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Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

Програма „Еразъм+“  
Краен срок: различен за различните дейности - между 2 февруари и 4 октомври 2017 г.  
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните ключови  действия от 
програмата „Еразъм+“: 
 Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани 
 Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики 
 Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката 
 Дейности „Жан Моне“ 
 Спорт 
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, 
обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен 
това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на 
младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади 
хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на 
младежта. 
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 
милиона евро: 
- Образование и обучение: 1 905,4 милиона евро 
- Младеж: 209,1 млн. евро 
- „Жан Моне“: 10,8 млн. евро 
- Спорт: 31,8 млн. евро 
За подробности - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_386_R_0009  

Лятно обучение за млади пациенти на ЕПФ 
Краен срок за подаване на заявления: 3 февруари 2017 г. 
ЕПФ организира Първото лятно обучение за застъпници на млади пациенти. Това е програма по 
лидерство, която ще се проведе през юли 2017 г. във Виена.  
В нея могат да участват застъпници на млади пациенти или техни представители, 
които са мотивирани да научат повече за застъпничеството и да надградят 
своя лидерски потенциал в реална обстановка. Основната тема на 
събитието ще бъде: Преодоляване на дискриминацията.  
Пълната информация четете на: 
http://www.eu-patient.eu/whatwedo/summer-training-

course/2017/  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_386_R_0009
http://www.eu-patient.eu/whatwedo/summer-training-course/2017/
http://www.eu-patient.eu/whatwedo/summer-training-course/2017/
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НОВО: Конкурс „Идеи за действие“ 
Краен срок: 28 февруари 2017 г. 
„Идеи за действие“ е платформа, свързваща млади лидери по целия свят, които притежават ценни 
мисли и идеи за Програмата за развитие от 2030 г., целите на устойчивото развитие, както и всяка 
друга тема, свързана с бъдещото развитие на нашия свят. 
Всяка година ученици и млади специалисти от цял свят участват, за да проектират свои идеи за 
финансиране и изпълнение на Целите на ООН за устойчиво развитие. Победителите в конкурса ще 
представят своите идеи по време на годишните срещи на МВФ и Световната банка, ще получат 
подкрепа от Wharton School и ще се възползват от уникалните възможности за работа в мрежа с други 
млади лидери, както и лидери на международното развитие, академичните среди и частния сектор. 
За: ученици (14-18 години) и млади професионалисти (18-35 години) от цял свят.  
За повече информация: http://www.ideas4action.org/2017-competition/  

НОВО: Процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери 
в България“  
Краен срок: 17:30 часа на 28 април 2017 г. 
Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери 
в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива, като фактор 

за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието. 
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно 
укрепване на клъстера. 
Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация. 
Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау. 
За повече информация: http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-

obyavyava-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-

balgariya  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

Евродостъп дунавски регион  
е инструмент за информация и търсене на финансиране от ЕС за дунавския регион в подкрепа на 
изпълнението на Плана за действие към Стратегията на ЕС за дунавския регион за периода 2014 - 
2020 г. Цялата територия на България е включена в Стратегията.  
За повече информация: https://danube-euroaccess.eu/  

http://www.ideas4action.org/2017-competition/
http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya
http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya
http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya
https://danube-euroaccess.eu/
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Набират се кандидати за участие в трета фаза на  

Програма за повишаване капацитета на пациентските организации на EPF 

Европейски пациентски форум (EPF) обяви процедура за набиране на 
организации, които да вземат участие в третия модул на Програмата за 
повишаване капацитета на пациентските организации на EPF – „Capacity Building 
Programme“. Третата фаза на обучението ще се осъществи през 2017 г. и ще бъде 
на тема „Фондонабиране и достъп до европейски фондове”.  
Като дългогодишен партньор на ЕPF в провеждането на обученията за повишаване на капацитета сред 
български неправителствени организации, работещи в сферата на здравеопазването, екипът на НПО 
стартира процедура по набиране на кандидати за участие и в третата фаза на програмата. Поканата е 
насочена към: 
- пациентски организации, които са членове на НПО; 
- пациентски организации, които не са членове на НПО. 
Цели на обучителната програма:  
- Подобряване разбирането на участниците относно концепцията на фондонабиране и устойчиво 
набиране на средства, както и организационните способности, които са необходими за поддържането 
на процеса по фондонабиране; 
- Подобряване знанията и уменията по фондонабиране и финансов мениджмънт по обясним и 
прозрачен начин; 
- Разширяване знанията на участниците за разнообразието на източници и форми на финансиране 
(напр. членски внос, спонсорство, грантове); 
- Подпомагане на участниците при разработване на стратегии за фондонабиране (за период от 2-3 
години) и планове за действие според техните общи стратегически насоки и приоритетни дейности; 
- Подобряване качеството на проектните предложения на пациентските организации (ако са налични 
такива). 
Модулът цели също така да: 
- Обучи участниците как да преценяват възможностите за Европейско финансиране; 
- Представи детайлно инструментите и програмите за финансиране, които съществуват в ЕС и особено 
тези на национално ниво, които биха били от полза при кандидатстване от страна на пациентските 
организации; 
- Да обясни общите изисквания, които се прилагат при всеки грант в ЕС (напр: покана за проектни 
предложения, договаряне, поръчки, ко-финансиране и др.) и как тези изисквания могат да се приложат 
в контекста на техните собствени организации. 
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За да кандидатствате, моля да изпратите попълнен този формуляр на имейл адрес: office@npo.bg в 
срок най-късно до 4 януари 2017 година. Чрез формуляра молим подробно да представите не само 
информация за своята организация, но и това, което Ви мотивира да се включите дългосрочно в 
обучителната програма. Максималният брой организации, които ще могат да се включат в модула 
чрез свои представители, е 15. 
Програмата за повишаване капацитета на пациентски организации е част от дългосрочните дейности 
на Европейски пациентски форум (EPF ). Със съдействието на Национална пациентска организация на 
местно ниво в България досега са осъществени два модула по програмата – първият с фокус върху 
стратегическото планиране, а вторият на тема вътрешни и външни комуникации. 

