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„Партньорство за здраве“ в България 

На 26 март 2015 г. се учреди „Партньорство за здраве“ в България по модела на 

Европеи ското партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до 

здравеопазване. Партньорството ще има функцията на постоянно деи стващ 

консултативен орган към Министерски съвет, кои то ще има 3 приоритетни области на 

работа – реформа в лечебните заведения, лекарствена политика и качество на 

медицинската помощ. Повече информация може да откриете тук. 

АКТИВНОСТИ НА НПО 

Пациентски форум събра в Пловдив организации от цяла България по 

проект "Среда отвътре навън" 

На 18 и 19 април 2015 г. (събота и неделя) в зала „Пловдив“ на хотел „Марица“, гр. 

Пловдив,  се проведе Национален форум „Организационно развитие и укрепване на 

Национална пациентска организация“ - заключително събитие по проект „Среда 

отвътре навън“.  Повече информация може да намерите  тук.  

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 г.  

http://npo.bg/News/cat/4/id/365/
http://npo.bg/News/cat/4/id/369/
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Второ заседание на "Партньорство за здраве" 

На 13 маи  2015 г. в сгрдата на Мнистверство на здравеопазването се проведе второто 

заседание на „Партньорство за здраве“. По време на срещата бяха избрани тримата зам.-

председатели на Партньорството. Повече информация може да откриете тук. 

АКТИВНОСТИ НА НПО 

Безплатни скринингови акции 

за заболявания на 

щитовидната жлеза, хепатит и 

диабет в рамките на 

Булмедика/Булдентал 2015 г. 

За поредна година Национална 

пациентска организация  взе участие в 

наи -голямото медицинско изложение в 

България – Булмедика/Булдентал, 

което се проведе в периода 13-15 маи  

2015 г. в Интер Експо Център (бул. 

Цариградско шосе 147). На щанда на 

Национална пациентска организация 

(щанд С15 в зала 1), както всяка година, 

се проведоха отделни акции, посветени 

на различни социално-значими 

заболявания като заболявания на 

щитовидната жлеза, хронични вирусни 

хепатити и диабет, метаболитен 

синдром и наднормено тегло. Повече 

информация може да намерите на тук.  

Национална пациентска организация 

(НПО) взе участие в третото издание на 

„Мисия Здраве с повече от 4 

информационни и скринингови акции на 

два щанда. В периода от 15 до 17 маи  

2015 г., на шатрата на НПО (шатра 7.7.) 

на Изложението, което се проведе пред 

паметника на Съветската армия, НПО и 

неи ни партньорски организации  

провеждаха акция по кръводаряване, 

скринингови изследвания за хронични 

вирусни хепатити и акция, посветена на 

Международния ден за съпричастност 

със засегнатите от ХИВ/СПИН. Повече 

информация може да намерите на тук.  

Повече от 4 вида информационни 

и скринингови акции на 

Национална пациентска 

организация по време на „Мисия 

Здраве” 

http://npo.bg/News/cat/4/id/365/
http://npo.bg/News/cat/4/id/373/
http://npo.bg/News/cat/4/id/372/
http://npo.bg/News/cat/4/id/372/
http://npo.bg/News/cat/4/id/374/
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V Национален конгрес на пациентскит организации  

29-31 май 2015 г. 

Петият Национален конгрес на пациентските 

организации събра представители на 

институциите и пациентите във Витоша Парк 

Хотел, София, в периода 29-31 маи  2015 г.  

Ежегодното събитие на Национална 

пациентска организация (НПО) беше 

посветено на темата: „Достъп до качествени 

здравни грижи и лечение на пациентите в България”. В заключителната част на Конгреса 

делегатите и гостите приеха Меморандум, кои то обединява позицията на пациентите по 

ключовите проблеми в здравеопазването.  В последния ден се проведе и Общо събрание 

на Национална пациентска организация, на което бе гласувана оставката на Николина 

Георгиева и на неи но място бе избрана Елисавета Котова като нов член на Управителния 

съвет на НПО. Повече информация и пълния текст на документа може да намерите тук.  

