
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Проведоха се двудневни срещи интервюта по проект  

„Среда отвътре навън“ 

Активности на НПО 
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Активности на НПО 

Национална пациентска организация взе участие в  

“Мисия Здраве”  

За втора поредна година Национална пациентска организация взе участие в 
изложението „Мисия Здраве”, което се проведе пред паметника на Съветската армия в 
София, в периода 6-8 юни 2014 г. В 3-те дни от Изложението на шатра номер 9 се 
провеждаха безплатни скринингови изследвания за хепатит B и C, офталмологични 
прегледи, както и акция по кръводаряване. Повод за инициативата за кръводаряване 
бе Световният ден на кръводарителя (14.06.14 г.), като основна цел беше 
популяризиране и насърчаването на кръводаряването в България. Партньори на 
инициативата бяха Национален център по трансфузионна хематология и Български 
алианс за кръводаряване, като за реализирането й съдействаха и доброволци от БЧК.  

По време на втория ден от Изложението се предлагаха безплатни тестове за хепатит B и 
C. Скринингът се извършваше с капка кръв от пръста, а резултатите от него се 
получаваха на място от представители на НСБХ „Хепасист”, в рамките на 5 до 10 
минути след вземането на кръв.  

В последния неделен ден от Изложението НПО съвместно с Очен лазерен център 
“Вижън” извършваха безплатни профилактични очни прегледи. В интервала от 11 до 
16 ч.  лекарите от клиниката успяха да прегледат над 50 желаещи.  
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Активности на НПО 
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Национална пациентска организация с участие в 

работна среща на Българска педиатрична асоциация 

Представители на Национална пациентска организация (НПО) взеха участие в работна 
среща на тема: “Интегрираният медико-социален подход – голямата липса в 
обгрижването на децата с хронични заболявания в България“, която се проведе на 20 
- 21 Юни  2014 г. в Сентръл Парк Хотел, София. Организатор на срещата бе Българска 
педиатрична асоциация (БПА). В разискванията участваха проф. Переновска, проф. 
Тинчева, проф. Пилософ и доц. Калайков., както и много други участници и гости, сред 
които представители на Национална пациентска организация и Движение на българските 
майки (пълноправен член на НПО). 

След като обсъдиха нерешените медико-социални въпроси на децата с хронични 
заболявания в България, участващите в работната среща се обединиха около следното:  

 

Децата с хронични заболявания, в зависимост от характера им, имат 

разнообразни медико-социални проблеми, но редица от тях засягат всички групи 

пациенти.  

Решаването на тези проблеми е свързано с разработването на „Индивидуален 

интегриран медико-социален план“, който да се внедри като задължителен 
документ към пациентското досие на пациента с хронично заболяване.  
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Активности на членове на НПО 

Завърши кампанията “Подари усмивка на 

абитуриент” , организирана от Сдружение „Усмивка“   

“Въртележка на мечтите” за болни деца в Бургас 

„Въртележка на мечтите” беше мотото на 

предварително отбелязания Ден на детето в МБАЛ 

Бургас, в комплекс „Зорница”. Идеята и 

организацията на веселбата са на бургаското 

сдружение с нестопанска цел „Усмивка”. Болните 

деца имаха възможност да играят различни 

забавни игри, както и да рисуват на воля. 

Организаторите решиха всички техни творби да 

останат да красят отделенията за малки 

пациенти, за да бъде престоят им там по-лек. 

7 БЮЛЕТИН, МАЙ–ЮНИ 2014 Г., БР. 9 

За първа година сдружение „Усмивка” организира кампания „Подари усмивка на 

абитуриент” за набиране на официални тоалети за девойки и младежи, които нямат 

възможност да си позволят закупуването им. В рамките на кампанията бяха събрани 65 

рокли, 40 костюма, много аксесоари, бижута, вратовръзки и обувки. Екипът на СНЦ 

„Усмивка” предостави дарените тоалети на момичета и момчета от Защитено жилище 

Бургас. От Сдружението изказаха искрени благодарности на всички бургазлии, които са 

помогнали балът на тези младежи да се превърне в незабравим спомен. 