Обявен е конкурс за обучители по Програмата за повишаване  
на капацитета на EPF 

Европейски пациентски форум (EPF) обявява конкурс за обучители във връзка 
с продължаването на Програмата за изграждане на капацитет на 
пациентските организации от България. 
Целта на услугата е да се изработи модул за обучение на 
тема „Фондонабиране и достъп до европейски фондове”. Обучението ще се 

проведе на български език, а комуникацията между изпълнителите и EPF - на английски. 
Участието в конкурса е отворено за всички физически и юридически лица, които отговарят на 
определени критерии, сред които: 
- Много добро владеене на български език и английски език (работно ниво); 
- Добра експертиза в сферата на фондонабирането, включително относно възможностите за 
финансиране посредством еврофондове; 
- Разбиране на смисъла и целта на услугата, фокусирайки се върху изграждането на капацитет на 
пациентски организации и техните специфични нужди в процеса на фондонабиране. 
Срокът за кандидатстване е 3 януари 2017 г . По-подробна информация за 
Програмата и как да кандидатствате може да намерите ТУК. 

http://npo.bg/News/cat/4/id/504/
http://www.eu-patient.eu/About-EPF/calls-for-tender/capacity-building-bulgaria/
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Нов проект на НПО ще осигури безплатна терапия  

за близо 40 бебета с хемангиом  

На 2 ноември 2016 г. се проведе пресконференция във връзка със старта на новия проект на НПО: 
„Хемангиоми в ранна детска възраст”. В пресконференцията участие взеха доц. д-р Жана 
Казанджиева, дерматолог в Клиника по кожни и венерически болести на УМБАЛ „Александровска”; д-
р Здравка Демерджиева, дерматолог в МБАЛ Токуда; д-р Радка Масларска, началник на отделението 
по неонатология в МБАЛ Токуда; д-р Рада Маркова, управител на МЦ - Първа детска консултативна 
клиника – София; проф. Огнян Бранков, детски хирург в МБАЛ Токуда; Елена Йоловска, майка на дете с 
хемангиом; д-р Иван Вецев, експерт достъп до лечение към Национална пациентска организация. 
С пресконференцията беше даден старта на Програма „Хемангиоми в ранна детска възраст“ на НПО, 
която цели повишаване информираността на родителите и обществото за проблема и възможните му 
решения. В рамките на Програмата ще бъде осигурен пълен курс на лечение на близо 40 бебета с 
хемангиом. Родителите, които желаят да получат повече информация и да се включат в проекта, е 
необходимо да се свържат с горещата телефонна линия на НПО - 0700 10 515.  
Като част от Програмата стартира и Факултет „Хемангиоми в ранна детска възраст“ на сайта на 
Университет за пациенти - www.uni.npo.bg, където е предоставена изчерпателна информация за 
хемангиома – специфики на заболяването, 
честота, рискови фактори, възможности за 
лечение и др. 
Експертите представиха значимостта и 
честотата на заболяването, начините за 
диагностика и различните възможности за 
лечение в България. Бяха разгледани 
естетическите, социалните и 
психологическите последствия за 
засегнатите деца с тежки случаи, при 
които не се провежда навременна и 
системна терапия. 
Между 3 и 10% от новородените развиват 
хемангиом до навършването на 1 година. Сред рисковите фактори са преждевременно раждане, 
напреднала възраст на майката, бяла раса, женски пол и др. Това съобщи доц. д-р Жана Казанджиева, 
а д-р Здравка Демерджиева  допълни, че 12% от децата с хемангиом имат нужда от лечение, а при 
част от тях то е животоспасяващо.  
 

http://uni.npo.bg/bg/pages/Departments/Hemangiom/
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Д-р Радка Масларска сподели, че успешното лечение на децата с хемангиом се дължи на екипната 

работа на неонатолози и педиатри. Проф. Бранков заяви, че настоящата кампания включва не просто 

осигуряване на повече информация и достъп до лечение, а много аспекти от диагностиката и 

лечението на хемангиом, в това число оперативни и методически подобрения в работата на самите 

лекари. Изтъкнато беше, че в България няма стандарт за лечение на хемангиом и липсва 

реимбурсиране от страна на НЗОК. В посока утвърждаването на такъв стандарт вече работи новата 

Програма на Национална пациентска организация „Хемангиоми в ранна детска възраст“.  

Д-р Рада Маркова представи случай на свой пациент - бебе с хемангиом, чиято майка разказа за 

перипетиите, през които е преминала в резултат на забавянето на лечението на детето. 

Представителят на НПО д-р Иван Вецев заключи, че освен финансовите аспекти е изключително важно 

гарантирането на съвместната работа между всички специалисти, с цел осигуряване на навременна и 

точна диагностика и адекватно лечение. Вече се наблюдава воля за общи действия в тази посока и 

пример за това е проведената наскоро по инициатива на НПО Експертна работна среща между 

специалисти педиатри, неонатолози, дерматолози, онкохематолози, детски хирурзи и детски 

кардиолози, които обсъдиха аспектите на заболяването и предизвикателствата пред достъпа до 

навременно лечение в България и Препоръките на Европейската експертна група за лечение на детски 

хемангиоми.  

Семинар за медии и родители на деца с хемангиом се проведе в Правец 
 

Необходимостта от приемане на критерии за диагностика и стандарт за лечение на 
бебетата с хемангиом беше обсъдена на медиен семинар, посветен на 
хемангиомите в ранна детска възраст, който се проведе на 26 и 27 ноември 2016 г. 
в Правец.  
Събитието беше част от проекта на Национална пациентска организация за 
информиране и осигуряване на лечение на бебета с доброкачественото съдово 
заболяване. Именно липсата на стандарт за лечение 
и на критерии за диагностика са в основата на 
идеята за стартиране на проекта „Хемангиоми в 
ранна детска възраст“ към Програма „Университет 

за пациенти“. В рамките на тази инициатива вече се проведе експертна 
среща, на която беше заявено желанието за обединяване на усилията в 
работата за утвърждаване на така необходимите стандарт и критерии. В 
ход е информационна кампания, а предстои и осигуряване на безплатно 
лечение за новодиагностицирани бебета с хемангиом.  
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Изборът на децата, които ще бъдат включени в програмата, ще се осъществи от експерти, които ще 
преценяват всеки отделен случай според неговата тежест и показания за конкретното лечение. 
В края на събитието от НПО обясниха, че съществуват критерии за диагностика и лечение на 
хемангиом в ранна детска възраст, разписани в Европейски консенсус за лечение на хемангиом 
(Лечение на хемангиоми в ранна детска (кърмаческа) възраст: препоръки на европейската експертна 
група), които са възприети от експерти и в България.  
 
Повече информация за проведения семинар и изложенията на лекторите можете да откриете ТУК. 

Отбелязахме Международната тиреоидна седмица  

В началото на ноември започна втората вълна на Националната информационна и скринингова 
кампания, посветена на заболяванията на щитовидната жлеза. Инициативата, която е по повод 
Международната тиреоидна седмица, се проведе за шеста поредна година в България. Организатори 
бяха Национална пациентска организация и ВИОМ (Сдружение на засегнатите от заболявания на 
щитовидната жлеза), с подкрепата на Merck. Лице на кампанията бе 
актрисата Аня Пенчева, която от дълги години е със заболяване на 
щитовидната жлеза.  
В рамките на кампанията в няколко градове на страната (София, Варна, 
Шумен, Стара Загора, Русе) се извършиха безплатни ехографски 
скринингови прегледи.  
 