АКТИВНОСТИ НА НПО 

Дискусия за реформирането на болниците и финансовото им състояние 

по време на Икономически форум за Югоизточна Европа 

 Независим доклад за финансовото състояние на болниците бе представен по време на 

дискусията „Реформиране на болниците – важна част от здравната реформа”, която се 

проведе на 18 юни 2015 г. по време на Икономически форум за Югоизиточна Европа. 

Представители на институции, болници, съсловни организации и експерти в сферата на 

здравеопазванетo взеха участие в дискусията, фокусирана върху финансовото 

състояние на лечебните заведнеия в България и необходимостта от реформирането на 

болниците. Повече информация може да откриете тук. 

http://npo.bg/contents/204/
http://npo.bg/News/cat/4/id/386/
http://npo.bg/News/cat/4/id/373/
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Годишна среща на Европейски пациентски форум - 19 май 2015 г. 

На 19 маи  2015 г. по време на годишна среща на Европеи ски пациентски форум (ЕПФ) в 

Брюксел, д-р Станимир Хасърджиев бе преизбран за член на борда на ЕПФ. Освен 

гласуването за членове на борда, по време на срещата беше представен и доклад за 

изминалата 2014 г., както и стратегия на Форума за предстоящата година. Повече 

информация може да откриете тук. 

 

МЕЖДУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ НА НПО 

Конференция "Преодоляване на бариерите пред достъпа и разбиране 

на иновативни терапии от пациентите" 

В Брюксел се проведе ЕАРМ конференция "Преодоляване на бариерите пред достъпа и 

разбиране на иновативни терапии от пациентите". По време на двудневната 

конференция министърът на здравеопазването на Люксембург заяви, че "Много 

предизвикателства трябва да бъдат преодолени, по отношение на достъпа на 

пациентите до персонализирана медицина в Европа” и призова за "стратегия към 

пациентите с участието на политици и регулатори на решенията в ЕС в областта на 

общественото здраве, за да се даде възможност на ЕС и държавите-членки да 

допринесат за интегрирането на персонализирана медицина в клиничната практика 

като дават възможност на много по-голям достъп на пациентите."  

Повече информация може да откриете тук. 

http://npo.bg/News/cat/4/id/375/
http://npo.bg/News/cat/4/id/373/
http://npo.bg/News/cat/4/id/383/
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Европейското партньорство за достъп до качествени здравни грижи бе 

определно като най-големия напредък в ЕС след приемането на 

Вилнюската декларация* 

МЕЖДУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ НА НПО 

Европеи ският напредък в здравеопазването беше обсъден по време на здравна 

конференция в Рига, посветена на темата “Универсално здравеопазване: инвестиции в 

качественото здравеопазване за всички“, която се проведе в периода 29-30 юни 2015 г. 

под егидата на Латвии ското председателство на Съвета на Европеи ския съюз. Като 

наи -голям напредък в Европеи ския съюз след приемането на Вилнюската декларация 

бе определно Европеи ското партньорство за достъп до качествени здравни грижи, 

чиято основна цел е да проучи неравенствата в здравеопазването и да разработи 

модели за подобряване на здравните системи с оглед социалните и икономически 

нужди на Европа. Повече информация може да намерите тук. 

http://npo.bg/News/cat/4/id/388/
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На 5 март 2015 г., по инициатива на Комисия по здравеопазването към 43-то Народно 

събрание, Българската асоциация за изучаване на черния дроб и Национално сдружение 

за борба с хепатита „Хепасист”, се проведе кръгла маса на тема „Хепатитът: скрита 

епидемия или решим проблем?“ – Европеи ският контекст и значимост на въвеждането 

на Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в България. 

