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На 17.07.2014 г. (четвъртък) в хотел Радисън Блу 
Гранд Хотел се проведе извънредна пресконференция на 

тема: „Фарсът с актуализацията на бюджета на 
НЗОК – Ще останат ли милиони български граждани 
без лечение още през септември?” 

Събитието се организира от национално 

представителните организации за защита правата на 

пациентите в България, които изразиха тревогата си, 

че не са предвидени средства за лекарства за домашно 
лечение, които би трябвало да са в размер на 96 млн. лв. По този начин хиляди пациенти са 

застрашени да останат без лекарства още през есента. 

Здравната каса няма да има възможност от септември да 

плаща на аптеките за лекарства за домашно лечение, които 

от своя страна няма да могат да се разплащат с 
дистрибуторите, каза г-н Николай Костов, председател на 

Асоциацията на собствениците на аптеки. Възможно е 
малки аптеки да фалират или да спрат да работят със 

Здравната каса, допълни той.  

Пациентските организации настояха актуализацията на 

бюджета на НЗОК да бъде с 328 млн. лева, а не с 225 млн. 

лв., като допълниха, че не са предвидени средства и за медицински изделия. 

Те изразиха изненадата си, че държавата ще се опита да осигури милиарди за решаване на 

ситуацията около Корпоративна търговска банка, но няма 100 млн. лв. за здравеопазване.  

Пациентските организации изразиха мнение, че политиците си купуват предизборно 
спокойствие, давайки 200 млн. лв. на болниците и туширайки евентуални лекарски 

протести. 

Национално представителните организации свикаха  

спешна пресконференция под надслов  
„Фарсът с актуализацията на бюджета на НЗОК –  

Ще останат ли милиони български граждани без лечение 
още през септември?” 
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На 31 юли Национална пациентска организация изпрати декларация до президента 

на Р България, г-н Росен Плевнелиев, до министър-председателя в оставка, г-н 

Пламен Орешарски и до лидерите на парламентарно представените партии, с искане 

за намиране на политически консенсус и предприемане на спешни мерки за 

извършване на актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса. 

Предложената актуализация в размер на 225 млн. лв. е крайно недостатъчна за 

нормалното функциониране на системата до края на 2014 г., но би могла да спомогне 

за осигуряването на временна финансова стабилност на НЗОК в месеците до 

сформирането на 43-то Народно събрание, се казва в декларацията. 

НПО изрази готовност за съдействие в търсене на възможни мерки и решения, които 

да доведат до намаляване на политическото и общественото напрежение и да 

предотвратят срив в системата. 

Национална пациентска организация изпрати декларация с 

искане за постигане на политически консенсус за бюджета 

на НЗОК 
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През месец август продължи изпълнението на 

проект „Среда отвътре навън“ с реализирането на 

Дейност 3 „Изработване на ситуационни анализи, 

оценка на организационния капацитет и препоръки 

за всяка организация“ от проектния график.   

На 4 и 5 август в гр. Самоков беше организирана 

фокус група с представители на сдружение „Сили 

имам да се боря“.  

В рамките на двата дни чрез инструмента, 

наречен „рамка на организационно развитие“, 

участниците направиха оценка на развитието на 

своята организация, като целта беше да се изготви 

профил за организационно развитие на 

организацията и приоритети за развитието й.  

На 7 и 8 август в Бургас беше организирана        

фокус група с представители на сдружение  

„Усмивка“. „Управителни органи“, „Стил на ръководство“, „Човешки ресурси“, 

„Финансови ресурси“ и „Връзки с обществеността“ са аспектите, по които се проведе 

груповата работа, заложени в „рамката на организационното развитие“.  

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. 

Проведоха се срещи по трета дейност на проект  

„Среда отвътре навън“ в гр. Самоков и гр. Бургас 
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Приключи Националната информационна кампания за 

борба с хепатита „Информирай се!“ на Национално 
сдружение за борба с хепатита „Хепасист” 
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За седма поредна година Националното сдружение за борба с 

хепатита „Хепасист“ отбеляза Световния ден за борба с хепатита (28 
юли), като в рамките на тазгодишната кампания, бяха осъществени 

различни активности, с цел предоставяне на информация за 
сериозността на заболяването, начините за профилактика и 

превенция.  