Подробности за инициативата и за най-честите нарушения на функциите 
на щитовидната жлеза четете ТУК.  

http://npo.bg/News/cat/4/id/501/
http://www.npo.bg/News/cat/5/id/491/
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Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатит (15-28 ноември) беше отбелязана за четвърта 
поредна година в Европа и в България. Инициативата цели да помогне на повече хора да узнаят своя 
ХИВ и хепатитен статус. Седмицата напомни, че периодичните изследвания за ХИВ и хепатит са 
единственият сигурен начин за елиминиране на късната диагностика на заболяванията, а по този 
начин могат да гарантират и по-ранно започване на лечение. 
Безплатни изследвания за ХИВ/СПИН и хепатит C бяха организирани в София, Варна, Пловдив, Плевен, 
Стара Загора и Благоевград. В рамките на кампанията на 9 декември в София се проведе експертна 
среща с лекари от цялата страна, работещи с пациенти, страдащи от ХИВ/СПИН. 

Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатит  

На 15 декември в МБАЛ Русе се проведоха безплатни скринингови изследвания за ХИВ/СПИН. 
Съвместната инициатива на МБАЛ Русе и Национална пациентска организация бе част от 
скрининговата и информационна кампания по повод Световния ден за борба със СПИН (1 декември) и 
Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатит (18-
25 ноември). 

............................................................................................................................. ........................................ 
 
На 17.11.2016 г. във Варна се проведе пресконференция за отбелязване на Европейска седмица за 
изследване за ХИВ и хепатит. В събитието участваха: 
- д-р Анка Баева, началник отдел „Противоепидемичен контрол“, РЗИ-Варна; 
- г-жа Бисерка Алексиева, гл. експерт „Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН”; 
- д-р Даниела Йорданова, председател на Фондация „И“. 
По време на пресконференцията бяха представени актуални политики в борбата срещу ХИВ/СПИН и 
хепатит, част от които бяха и последващите скринингови изследвания за жители и гости на Варна. 

Безплатни скринингови изследвания за ХИВ/СПИН  
се проведоха и в МБАЛ Русе 
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Сред градовете, участвали в Национална кампания „Право на зрение“ тази година бяха Стара Загора, 
Хасково и Смолян. Кампанията се организира от Национална пациентска организация и Институт за 
здравно образование с подкрепата на Българско дружество по офталмология. Целта й е информиране 
на обществеността за най-често срещаните очни заболявания сред възрастните хора – катаракта и 
глаукома.  
Само за седмица над 300 жители на Пловдив и региона бяха прегледани в рамките на кампанията. 
При 10% от прегледаните беше открита недиагностицирана глаукома. Катаракта (перде на окото) се 

наблюдава при всеки втори – процентът достига до 50%, дори до 80% 
при по-възрастните. Кампанията бе насочена към хората над 55 
години, защото след тази възраст двете заболявания рязко се 
увеличават. 
В резултат на „Право на зрение“ стана ясно, че всеки десети жител на 
Хасковска област е засегнат от заболявания на очите - от 27 400 души 
с очни заболявания 3 800 са с глаукома. Между 3 000 и 4 000 жители 
на област Стара Загора всяка година разбират, че имат перде на 
окото. В Кърджали 50 души се прегледаха за катаракта и глаукома, а 
над 200 жители от община Смолян се включиха в кампанията. 

На пресконференции в Стара Загора, Хасково и Смолян бяха отчетени  

резултатите от кампанията „Право на зрение“ 

Насърчаването на ранната диагностика и прилагането на  
персонализирани терапии са ключови за лечението на белодробния рак 

Нужна е държавна стратегия за насърчаване на навременната 
диагностика и таргетно лечение на онкологичните заболявания в 
България, в т. ч. и недребноклетъчния рак на белия дроб. Това заявиха 
експерти по време на пресконференция на тема: „Месец на борбата с 
рака на белия дроб. Защо случаите на коварното заболяване 
зачестяват?“, която се проведе на 24.11.2016 г. в София. Поводът за 
събитието бе Месецът за борба с рака на белия дроб, а организатор – 
Национална пациентска организация.  
Случаите на недребноклетъчен рак на белия дроб са 85% от всички 
белодробни онкологични заболявания. Тази статистика изнесе доц. д-р 
Жасмина Михайлова, д.м.н., началник на Клиниката по медицинска 
онкология във ВМА.  
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В България ракът на белия дроб е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и третото по 
честота при жените. И макар за една от водещите причини за рак на белия дроб да се счита 
тютюнопушенето, тенденцията от последните години в световен мащаб е все по-често да заболяват 
жени, които никога не са били пушачи. Доц. Михайлова наблегна на нуждата от ефикасна диагностика, 
която е важно да бъде включена в национална стратегия и чието финансиране да бъде поето от НЗОК. 
Макар все още смъртността от рак на белия дроб да е твърде висока, напоследък се забелязва 
тенденция за удължаване живота на болните. Това се дължи на напредъка в медицината и в голяма 
степен на появата на персонализираното лечение. 
Д-р Христо Йорданов, д.м., началник на Отделението по 
интервенционална пулмология и бронхология към ВМА, 
наблегна на важността ракът да бъде диагностициран 
рано, за да бъде успешно последващото лечение. Той 
сподели, че от появата на първата ракова клетка до 
проявата на първите симптоми на онкологично 
заболяване е възможно да минат 7 години. Д-р 
Йорданов представи модерен метод за бронхоскопско 
изследване – т. нар. криобиопсия. Тя представлява 
вземане на материал от туморните клетки чрез метода 
на замразяване, а от особено значение е, че този начин е и много по-щадящ за пациента и предоставя 
по-добър материал за изследване.  
На важността на материала за изследване се спря доц. д-р Анна Михова, д.м., бивш Национален 
консултант по патология. Тя наблегна на изключителната необходимост от извършване на 
имунохистохимичен анализ на взетите проби, с които се определя видът на тумора. В същото време, 
за да бъде успешно лечението на пациента е важно след определянето на вида да се извърши 
изследване на генните мутации в материала. Това дава възможност на пациента да бъде приложено 
съвременно персонализирано лечение, адекватно на неговите конкретни медицински потребности.  
По време на пресконференцията представителят на Национална пациентска организация Андрей 
Дамянов обяви намерението на организацията през януари 2017 г. да даде старт на Факултет 
„Недребноклетъчен карцином на бял дроб“ към Програма „Университет за пациенти“. Сред 
предстоящите инициативи са: разработване на подстраница на uni.npo.bg, създаване на печатни и 
онлайн обучителни материали, провеждане на обучителни семинари за пациенти, осигуряване на 
възможност за безплатен достъп до високоспециализирана туморна диагностика за диагностицирани 
пациенти с рак на бял дроб, които са подходящи за нея.  
Проектът „Недребноклетъчен карцином на бял дроб“ цели да повиши обществената информираност 
за заболяването, което да доведе до ранно разпознаване на симптомите, навременна диагностика и 
лечение. Пациентите, диагностицирани със заболяването, ще имат възможност да получат обстойна 
информация, да се запознаят с възможностите за съвременна диагностика, да бъдат консултирани от 
специалисти с опит в терапията и да проведат лечение, което отговаря на индивидуалните им нужди. 
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Семинар на тема „Ранна диагностика и навременно лечение на ХИВ/СПИН – добри практики от 
България и Европа“ се проведе на 9 декември 2016 г. в Централ парк хотел, София. Участие в 
събитието взеха д-р Майкъл Юл (Michael Youle ), Royal Free Hospital, UK, Петър Цинцарски, дългосрочен 
консултант към Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерство на 
здравеопазването, д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, д-
р Калоян Куков, клиничен психолог, УМБАЛ „Света Марина“, Варна. 
Д-р Майкъл Юл представи добрите европейски и световни практики по отношение лечението на ХИВ/
СПИН. Той постави акцент върху навременното започване на терапия, с цел да се ограничи 
разпространението на инфекцията. Петър Цинцарски представи актуални данни за страната, според 
които през 2016 г. са открити нови 193 българи с ХИВ-инфекция, като изследваните са над 263 900 
лица. Консултантът към Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН посочи, че 88% от 
новорегистрираните с ХИВ-инфекция в България са се инфектирали по сексуален път, а общият брой на 
всички носители на ХИВ в страната е 2 460 лица, като се запазва тенденцията от последните години 
броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от броя на жените.  
Беше обсъден проблемът с изтеглянето на финансовата помощ от Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария и възможността за продължаване на Програмата с национално 