Събитието премина под патронажа на д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател 

на Комисия по здравеопазването, а сред специалните гости бяха г-н Кристиан Бушои  – 

представител на Република Румъния в Европеи ския парламент (ЕП) и председател на 

групата „Приятели на черния дроб“ в ЕП и г-н Андреи  Ковачев – член на ЕП и 

съпредседател на „Група на евродепутатите, които ще работят по проблемите на 

достъпа на европеи ските пациенти до качествени медицински грижи“. Повече 

информация може да намерите тук.  

Политици, специалисти и пациенти се обединиха около нуждата от 

въвеждане и изпълнение на проекта за национална  програма програма за 

борба с вирусните хепатити в България 

АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНОВА НА НПО 

http://www.npo.bg/News/cat/5/id/384/
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Позициониране на Буквата „C” в 

Народното събрание.  

В деня на кръглата маса—5 март 2015 г., 

беше позиционирана жълтата буква “C“   

Народните представители и министрите 

имаха възможност да се подпишат върху 

нея, в знак на съпричасност към 

страдащите от коварното заболяване. 

Кампанията „Хепи ли си?“ продължава и през пролетта 

Награждаване на победителите в конкурс за рисунка на тема „Да живееш с хепатит 

C”. Отличените рисунки получиха парични награди, а всички деца получиха основни 

познания за хепатит А, B и C. 

АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНОВА НА НПО 
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Позициониране на буквите C на 4 нови 

локации Новите локации от 

пътешествието на буквите C са  

Министерство на здравеопазването, 

Южен парк, парк „Борисова градина“ и 

пред Народен театър „Иван Вазов“.  

 

Едноименният музикант Джон Лоутън 

от Uriah Heep подари песента Happiess 

на кампанията „Хепи ли Си“. Песента 

ще бъде използвана за промотиране на 

кампанията, а клипът към нея ще бъде 

представен на 2 юли 2015 г. в Студио 5. 

Кампанията „Хепи ли си?“ продължава и през пролетта 

Повече инфомрация може да намерите на феи сбук страницата на кампанията—

https://www.facebook.com/HEPi.li.Si/timeline  

АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНОВА НА НПО 

https://www.facebook.com/HEPi.li.Si/timeline
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Сдружение „Жажда за живот“ 

отбеляза световния ден за 

борба с туберколоза—24 март 

Консултанти на сдружение „Жажда за 

живот“ проведоха информационна 

кампания сред жителите на кв. 

„Надежда“ в гр. Сливен. Активностите 

бяха насочени към рисковете от 

заразяване, начините за пренасяне на 

заразата и варианти за лечение на 

туберколоза. За миналата година в 

Сливен са регистрирани 36 случая на 

туберкулоза, а за първите два месеца на 

тази година консултантите на „Жажда 

за живот“ – Сливен са открили нови 5 

случая на туберкулоза в града. 

Деи ностите на организацията се 

извършват по Компонент 5 на 

Програма „УКРЕПВАНЕ НА 

НАЦИОНАЛНТА ПРОГРАМА ПО 

ТУБЕРКУЛОЗАТА В БЪЛГАРИЯ“ на 

Министерство на здравеопазването.  

АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНОВА НА НПО 

Изложба „No Man Is An Island – 

фотографии от острови” в подкрепа 

на Наталия Маева 

Изложбата с кауза „No Man Is An Island – 

фотографии от острови” е първата 

изложба на Дарин Русев и съдържа 

снимки от пътуванията му през 

последните години в Кипър, Лефкада, 

Сицилия, Тенерифе, Азорските острови 

и Малта. Откриването се състоя на 2 

април 2015 г. в +ТОВА, като средствата 

от продажбата на фотографиите му са 

дарение за посттрансплантационния 

период на Наталия Маева, която страда 

от тежкото и рядко заболяване 

пулмонална хипертония.  Повече 

информация може да намерите тук.  

http://bdvo.org/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0-no-man-is-an-island-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE/
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Повече от 40 участници: експерти по 

здравеопазване и неправителствени 

организации, представители на 

Европеи ската комисия, Съвета на 

Европа, Агенцията за основни права, 

националните контактни точки, 

управляващите звена на различни 

оперативни програми взеха участие в 

изслушване: „Европеи ски фондове за 

ромска здравна интеграция”.  