Отбелязването на тази дата се прави съвместно със Световната 
здравна организация (СЗО). Това е следствие от резолюцията на СЗО, 

която обявява вирусния хепатит за здравно предизвикателство от 

световен мащаб, наравно със заболяванията СПИН, малария и туберкулоза. 

 

Кампанията стартира на 30 юни 2014 г. с пресконференция на тема: „Информирай 
се!”, в която взеха участие: проф. д-р Красимир Антонов, завеждащ отделение по 
хепатология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София и член на работната група за 

създаване на Национален план за борба с вирусните хепатити в България; Силвана 
Лесидренска, председател на УС на Сдружение за борба с хепатита – „ХепАктив“ и д-р 

Станимир Хасърджиев, председател на УС на НСБХ „Хепасист” и член на борда на 

Европейската асоциация по чернодробни заболявания (ELPA).  

 

Освен стартовото събитие, което постави акцент освен върху хепатит В и С, но и 

върху заболеваемостта от хепатит А у нас, в рамките на кампанията бяха 
реализирани безплатни и анонимни изследвания за хепатит B и C в градовете 
Пловдив, Варна, Кърджали, Хасково и Червен Бряг. По време на акциите всички 

желаещи имаха възможност да се изследват и да получат консултация и 

информационни материали по темата. 

 

 



 

 

 Приключи Национална информационна кампания за 
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В рамките на кампанията, за първа година, „Хепасист“ разлизира 

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.  

 

В рамките на специално обособена за целта шатра се провеждаха 
наблюдение на замърсяване по ръцете под UV светлина, наблюдение 

на бактерии и паразити под микроскоп, като пробите бяха взимани 
от ръцете на хората; демонстрация на посявки на най-

разпространените видове бактерии и образователни беседи за малки 

и големи за значимостта на правилното миене на ръцете. 

 

За втора поредна година „Хепасист“ реализира и информационна 
кампания на територията на Софийския метрополитен, в рамките на 

която се разпространяваха информационни постери, брошури и други 
информационни материали, представящи проблемите на пациентите 

с хепатит В и С. 

 

Освен другите активности, НСБХ 

„Хепасист“, съвместно със Сдружение 
„ХепАктив” създадоха фейсбук страница, 

която информираше по интерактивен 
начин потребителите на социалната 

медиа, като дори осигури възможност за 
интернет куиз, в рамките на който хората 

имаха възможност да печелят и награди за 

правилно познат отговор. 

 

Обобщени резултати от цялата кампания, като брой изследвани лица в рамките на 
акциите, брой посещения и награди от фейсбук страницата, ще бъдат предоставени до 

края на месец септември. 



 

В периода 13 - 17 юли 2014 г. в гр. Чепеларе се 

проведе ежегодният лагер за родители на деца с 
хемофилия и техните деца. По време на лагера 

лекции изнесе гост лекторът от Ирландия Анн 
Дъффи, специалист по психологическа консултация 
на семейства с деца, болни от хемофилия и 

дългогодишен консултант на ирландското дружество 
по хемофилия, на тема „Братя и Сестри” и 
„Комуникация с медицинските специалисти”. Лекции 

изнесоха проф. Стефан Горанов от УМБАЛ Св. 
Георги, Пловдив, който представи на достъпен език 

от медицинска гледна точка информация за 
заболяването хемофилия и председателят на УС на 
Асоциацията Виктор Паскалев, който разгледа от 

пациентската гледна точка представените от другите 

лектори теми.  

По време на лагера на родителите беше проведено  

обучение за венозното приложение в домашни 
условия на медикаменти за лечение на хемофилия, а 
специално организирана детска градина 

забавляваше малките палавници по време на всички 

лекции. 