финансиране. Г-н Цинцарски посочи, че се очаква Програмата да бъде 
продължена за още шест месеца, като уточни, че и в момента всички 
желаещи могат да се изследват в Кабинетите за анонимно, безплатно 
консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) в цялата страна.  
Възможност за безплатни изследвания за вируса предлага и кампанията 
на Национална пациентска организация, която стартира по повод 
Европейска седмица за изследване за ХИВ и хепатити. Инициативата 

започна във Варна, чиито жители се изследваха в Регионалната здравна инспекция. От 15 декември 
2016 г. до изчерпване на количеството тестове, можеха да се изследват 
безплатно и жителите на Русе. През януари и февруари ще могат да се 
тестват и в Благоевград, Велико Търново и Пловдив. В София всички 
желаещи могат да се изследват за ХИВ и хепатит C безплатно на ул. Цар 
Самуил 111. 
По време на семинара в София беше направена демонстрация на 
орално тестване за ХИВ/СПИН, с цел да се припомни на обществото 
колко лесно, безболезнено и бързо може да се тества всеки.  
Статистики за ХИВ/СПИН можете да откриете ТУК. 

Ранната диагностика и навременно лечение на ХИВ/СПИН –  
ключ към ограниченото разпространение на заболяването 

http://npo.bg/News/cat/4/id/502/
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Национална пациентска организация разкри сметка за набиране на средства за 
закупуването на първия в България уред ЛОКОМАТ - единствен по рода си робот 
за цялостна (а не частична) рехабилитация на тялото. Кампанията за набиране на 
средствата стартира официално на 11 декември с концерт на вокално студио 
„НУША“. Събитието се проведе в Централен военен клуб. На него присъстваха 
председателят на НПО д-р Станимир Хасърджиев и Андрей Дамянов – член на 
Управителния съвет на НПО. Д-р Хасърджиев приветства инициативата и обяви 
дарителската сметка за набиране на средства за закупуване на специализирания 
апарат.    
Лечението и рехабилитацията с локомат се използват при пациенти с цялостна или 
частична загуба на двигателни функции, при болни от множествена склероза (МС), 
детска церебрална парализа, такива прекарали инсулт или претърпели мозъчна травма, както и с 
болестта на Паркинсон, с цел да им помогне да проходят отново.  
Идеята да се закупи робот локомат за България принадлежи на д-р 
Анелия Хохвартер – български специалист офталмолог, която от 26 
години живее в Австрия и участва в множество социални проекти. Д-р 
Хохвартер в своята дългогодишна практика на лекар се сблъсква с 
множество пациенти с МС (и не само), които освен увреждания на 
очите имат и сериозни двигателни проблеми.  
По инициатива на д-р Хохвартер, която се свърза с Национална 
пациентска организация, беше стартирана кампания за набиране на 
средства, като по този начин се надяваме закупуването на локомат за 
България да се превърне в национална кауза.  
Сметка в лева: 
Национална пациентска организация 
Райфайзенбанк България 
BG39RZBB91551335516904 
BIC RZBBBGSF  
Освен изключителен офталмолог и очен хирург, д-р Хохвартер е и обещаващ писател - нейният роман 
„Пътуване“ е част от дарителската кампания за набиране на средства и може да бъде закупен от офиса 
на Фондация „МС Общество България“, София, жк. Редута, ул. „Ив. Миланов“ №17-19 (на цена 20 лв., с 
предварителна заявка по имейл на адрес fondacia @msobg .org), както и от други места, които 
предстои да бъдат обявени. 

Стартира Национална кампания „Локомат за България“ 

mailto:fondacia@msobg.org
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„За да завали слънце в повече български домове!“ –  
кампания на сдружение „Зачатие“ 

Понякога е нужен само един малък добър жест и за някого ще изгрее слънце! Сдружение „Зачатие“, с 
усмихнатата подкрепа на метеоролога Емо Чолаков от bTV, 
стартира кампания за подкрепа на хората с репродуктивни 
проблеми. За целта се набират средства по два начина – чрез 
дарения по специална сметка на Сдружението и чрез закупуване 
на атрактивните артикули с логото на „Зачатие“. Сметките, по 
които се набират даренията, както и артикулите, можете да 
намерите ТУК .  
Всички събрани средства от Кампанията ще бъдат дарени за 
подпомагане на лечението на хората с репродуктивни проблеми.  