“Сън ли съм или ме има” е социален проект, по 

който ДМСГД „Св. Иван Рилски” и Фондация 

„Движение на българските майки” (ДБМ)

работят съвместно от октомври 2013 г. след 

успешното приключване на проекта с ДМСГД 

„Света Параскева“ за осигуряване уюта на 

децата, за подобряване на материалната база 

и за преодоляване на изолацията, в която 

живеят.  

В ДМСГД "Св. Иван Рилски" са настанени 70 

деца, от които половината са с увреждания. 

Специалният педагог Росица Лазова ще работи 

с част от тези деца, като към момента тя е 

единственият назначен човек, който поема 

работата с новите деца.  

От ДБМ информират, че дейностите в ДМСГД 

"Св. Иван Рилски" няма да се променят и 

остават същите като тези през последните 3 

години в ДМСГД "Св. Параскева”.  

Една от основните цели на проекта е 

развитието на определени деца със 

специфични проблеми към по-добра 

интеграция сред техните връстници.  

Повече информация за проекта, както и 

дарителската сметка на фондацията, може да 

откриете тук.  

Видеоклипът към проекта може да видите тук.  

Активности на членове на НПО 
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Проект “Сън ли съм или ме има”  
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http://www.fdbm.org/bg/projects_article_15.html
https://www.dropbox.com/s/gpp09hl1cemd6qp/DMS%20s%20tekst.mpg
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На 12.05.2014 г., по случай Деня на сестринството, се проведе събрание на студенти-

доброволци, които станаха членове на сдружение „Жени с онкологични заболявания“-

Бургас. Това са 16 девойки и младежи от I-ви курс, специалност “Медицинска сестра”, 

катедра “Здравни грижи”, Факултет обществени науки към университет “Проф. д-р 

Асен Златаров” - Бургас.  

 

Те се присъединяват към групата на преподаватели, третокурсници и второкурсници, 

които са членове и доброволци на организацията от преди две години. Г-жа Донка 

Нончева – председател на ЖОЗТС-Бургас и гл. ас. Златина Лечева – координатор за 

работа със студенти в организацията връчиха членските карти на новопостъпилите. За 

ръководител на новосформираното младежко крило беше избрана Галина Ангелова, 

студентка от I-ви курс, специалност "Медицинска сестра". На провелото се събрание са 

обсъдени възможностите и перспективите за активно включване на младите хора в 

дейността на ЖОЗТС и за привличане на доброволци за благородната кауза на 

Сдружението. 

 Сдружение “Жени с онкологични заболявания”  

откри свое младежко крило 

Активности на членове на НПО 



На 28 май 2014 г. в гр. София Фондация "МС Общество-България" отбеляза Световния 

ден на Множествената склероза с пресконференция и кръгла маса под надслов: 

„Достъп до лечение на множествена склероза (МС) и достъп до пазара на труда на 

хората с МС в България”.  

На събитието присъстваха представители на МЗ, НЗОК, БАН, Столична РЗИ, 

Сдружение "Рестарт" и "Медицинска марихуана", както и изявени лекари невролози от 

водещи столични неврологични клиники, сред които проф.Търнев и доц. Генов.  

В медицинската част експертите от НЗОК – д-р Стаменова и д-р Хаджиева, 

представиха какво е в момента медикаментозното лечение в България. Бе отбелязано, 

че общият брой на лекуващите се пациенти с имуномодулираща терапия е 1650, като 

вече 70 болни се лекуват с първия перорален продукт „Джиления”, а двама – с 

„Тисабри”, който е нов 100% реимбурсиран медикамент за лечение на МС. 

Засегнат бе и въпросът за достъпа до лечение с канабиноидни продукти – коноп и 

неговите екстракти, който доби особена важност за общността след осъждането на 

страдащ от МС пациент за отглеждане на коноп.  

След активна дискусия се стигна до заключението, че макар да не променя хода на 

множествената склероза (мнение на Американската неврологична асоциация), 

използването на конопените екстракти води до облекчение на болката и спастиката и 

би трябвало да се направи необходимото, за да се изработи правна рамка за достъп и 

лечение не само на болните от МС, но и на страдащи от редица други заболявания. 