Събитието беше организирано от 

Център за междуетнически диалог и 

толерантност „Амалипе” (България), 

Ромски център за политики по 

обществено здраве 

„Састипен” (Румъния) и Европеи ски 

ромски информационен офис - ЕРИО 

(Брюксел, Белгия) с подкрепата на 

„Проект ромско здраве”, Фондации 

„Отворено общество” (ФОО), Дамян 

Драгичи – евродепутат и Европеи ския 

икономически и социален комитет в 

Брюксел. Повече информация може да 

намерите тук. 

В Брюксел се проведе изслушване 

по ромско здравеопазване 

АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНОВА НА НПО 

„Дари дъх!“ по случай 

Световния ден на пулмоналната 

хипертония - 5 май 2015 г. 

На 29 април 2015 г., в София, 160-

сантиметрово пурпурно стълбище с 

призив „Изкачи стълбите и дари дъх!“ 

беше поставено в центъра на София 

до Народен театър „Иван Вазов“. 

Инициативата е част от кампанията 

„Дари дъх!“ по повод отбелязването 

на Световния ден на пулмоналната 

хипертония в България – 5 маи  и цели 

да ангажира вниманието на 

институциите и обществото с 

проблемите на хората, страдащи от 

това рядко, но коварно 

заболяване. Повече информация може 

да намерите тук.  

http://www.romahealth.com.
http://npo.bg/News/cat/5/id/370/
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VII Национални игри за трансплантирани и диализирани 

„Български съюз на трансплантираните“ проведе от 1-ви до 3-ти маи  2015 г. в София  „I-

ВИ Международен футболен турнир в подкрепа на донорството“ и „VII Национални игри 

за трансплантирани и диализирани“. Откриването се състоя в зала Арена Армеец, а 

официален гост на събитието беше Президента на World Transplant Games Federation – 

Olivier Coustere. 

Във футболния турнир взеха участие отбори съставени от професионални футболисти, 

трансплантирани, донори и доктори от три държави - България, Турция и Румъния. 

За Патрон на събитието бе поканен Министър Председателят на Република България – 

Бои ко Борисов. На 1-ви маи  всички участници се включиха и в „Парад на донорството“с 

мажоретен състав и гвардеи ски духов оркестър. Шествието премина от НДК през бул. 

Витоша до Народен театър. Вечерта почетохме паметта на всички донори. 

АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕ НА НПО 

Европейската седмица на младежта в Сливен 

Футболен турнир за аматьори и Мултикултурно парти се проведоха в рамките на 

Европеи ска седмица за младежите (3-10 маи  2015 г.). в гр. Сливен. Организатори на 

инициативата са доброволците в сдружение „Жажда за живот” по програма Еразъм+ на 

Европеи ския съюз и са посветени. Футболният турнир за аматьорски отбори се състоя 

на 9 маи  на игрището в кв. Българка със съдеи ствието на община Сливен. Отборите от 

по 7 души бяха разпределени на групи, а професионални съдии следяхс за спазване на 

правилата. Предвидени бяха награди за победителите, както и интересна програма за 

публиката. Жителите на Сливен имах възможност да се запознаят с традиции на Латвия 

и Испания. Доброволци в „Жажда за живот” от съответните страни предоставиха 

традиционни ястия, представиха страните си и любима национална музика. Повече 

информация ща намерите тук.  

http://www.thirstforlife-bg.com/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/132-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0-%25D
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„Пациентска мрежа“ представи своята социална мрежа 

По време на V  Конгрес на пациентските организации (29-31 маи  2015 г.) Сдружение 

„Пациентска мрежа“ представи Pacientico.org – социална мрежа за пациенти, пациентски 

организации и доброволци. 