Становище на секция „Репродуктивни проблеми на хора с диабет и 
метаболитни заболявания” към „Диабет, предиабет и метаболитен 

синдром” относно практики на  ин-витро центровете 

В началото на годината Сдружението започна проучване на пациентската 
удовлетвореност сред пациентите с диабет и метаболитни заболявания, които 
срещат репродуктивни проблеми. По-късно беше разширено наблюдението на 
проблемите в сектора и в Сдружението са постъпили много сигнали на пациенти, 
възползвали се от услугите на ин-витро центровете в България и чужбина. От сигналите и от 
разговорите с тях е достигнато до убеждението, че голяма част от пациентите с ендокринни 
заболявания - диабет, метаболитен синдром, заболявания на щитовидната жлеза, болести на 
хипофизата и други, се подлагат на процедури по асистирана репродукция, без да бъде обърнато 
специално внимание на основното им заболяване.  
В повечето случаи те не се насочват към ендокринолог преди ин-витро процедурата. Често те не са 
подложени на адекватна и компетентна терапия, която да постигне стабилизация и компенсация на 
организма преди предстоящата бременност. Тези пациенти не са информирани, че предвид 
състоянието им, е по-добър вариант преди бременност и преди ин-витро процедура да се обърнат 
към специалист и към специализирано отделение или клиника за по-прецизно проследяване и 
контрол на ендокринологичния проблем. 
Голяма част от жените, подлагащи се на инсеминации и ин-витро процедури са с наднормено тегло. 
Ин-витро центровете не насочват пациентките към ендокринолози за изследване за предиабет, 
диабет, метаболитен синдром или инсулинова резистентност. Ако тези жени бъдат  

http://www.zachatie.org/novini/kakvo-pravi-zachatie/1359-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0
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подложени на адекватна терапия, това ще гарантира по-лесното и безопасно протичане на евентуална 
бременност. 
Често се поставя диагноза „неизяснен стерилитет” и се пристъпва към инсеминация или инвитро 
процедура преди да са потърсени причините за това в ендокринната стистема на жената, което води 
до няколко неуспешни опита, без да бъде потърсена причината за неуспеха. 
Други притеснителни факти от работата на някои ин-витро центрове са: 
- неиздаване на амбулаторен лист, неиздаване на разпечатка и писмено разчитане от ехографията. 
Пациентите получават само устно обяснение за състоянието си. Само пет ин-витро центъра в България 
издават такива документи и има проследяемост на процедурата; 
- липса на въпросници, които да дадат ясна представа за състоянието на двойката, фамилна 
обремененост и търсене на причините за стерилитета; 
- записване на час за първичен преглед за след повече от 6 месеца напред; 
- на пациентките се отказват имунологични, генетични и хормонални изследвания, различни от 
стандартните, което често води до неуспешни ин-витро процедури или спонтанни аборти; 
- при пациенти със заболяване на щитовидната жлеза, предиабет и диабет често витамин Д е под 
референтните стойности и се налага 3-месечна терапия за натрупването му;  
- притеснителен е фактът и за лошото качество на рентгенови снимки на фалопиевите тръби, правени 
на стара апаратура в АГ болници. Често снимките показват, че фалопиевите тръби на жената са 100% 
запушени, а ако същата пациентка направи цветна снимка на тръбите на цифров рентген, 
изображенията показват друго - полузапушени или проходими тръби.  
 
Ето защо от Сдружението настояват: 
Всички ин-витро клиники да издават амбулаторен лист и разпечатка от ехографията, придружени от 
разчитане от специалист.  
Пациентките с предиабет, диабет, метаболитен синдром или инсулинова резистентност, заболявания 
на щитовидната жлеза, болести на хипофизата и други ендокринни заболявания задължително да се 
насочват към ендокринолог преди асистирана репродукция. 
Първичният преглед на пациентите в ин-витро клиниките да се извършва в рамките на месец след 
подаването на формуляр в клиниката и ясно, в писмен вид да им бъде описана в детайли процедурата 
- начало, необходими изследвания и консултации, както и да бъде отговорено на всичките им 
въпроси. Това е особено важно за пациентките над 38-годишна възраст, защото при тях всеки час и 
ден е „златен” и даването на час за първичен преглед месеци или година след изявяването на 
желание да станат пациенти на клиниката намаляват драстично шансовете им за успешна бременност. 
Да бъдат създадени благоприятни условия за откриване на клинична пътeка РЕПРОДУКТИВНА 
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ, която липсва в България. 
Медикаментите, свързани с ин-витро процедурите, които се приемат от пациентите, да бъдат 
реимбурсирани. 
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Инициативи на Асоциация АЛА  

Благодарение на мащабното музикално събитие - Пловдив Джаз фест, което се 
проведе в Дома на културата в Пловдив от 01 до 05 ноември, стотици хора 
узнаха за Асоциация АЛА и за децата с лицеви аномалии. На събитието 
Асоциацията имаше своя дарителска кутия, в която се събраха 800 лв., 
разпространяваха се и информационни материали. 
 
През всички дни на фестивала джаз певицата Мирослава Кацарова апелира 
публиката да подкрепи децата с лицеви аномалии.  

АЛА организира и благотворителен концерт и търг за набиране на средства за подпомагане лечението 
на деца с лицеви аномалии. Събитията се проведоха на 15 ноември в Би Боп кафе в Пловдив. Те се 
реализираха отново благодарение на Мирослава Кацарова и музикантите Младен Младенов, 
Мирослав Турийски, известни художници и дарители. В търга на картини свои произведения дариха 
изявени български художници. Общата сума, която беше събрана от търга и концерта е близо 4 000 лв.  
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Антония Маринова от Сдружение на родителите на деца със Синдром на 

Даун стана героиня в тв сериала „Откраднат живот“ с личната си история 

Тони Маринова е председател на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун и горда 
майка на момиченце със Синдрома. Наскоро историята й я направи героиня в сериала „Откраднат 
живот“. Епизодът с нейно участие беше излъчен в ефира на Нова ТВ на 9-ти ноември. Той може да 
бъде видян и тук - http://play.novatv.bg/programi/otkradnat-zhivot. Във филма Тони разрешава 
дилемата на Биляна и Алекс за здравословното състояние на бъдещото им дете.  
„Откраднат живот” ме грабна веднага – имаше 
история. Към края на първия сезон тайничко си 
пожелах нашата тема - Синдром на Даун, да намери 
място в някоя от сцените... Вярвам, че този епизод 
ще помогне на много хора да отворят очите си и да 
разберат, че Синдромът на Даун не е присъда, а 
възможност да подредиш живота си по нов, различен 
начин“, споделя Тони. „В „Откраднат живот“ играя 
себе си - щастлива майка на дете с Даун. Синдромът 
на Даун не е страшен и не е присъда. Той не проваля 
животи, в повечето случаи присъдите ги измисляме 
ние в главите си“, допълва още Тони Маринова.  
Тони Маринова е председател на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун. 
Журналист по образование. Познат глас от ефира на Дарик радио – дълги години е автор и водещ на 
здравното предаване „Инвестиции за здраве“ и „Говорим за здраве“, редактор в печатни издания, 

сценарист в телевизионни предавания. В момента е на 
свободна практика.  