Фондация "МС Общество - България" внесе това като предложение на IV Конгрес на 

Национална пациентска организация (13-15 юни 2014.), респективно и в МЗ. Освен 

това Фондацията ще внесе предложение и в МТСП, свързано с работните места за хора 

с увреждания. Въпреки законовите предпоставки за възможно наемане на хора с МС, 

това става все по-трудно и почти невъзможно и би трябвало да се увеличи контрола 

върху задължителния процент работни места за хора с увреждания, както и да се 

диференцират местата за трудоустрояване и нови работни места. От “МС Общество - 

България” смятат, че е редно да се предвидят и повече средства за подготовка и 

преустройство на работни места, защото след първото тримесечие тези средства вече 

са изразходвани.  

Активности на членове на НПО 
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Фондация „МС Общество-България“ отбеляза 

Световния ден на Множествената склероза 



На 30 юни 2014 г. в Пресклуб БТА се проведе пресконференция във връзка със старта 
на едномесечната информационна кампания, с която ще бъде отбелязан Световният 
ден за борба с хепатита – 28 юли. 

В пресконференцията взеха участие: Проф. д-р Красимир Антонов, завеждащ 
отделение по хепатология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София, Силвана Лесидренска, 
председател на Сдружение за борба с хепатита – „ХепАктив“ и д-р Станимир 
Хасърджиев, председател на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”.  

По време на събитието беше представена информация за новите терапии за лечение на 
хепатит C, които ще елиминират вируса с успеваемост от 98%. Специален акцент беше 
поставен върху заболеваемостта от хепатит А у нас, като проф. Антонов изказа 
опасение от избухване на епидемия в град Варна, предвид случилите се наводнения и 
проблеми в града.  

Националното сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ отбелязва за седма поредна 
година Световния ден за борба с хепатита, като в рамките на тазгодишната кампания 
ще бъдат осъществени следните активности: 

Безплатни и анонимни изследвания за хепатит B и C – в рамките на кампанията се 
предвижда реализирането на безплатни изследвания за хепатит В и С, както и 
безплатни консултации на всички желаещи в градовете: Пловдив, Варна, Кърджали, 
Хасково и Червен Бряг.  

Информационни дни за превенция разпространението на хепатит А – Тази година 
„Хепасист“ ще реализира поредица от инициативи за повишаване информираността на 
децата и техните родители за опасностите, които крие „Болестта на мръсните ръце“ – 
хепатит А, както и за възможностите за предпазване от това заболяване, чрез 
предоставяне на интерактивни обучения на открито в градовете София, Пловдив и 
Варна.  

Информационна кампания в Софийския метрополитен – за втора поредна година 
„Хепасист“ ще проведе информационна кампания на територията на Софийския 
метрополитен, в рамките на която ще бъдат разпространявани информационни 
постери, брошури, видео клип, като ще бъдат проведени и поредица от специални 
събития, целящи да покажат пътя на пациента, страдащ от хепатит.  

 

Онлайн информационна кампания за хепатит 
C – „ХЕПи ли Cи?” – в рамките на онлайн 
кампанията ще бъде създаден интернет сайт, 
който ще бъде изцяло посветен на хепатит C, 
както и фейсбук страница, която ще 
информира по интерактивен начин 
потребителите и ще дава възможност за онлайн 
консултации със специалисти. 

 

 

  

Активности на членове на НПО 
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 Стартира Национална информационна кампания 
за борба с хепатита „Информирай се!“ 



Предстоящи събития 

12 
БЮЛЕТИН, МАЙ–ЮНИ 2014 Г., БР. 9 

 Изготвяне на доклад от IV Национален конгрес на пациентските 

организации 

 Изработване на ситуационни анализи, оценка на организационния 

капацитет и препоръки към организациите, участващи в проект „Среда 

отвътре навън“ 
 Активности и скрининги по Национална информационна кампания за борба 

с хепатита „Информирай се!“ 
 Международни участия на членове на НПО в работни групи и конференции. 
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