По време на представянето бе дискутирана възможността за обединение на  

пациентското движение в една платформа, където да се обменя опит и полезна 

информация. Беше предложено да се създаде група, в която да бъдат описани 

процедурите, които пациентите трябва да спазват във връзка с дадено лечение.   

За организаторите всеки принос от страна на другите пациентските организации е 

голяма крачка към постигането на основната цел, а именно добре организирано 

пациентско движение с успешни активности и нови членове.  

Всеки, кои то има интерес може да се регистрира на Pacientico.org, където да сподели 

своя опит и да научи повече за мрежата. 

Благотворителни акции на МС Общество България—клон Благоевград 

В периода  8-22 маи  2015 г. Фондация „МС общество България“ - клон Благоевград, с 

любезната подкре на обшина Благоевград, организира благотворителната изложба на 

картини и фотоси в Областния център. В изложбата бяха включени творби на 27 автора 

от Благоевград, Пловдив, София и Самоков, които взеха участие с 30 фотографии и 60 

картини. Целта на събитието е набиране на средства за изграждане на Център за лица 

страдащи от Множествена склероза в Благоевград.  

Фондация организира и благотворителен концерт, кои то се проведе на 2 юни 2015 г., с 

цел събиране на средства за изграждане на Център за работа с лица страдащи от 

Множествена склероза. В концерта участваха едни от наи  известните рап групи в 

страната и няколко балетни формации.  

http://pacientico.org/
http://pacientico.org/
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Стартира проект „Повишаване на организационния капацитет на 

сдружение „Усмивка“ 

През месец юни 2015 г. стартира изпълнението на проекта „Повишаване 

организационния капацитет на сдружение „Усмивка“, кои то се изпълнява по Програма 

за подкрепа на НПО в България  и се финансира от Финансовия механизъм на 

Европеи ското икономическо пространство 2009-2014 г. В проекта са планирани три 

обучения, в които ще се включат управителния, административния и доброволческия 

екип на организацията.   

На 22 и 23 юни в хотел „Бижу“ в Бургас се проведе двудневна екипна среща, на която 

експертния екип  одобри новия бранд на организацията, съгласува графика за 

провеждане на обученията,  бяха приети  правила за управление и отчитане на проекта, 

съгласуваха се образци на отчетната документация, състави се досие на проекта, 

определени бяха  и темите на обучителните модули. 

Очаква се след приключване на проекта да бъде изграден 

екип за администриране и функциониране на пациентски 

„Социално-информационен център“ за деца и възрастни, 

кои то ще предоставя персонализирани (ориентирани към 

персоналните нужди на пациентите) социални услуги, 

консултиране и немедицинска грижа в 

общността.Стои ността на проекта е 4977евро, а 

организацията съфинансира проекта с 825 €, от които 375 

евро са  остои ностен доброволен труд. 

Проектът е със срок на изпълнение 6 месеца и ще 

приключи на 30 ноември 2015. 

Повече информация за проекта: www.usmivkabg.org 

http://www.usmivkabg.org
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Информационна кампания     

„Аз съм като теб“ за стартира 

през май 

Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен 

стартира в началото на месец маи  

информационна кампания за 

домашното насилие, трафика на хора 

и проявите на дискриминация „Аз съм 

като теб“. Кампанията е  насочена към 

млади хора в риск основно от ромски 

произход и включва провеждане на 

хепънинги на открито и други 

публични мероприятия, които имат за 

цел да се насочи вниманието на 

подрастващите към тези проблемни 

теми, съобщиха на пресконференция 

от „Жажда за живот“. Повече 

информация ща намерите тук.  

„Жажда за живот“ стартира 

кампания за безплатно тестване за 

уроинфекции 

Сдружение „Жажда за живот“ - Сливен 

като регионален представител на 

Националната пациентска 

организация (НПО) реализира 

кампания за безплатно тестване за 

уроинфекции. Всеки желаещ можеше 

да получи безплатно тестове в офиса 

на „Жажда за живот“, кои то се намира 

на ул. „Раи ко Даскалов“ 6, офис 1. 