Освен участие в тв сериала Тони получи още едно признание 
за отдадената си работа за подкрепа на децата и всички хора 
със Синдром на Даун. Тя бе номинирана за наградата „Човек 
на годината“. Почетната грамота за участието си в класацията 
Тони получи на специална церемония на 10 декември – 
Световния ден за правата на човека.  

http://play.novatv.bg/programi/otkradnat-zhivot
http://downsyndrome.bg/
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„Диабет и предиабет“ обучава младежи за социално предприемачество 

Обучението на „Диабет и предиабет“ бе с цел споделяне на опит по 
темата за социалното предприемачество. Младежите участваха в 
проекти, финансирани от Erasmus+, в Унгария, Полша, Сърбия и Турция. 
Участниците предложиха четири варианта на идеи, които могат да се 
разгърнат в социално предприемачество от пациентски организации.   

Младежи от „Диабет и предиабет“ участваха в проект за стереотипите в Унгария 
Четирима младежи от „Диабет и предиабет“ участваха в проект, финансиран 

от Erasmus+, в Гант, Унгария. В събитието се включиха още 30 участници от 

Румъния, Полша, Унгария, Италия и Португалия. Партньор в проекта е 

българската организация. Неговата тема беше „Стереотипи” и имаше за цел 

да разгледа начините, по които си изграждаме и преодоляваме стириотипи. 

Участниците бяха на възраст между 16 и 21 години, като темите бяха 

различните увреждания и предразсъдъците, както и застъпничеството в 

здравеопазването.  

Председателят на Национална асоциация на децата и младите хора с 
диабет и член на УС на НПО Елисавета Котова беше номинирана за „Човек 

на годината“ 
 
 
Елисавета е в основата на диабетното 
движение у нас. Участва в 
застъпнически кампании за правото на 
равен достъп до образование, до 
качествено лечение, професионална 
подготовка, социална рехабилитация, 
културни и спортни занимания. 
Провежда непрекъснато скрининги и 
обучения из цяла България. 
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Победител в състезанието за идеи по социално предприемачество 
„Идейник“ е „Онкосправочник“ 

 

Идеята за Онкосправочник беше обявена за победител в 
онлайн състезанието за социално предприемачество за 
българи с опит в чужбина „Идейник“. Екипът около 
справочника обединява петима българи от Регенсбург, 
Хайделберг и София, чиято цел е да създадат платформа 
за бързо и лесно търсене на информация относно 
превенцията, диагностиката и лечението на раковите 
заболявания. Онлайн платформата ще съдържа достъпна 
информация за различните онкологични заболявания - 
техните симптоми, превенция, къде са най-близките 
специалисти, какви изследвания могат да се направят, дали се покриват от НЗОК. Предвижда се 
безплатно разпространяване на хартиен „Онкосправочник“ в отдалечените населени места. 
Сред оценителите в състезанието беше председателят на сдружение „Диабет и предиабет“ Мариана 
Грозданова, която е биолог по образование и работи повече от 25 години за нестопански организации 
в области застъпничество, набиране на средства, проектен мениджмънт, организиране на събития, 
доброволчество.  

Пациентите с ревматични заболявания с последен зов за помощ  
към премиера 

На 2 ноември представители на сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит” и 
„Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев” се обърнаха за помощ към премиера 
Бойко Борисов, тъй като вече няколко години исканията им остават нечути от здравните институции. 
Пациентите носеха човешки скелет, за да напомнят, че времето им изтича и не могат да чакат повече 

за лечение. 
Исканията на сдружение 
„Асоциация на пациентите с 
ревматоиден артрит” и 
„Българско сдружение на 
болните от болестта на 
Бехтерев” можете да видите 
ТУК  

http://apra-bg.org/news/132
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Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ се сдоби  

с нов микробус 

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ се сдоби с нов 
микробус благодарение на финансовата подкрепа на Лайънс клуб 
София Витоша/Lions Club Sofia Vitosha, Rotary Club Sofia International, 
Лайънс клуб София Диамант и Авто Юнион АД. Превозното средство 
вече е брандирано и лесно разпознаваемо. Първото пътуване с него 
беше към Витоша за двудневен лагер за децата.  
 

Сдружение „УСМИВКА“ организира Седмица на бащата  

под мотото „Баща на място“  

Сдружение „УСМИВКА“ – Бургас, съвместно с ОУ „Христо 
Ботев“ - с. Маринка проведоха т. нар. Седмица на 
бащата. По време на реализацията на инициативата от 
7-ми до 13-ти ноември децата в часа на класния 
ръководител разговаряха за своите бащи и техните 
професии, а бащите водиха своите деца на училище, 
като по този начин показаха съпричастността си към 
идеята на акцията. 
 
На 15.11.2016 г. в училището се проведе официално 

награждаване на децата от първи до четвърти клас, които участваха в конкурс за 
портрет на своите бащи. От всеки клас беше излъчен по един победител, а 
наградите бяха осигурени от сдружение „УСМИВКА“.   
 
Кампанията „Да бъдеш Баща“ започва преди пет години с партньорството на десет 
организации, които активно работят за популяризиране на важността на 
татковците в живота на децата. Десетте организации са обединени в Обществен 
съвет, който се ангажира с разпространението на идеите и посланията на 
кампанията. Координатор на мрежата от партньори в кампанията е Асоциация 
„Родители“.  
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Конкурсът „Най-усмихнат клас на България 2016“ излъчи 29 победители 

За трета поредна година сдружение „УСМИВКА“, Бургас, организира Национален конкурс за „Най-

усмихнат клас на България – 2016 г.“. 

Тази година  в конкурса  участваха 288 снимки. Освен обявените награди, екипът на Сдружението 

реши да включи и няколко поощрителни призове и отличие на журито. Раздадени бяха награди за 

„Най-усмихнати деца в детската градина“, „Най-усмихнати първолаци“, „Най-усмихнати ученици от 2-4 

клас“, „Най-усмихната прогимназия“, „Най-усмихнати гимназисти“, „Най-усмихнати абитуриенти“. 

Извън официалното класиране бяха наградени и няколко фотографии на индивидуални участници.  

Пълният списък с отличените можете да намерите ТУК.  