От 18 до 28 юли 2014 г. Българска асоциация по 

хемофилия за 8-ма поредна година проведе Летен 
рехабилитационен лагер за деца с хемофилия. 
Лагерът се проведе отново в гр. Чепеларе и в него 

взеха участие 14 деца и младежи на възраст от 7 до 
16 години. По време на лагера децата придобиваха 
умения за венозното приложение в домашни условия 

на медикаментите за лечение на хемофилия и се 
обучаваха как да извършват рехабилитация в 

домашни условия.  

Българска асоциация по хемофилия с два летни лагера 
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На този лагер бе поставено началото на нов 

дългосрочен проект. „Нови лидери” има за цел да 
открие потенциални лидери на Асоциацията и да 

започне изграждането на мрежа между децата и 

младежите с хемофилия.  

В неговите рамки децата и младежите създадоха 
младежка организация към Асоциацията и избраха 

нейно ръководство. Като част от културната 
програма на лагера децата посетиха планетариума в 
гр. Смолян и астрономическата обсерватория на 

връх Рожен. 

По време на летния рехабилитационен лагер за деца 
с хемофилия се проведе и втората работна среща за 

физиотерапевти и рехабилитатори на тема 
„Рехабилитация при болни от хемофилия”. Работната 
среша се водеше от Виктория Юсинскайте,  

специалист физиотерапевт от центъра по хемофилия 

в гр. Вилнюс. 

Българска асоциация по хемофилия с два летни лагера 
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Във връзка със Световния ден за борба с хепатита, 

който се отбелязва на 28 юли, за първа година 
екипът на Сдружение „УСМИВКА“, като Регионален 

представител за Югоизточен регион на Национална 
пациентска организация (НПО), се включи в 
провеждането на информационната кампания на 

Национално сдружение за борба с хепатита 

„Хепасист“- София. 

В периода от 21 юли до 28 юли екипът на 
Сдружението проведе седмица на информираността 

и осъществи следните инициативи в гр. Бургас:  

разпространение на информационни брошури, които поставят специален акцент 
върху възможностите за заразяване с хепатит А, Б и С и начините за справяне със 

заболяването, както и разпространение на информационни плакати. 

Ц 

елта на кампанията на Сдружение „УСМИВКА“ бе да подобри информираността на 
жителите и гостите на град Бургас относно опасностите от това коварно заболяване, 

за значението от навременна диагностика и лечение, за живота без болка и с 

усмивка.  

 

Какво е хепатит? 

Хепатитът е латинска дума, която означава възпаление на черния дроб, при 

което се разрушават клетките му. Според данни на Световната здравна 
организация това е едно от най-често срещаните заболявания в света. В 
зависимост от продължителността на неговото протичане хепатитът се дели 
основно на две групи: остър – продължава по-малко от шест месеца, хроничен – 

продължава повече от шест месеца. 

Сдружение „Усмивка“ се включи в информационната  

кампания за борба с хепатита на НСБХ „Хепасист“ 
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http://www.zonaburgas.bg/2014/07/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b1/
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За пореден път екипът на Сдружение „УСМИВКА“ организира 

кампания за набиране на дрехи, обувки, пакетирани хранителни 

продукти, лекарства, минерална вода и парични средства, за да 

помогне на пострадалите от наводнението в Мизия.  

Акцията по събиране на средствата и продуктите стартира на 

04.08.2014 г. и продължи до 15.08.2014г . включително.  

Представителите на Сдружението не останаха безучастни към 

пострадалите и отново отправиха ръка за помощ заедно със съгражданите си от 

Бургас.  

Дарените продукти бяха добре пакетирани в кашони, подвързани, като бе посочено 

името на този, който прави дарението.  

Досега сдружение „Усмивка“ помогна на пострадалите в гр. Добрич, Варна, с. 

Килифарево, с. Бисер, на бежанците в гр. Елхово и на много деца.  

 

Сдружение „Усмивка“ организира благотворителна  

кампания за подпомагане на пострадалите в Мизия 
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профилактика и лечение на социално-значими заболявания 
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