Тестовете се правят в домашни 

условия след внимателно прочитане на 

указанието в опаковката. Резултатът е 

видим след няколко минути. Повече 

информация ща намерите тук.  

 

http://www.thirstforlife-bg.com/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/135-%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-%E2%80%9E%D0%B0%D0%B7-%D1%81%D1%8A%D0%BC-%D0%BA%D0%25B
http://www.thirstforlife-bg.com/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/132-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0-%25D
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АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕ НА НПО 

Сдружение „Диабет, предиабет и метаболитен синдром” и „Сдружение за инсулиновите 

помпи” организират летен лагер в Златни пасъци в периода 27-31 август 2015 г., като в 

лагера участие ще вземат 25 деца. Организаторите предвиждат обучения с 

еднокринолог за родителите и много интересни занимания за децата. За 

тинеи джърите са предвидени обучения с интерактивни игри, активности за 

комуникация, ателиета и уъркшопи по неформално обучение.  

Летен лагер за деца и тинейджъри—27-31 август 2015 г.  

„Жажда за живот“ стартира лятна АНТИСПИН кампания в Сливен 

Лятна антиспин кампания стартира сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. Тази година 

тя ще премине по нетрадиционен начин.  През целия сезон доброволци в 

организацията ще се срещат със свои връстници и ще раздават презервативи и 

информационни материали в центъра на Сливен и в Градската градина. Новото през 

това лято е, че в петък и събота вечер доброволците на сдружение „Жажда за живот“ ще 

са и в бар „Тангра“ – Сливен. Посетителите на заведението ще получават безплатно 

презервативи и информационни материали, докато се наслаждават на музиката и 

обстановката. Повече информация може да намерите тук.  

http://www.thirstforlife-bg.com/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/141-%E2%80%9E%D0%B6%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%E2%80%9C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%25
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АКТИВНОСТИ НА НПО 

Обучение на тема „Моите права и институциите“ проведе сдружение „Жажда за живот“ - 

Сливен. В двудневния тренинг взеха участие младежи от Сливен, които вече са 

участвали в групите за самопомощ по темите за домашното насилие, трафика на хора и 

дискриминацията. Такива групи работят всяка седмица в сливенския квартал „Надежда“. 

По време на обучението младежите се запознаха с различните институции, тяхната 

работа и начините за ползотворна връзка с тях. Участниците получиха ценни съвети за 

тънкости при комуникацията си институциите. Повече информация може да намерите 

тук.  

Младежи от Сливен участваха в обучение „Моите права и институциите“ 

http://www.thirstforlife-bg.com/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/142-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%25
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АКТИВНОСТИ НА НПО 

На 06 юни 2015 г. Сдружение „УСМИВКА“ с подкрепата на НАСО, организаира  Фестивал 

на куклите.  Гости на събитието бяха и деца от Дом „Ронкали“ и ЦОП Бургас, които в 

продължение на една година се трудят и усвояват магията за изработване на кукли. По 

време на фестивала бяха организирани  работилници за „Наи -вкусна кукла“, „Наи -добра 

маскировка“, „Рисуване на лица и прически“, „Маникюр“, „Изработка на тоалети за 

кукла“, „Модно ревю“, „Театър на трохата“, както и интерпреция на любима приказка с 

изработените модели. Всички участници получиха подаръци, а организаторите обещаха 

този празник да добие още по-голяма популярност и да се превърне в празник за всички 

деца в Бургас  и  през есента.  

Фестивал на куклите в Бургас 
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АКТИВНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕ НА НПО 

В Стара Загора бяха раздаден 

400 безплатни теста за 

инфекции на пикочните 

пътища  

Фондация "Тромбофлебици в 

деи ствие" получи дарение от 400 

теста за инфекции на пикочните 

пътища Cherto. Тестовете бяха 

раздадени в медицинския колеж в гр. 