 
 

https://www.facebook.com/usmivkabg.org/posts/1259004884119806
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Асоциация на пациенти с вродени лицеви аномалии и техните родители – 
АЛА: „60 бебета и 3 бременни майки са консултирали през годината  

специалистите по хранене“  

60 бебета и 3 бременни майки са консултирали 
през 2016-а година медицинските сестри и 
акушерки, преминали обучения за специалисти 
по хранене на деца с лицеви аномалии. 11 от 
консултираните деца са били от ДМСГД-та в 
страната, като 7 от тях живеят в домове в Северна 
България. Тези данни станаха ясни след 
регулярната годишна среща на сестрите 
специалисти по хранене. 
По време на срещата, която се проведе в УМБАЛ 
„Свети Георги“ в Пловдив бяха отчетени и 
обсъдени всички случаи, по които е работено 

през годината. Все още процент от децата, родени с цепнатина на устната и/или небцето са оставяни 
в дом, защото на родителите се казва, че не могат да се справят сами с храненето им. 
„В много от случаите на деца с цепнатина на небцето е необходимо майката да се срещне със 
специалист по хранене непосредствено след раждането. Храненето е жизненоважен процес и именно 
в този момент бебето и родителите се нуждаят от подкрепа, за да се справят с проблемите и да се 
подготвят за предстоящите операции. „Добре е да се знае, че освен помощ за самото хранене, ние 
оказваме и много важната за семейството психо-емоционална подкрепа. Родителите са силно 
стресирани и имат нужда да им се помогне, за да се справят със собствените си емоции и да 
продължат по най-добрия за детето начин. За съжаление и до днес често родители получават 
съвет да оставят бебето си и някои го правят. А отглеждането в институция крие риск от по-
чести инфекции и така операциите се отлагат във времето. За всички нас е пределно ясно, че 
животът на детето в условия, различни от семейните, забавя неговото развитие.“  Това сподели 
координаторът на мрежата от специалисти старша сестра Недялка Сланинкова. 
На годишната среща присъстваха Ема Саутби от Великобритания и Костадинка Божикова, утвърдени 
специалисти, които са в основата на обученията от самото начало на създаване на мрежата. 
Тази година в срещата се включи и психологът на АЛА – Силвия Караколева с лекция за синдрома на 
професионалното изчерпване.  
В срещата участваха сестри от София, Варна, Видин, Пловдив, Враца, Разлог, Хасково, Велико Търново 
и Русе. 
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Асоциация „Диабет тип 2“ организира кампания за безплатно изследване 
на кръвната захар и очни прегледи за диабетици  

Повод за инициативата бе 
Световния ден за борба с 
диабета – 14 ноември. Близо 
300 000 души в България страдат 
от заболяването диабет тип 2, а 
още толкова не знаят, че са 
болни.  
 
 
Кампанията по изследване на 
кръвната захар се проведе в 
УМБАЛ „Александровска“ през 
целия месец ноември. Очните 
прегледи бяха на 14 ноември в 
частна очна клиника.   
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С тържествен молебен за здраве на децата и младите хора с диабет беше 

отбелязан Световният ден за борба с диабета – 14 ноември 

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет, с подкрепата на 
Национална пациентска организация, отбеляза на 14 ноември Световния ден за 
борба с диабета. Програмата започна с тържествен молебен за здраве на децата 
и младите хора с диабет в храм „Св. Седмочисленици“. По-късно в зала Виваком 
Арт хол се проведе Конференция на тема „Диабетът през моите очи“, в която се 
включиха лекарите доц. Савова и проф. Ива Петкова. Събитието приключи с 
премиерата на документалния филм „За всяка единица живот“, в който главни 
герои са деца и млади хора с диабет, както и алпинистът Боян Петров. 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“:  
Всички за здравето, здраве за всички  

За девета поредна година Годишната конференция по обществено 
здраве, организирана от Европейската асоциация по обществено здраве, 
събра над 1 800 участника от цял свят. Домакин на конференцията тази 
година беше Виена, където тя се проведе от 9 до 12 ноември. В рамките 
на мотото на тазгодишното събитие „Всички за здравето, здраве за 
всички“ здравни работници, медицински специалисти, експерти, 
академични преподаватели, практици и 
представители на различни институции 
показаха нови тенденции, изследвания 

и проблеми, насочени към различните аспекти на общественото 
здрaвеопазване и как то може да обхване всички като стигне и до 
най-уязвимите. От българска страна в конференцията се включиха 
участниците в програмата за подкрепа на студенти роми в различни 
медицински специалности. Повече информация - ТУК. 

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2790&lang=1
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Съвместно изявление на европейски и национални ромски  
и проромски организации 

Съвместно изявление, озаглавено „Премахване на системни пречки за преодоляване на извънредната 
ситуация в здравеопазването на ромите” се подписа от 21 европейски и национални ромски и 
проромски организации (включително Европейския алианс за обществено здраве, ERIO, ERGO, Eu-
rochild, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и Асоциация „Свят без граници” 
са организациите от България), както и от здравни организации по случай 10-ото издание на 
Европейска ромска платформа (29-30 ноември в Брюксел). То настоява, че са „необходими спешни 
политически действия за справяне с кризата, обхванала ромското обществено здраве”. По повод 10-
ата Европейска платформа за приобщаване на ромите, проведена на 29-30 ноември в Брюксел, и 
преди междинната оценка на Европейската рамка за национални стратегии за интегриране на ромите 
през 2017, организациите спешно се обърнаха към всички заинтересовани страни, в духа на 
„взаимната отговорност”, за да разгледат 7 препоръки в областта на ромското здравеопазване. 
Изявлението вижте ТУК. (на англ. език) 

Сдружение „ХепАктив“ отбеляза Европейската седмица за изследване за 

ХИВ и вирусен хепатит с провокативна кампания 

Нетрадиционната онлайн кампания на сдружение 
„ХепАктив“ и сдружение „Здраве без граници“, 
озаглавена #МръдниСиПръста, имаше за цел да накара 
хората да се изследват за хепатит С. Тя протече между 18 
и 25 ноември, когато се отбеляза Европейската седмица 
за изследване за ХИВ и вирусен хепатит. Тестването се 
извършваше в Центъра за сексуално здраве в София, а 
желаещите да се изследват получаваха специални стикери, които да поставят върху мястото, от което 
е взета кръв. Хората бяха призовавани да снимат лепенката и да публикуват снимката във фейсбук с 
#МръдниСиПръста, и накрая да предизвикат трима свои приятели също да се изследват.  
Според Световната здравна организация хепатит С трябва да бъде елиминиран до 2030 г. За 
съжаление у нас нивото на диагностика е много ниско и се счита, че около 107 000 души са носители 
на вируса без да знаят. Той протича почти без симптоми и ако не се лекува адекватно и навреме, се 
стига до фатални последици. Това може да се промени, ако обществото бъде постоянно 
информирано и подтиквано да се изследва. 
„Център за сексуално здраве“ предлага целогодишно безплатни изследвания за хепатит С и ХИВ, с 
работно време понеделник и четвъртък между 8:30-13:30 и вторник и сряда между 13:00-17:00 часа.  

http://amalipe.com/files/publications/Roma_health-joint_NGO_statement_Roma_Platform.pdf
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Българско сдружение „Лимфом“ участва в годишната среща на  
Лимфомната коалиция в САЩ 