Стара Загора, както и  сред 

общопрактикуващите лекари в 

"Медицински център 1 - Стара Загора" 

ЕООД. Студенти и пациенти бяха 

приятно изненадани от акцията.  

  

Албена Андонова и Силвия 

Кючуковачленове, членове на 

фондация "Тромбофлебици в 

деи ствие" взеха участие в проекта "Be 

aware, take care", кои то е насочен към 

това как младите хора могат да 

отстояват идеите си, когато става 

въпрос за борбата със социално 

значимите заболявания на 21 век. 

Проекта беше представен Карабюк, 

Турция, като там Албена и Силвия 

бяха отличени с  първо място . 

Двама членове на фондация 

"Тромбофлебици в действие" с 

отличие за проект 
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Техническия документ на CEN за първи грижи при деца с цепнатини на 

устната и/или небцето вече е факт  

Асоциация „АЛА“ взе активно участие в изработването на Европеи ския технически 

доклад по отношение на грижите и лечението на пациентите с вродените лицеви 

аномалии. Този нов документ съдържа препоръки, основани на наи -добрите практики, 

които ще помогнат на страните в Европа и по света да развиват и подобряват на 

техните грижи. Повече информация може да намерите тук.  

Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония с нов 

проект 

Излезе първият брои  на тримесечния електронен бюлетин на Българско общество на 

пациентите с пулмонална хипертония. Една дългогодишна идея се реализира и от 

организацията започват тази нова форма на комуникация, за да информират постоянно  

за новините и събитията в „пътуването“, наречено „пулмонална артериална 

хипертония“. Екипът, кои то седи зад бюлетина разчиата  на обществената и искрена 

ангажираност към каузите, които дружеството подкрепя и се надява да получава 

достатъчно коментари и отзиви по проблемите на рядкото заболяване. Може да 

разгледате бюлетина тук. 

http://ala-bg.org/2015/05/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-european-committee-for-standardization/
http://issuu.com/bulgariansocietyofpatientswithpulmo/docs/1_newsetter_bspph_june/1
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Министерство на здравеопазването ще приеме Национална хепатитна 

програма 

На 19 юни 2015 г. на  брифинг пред Министерство на здравеопазването, зам.-

министърът д-р Адам Персенски заяви, че ведомството работи усилено по приемане на 

Национална програма за превенция, скрининг, ранна диагностика и лечение на 

вирусните хепатити у нас, като се очаква тя да бъде приета до седмици. Програмата ще 

гарантира внедряването на наи -високите европеи ски и световни стандарти за 

скрининг, профилактика и грижа за пациентите у нас, като според д-р Персенски, 

страната ни ще бъде една от първите държави в Европа с подобен план. 

Организаторите на събитието, Сдруженията за борба с хепатита „Хепасист“ и 

„ХепАктив“ алармираха за пациенти, страдащи от хепатит C, които са в много тежко 

състояние и не могат да се лекуват с терапиите, които понастоящем се реимбурсират 

от НЗОК. В отговор, зам.-министърът анносира, че Министерството полага всички 

необходими усилия да постигне договорки с фармацевтичните компании, така че още 

тази година да се подсигури лечение на наи -нуждаещите се. 

По време на събитието бяха представени и резултатите от едногодишната кампания за 

борба с хепатит С – „Хепи ли Си?“, в рамките на която беше проведено първото по рода 

си национално представително проучване, според което 90% от българите не знаят 

какво заболяване е хепатит C. Същевременно се счита, че у нас 110 000 българи са 

заразени с вируса, като едва 3% от тях знаят за заболяването си, именно поради 

ниското ниво на информираност и скрининг. 
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 Трето заседания на „Партньорство за здраве“ с представители 

на Европейската комисия и Световната банка 

 Работна среща за „Гарантиране качество на живот на децата с 

аутизъм в България и техните семейства“ 

https://www.youtube.com/user/NPOBulgaria?feature=watchC:/Users/Office%20PC%201/Documents/Mobogenie