Мащабна антиСПИН кампания се проведе в Сливен за 1 декември 

Десетки младежи изследваха безплатно и анонимно своя ХИВ статус на 1 
декември в Сливен. Мобилна лаборатория на Диспансера по кожно-
венерически болести бе разположена пред залата на Военния клуб, където се 
състоя заключителен за антиСПИН кампанията концерт. Представени бяха 
интерактивни презентации и видеоматериали с любопитна информация за 
ХИВ/СПИН. 
АнтиСПИН кампанията в Сливен беше организирана от сдружение „Жажда за 
живот“ в партньорство с Младежки дом, сдружение „Блян за романтика, цветя 
и космос“, Обществен съвет „Хипократ“, Кожно-венерически диспансер и 
Военен клуб.  
През целия ден на различни места в града доброволци консултираха младежи 
за опасностите от заразяване с ХИВ и начините за предпазване. В обедните 
часове на площада бяха раздадени стотици презервативи и множество 
атрактивни информационни материали. Непредвидено в кампанията се 

включиха и близките заведения, които по атрактивен начин изненадваха посетителите си, насочвайки 
вниманието им към опасната и нелечима болест. 
Успоредно с това в Градската градина се състоя спортен маратон за ученици от града. Участваха близо 
30 деца, а победител стана Ивайло Димитров. В антиСПИН кампанията активно се включиха и 
доброволци по Европейска доброволческа служба на програма Еразъм+. 
Кампанията в Сливен имаше за цел свеждане до минимум на новите случаи на ХИВ-инфекцията, 
нулева дискриминация към хората, живеещи с вируса, и нулева смъртност, свързана със СПИН.  

На 30 ноември и 1 декември в Сан Диего, САЩ, се проведе 
годишната среща на Лимфомната коалиция, а веднага след нея 
и Конгресът на Американското хематологично общество. В 
събитията участва и Българско сдружение „Лимфом“. Засегнати 
бяха темите за новите терапии, за изследванията, за причините 
за заболяването и факторите, които му влияят, за клиничните 
проучвания и фармакоикономиката. Участниците обмениха 
опит относно взаимоотношенията на пациентските организации 
с пациентите и техните близки, с лекарите, индустрията, 
здравно-осигурителните фондове и държавните структури. Организации от цял свят споделиха 
направеното през годината и си тръгнаха с нови идеи и позитивни очаквания. Още снимки ТУК.  

https://www.facebook.com/LymphomaBG/photos/pb.189954524459490.-2207520000.1481539694./1147779462010320/?type=3&theater
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Център „Амалипе“ се включи в борбата срещу ХИВ/СПИН  
с множество инициативи  

В продължение на години ЦМЕДТ „Амалипе“ не пропуска да отбележи 1 декември – Световния ден с 
борба срещу вируса СПИН. Тази година също бяха организирани повсеместни кампании с цел 
разпространение на информация относно начините на заразяване и местата, където хората могат да се 
изследват безплатно. 
В град Велико Търново 50 балона полетяха в небето, за да покажат съпричастност 
към починалите от коварния вирус. Доброволци раздаваха информационни 
материали на великотърновци, разговаряха с тях за безопасния и отговорен полов 
живот и им подаряваха презервативи. Традиционната кампания бе организирана 
от Община Велико Търново, Център „Амалипе”, Регионална здравна инспекция, 
Младежки дом, Българския младежки червен кръст и Градски ученически 
парламент. 
Посланието на Център „Амалипе“ е да бъдем съпричастни към заразените през 
всеки ден от годината и да се изследваме редовно (и безплатно) в кабинетите 
КАБКИС. Повече информация за инициативите и населените места, които бяха 
обхванати, можете да прочетете ТУК. 

Сдружение „Зачатие“ проведе час по репродуктивно здраве по повод  

Световния ден за борба със СПИН 

„Бъди в час по репродуктивно здраве“ – урокът за учениците от СУ „Васил  Априлов“ в гр. Долна 
Митрополия беше организиран от сдружение „Зачатие“ по повод Световния ден за борба със СПИН. С 
осигурени от Сдружението информационни материали, пред учениците беше изнесена презентация за 
тяхното репродуктивно здраве и начините за неговото опазване в младежка възраст. Беше 
прожектиран предоставеният от БЧК филм „Ти гониш“, след което беше проведена викторина с 
въпроси, която премина в беседа между учениците, психолога на училището и медицинската сестра. В 
края на часа всеки ученик получи информационна книжка „Бъди в час по репродуктивно здраве!“ . 

http://amalipe.com/index.php?nav=news&id=2813&lang=1
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Три награди раздаде журналистическият конкурс „Свят без хепатит С” 

Победителите в журналистическия конкурс „Свят без хепатит С“ бяха обявени при откриването на II-
рата Национална конференция по хепатология. Организатори на конкурса бяха Академията за здравна 
журналистика и пациентските сдружения „ХепАктив“ и „Хепасист“. Целта на инициативата бе да 
стимулира журналистите да създават полезни и аналитични материали по темата хепатит С и да 
работят за разбиването на стигмата към болните. 
Журито на конкурса съчетаваше експертизата на пациентски, медийни и медицински сдружения, за да 
се даде максимално обективна и комплексна оценка на материалите. Членовете му бяха Силвана 
Лесидренска, председател на Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив“; д-р Станимир 
Хасърджиев - Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“, проф. Крум Кацаров – 
гастроентеролог, председател на Българско дружество по гастроентерология, проф. Людмила Матева – 
гастроентеролог, председател на Българска асоциация за изучаване на черния дроб, проф. Иванка 
Мавродиева преподавател по реторика, бизнес комуникация, ПР и академично писане в СУ „Св. Кл. 
Охридски“, проф. Толя Стоицова - медиен психолог, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“ и НБУ и 
експертът по масови комуникации Елена Цонева-Папуджиева - организатор на Академията за здравна 
журналистика. 

С първа награда бе отличен журналистът от БНТ Мария Чернева за 
репортажа й „Приложение на революционното лечение на хепатит С в 
практика”. Втора награда взе екипът на MedicalNews за публикацията „Д-р 
Ашли Браун пред български гастроентеролози: Безинтерфероновите режими 
са истински ренесанс в лечението на хепатит С”, а на трето място журито 
класира Полина Тодорова с публикация от независим журналистически блог. 
Линкове към наградените материали можете да намерите на сайта - 

http://www.hepactive.org 
Организаторите получиха над 100 материала от над 30 журналисти. До финалната фаза достигнаха 15 
участници с над 40 материала - репортажи, статии, интервюта и др. 

Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията провежда 
експериментална шахматна терапия  

Шахматната терапия е експериментален модел за справяне с 
проблема на психичната болест. Тя показва категорични резултати, 
както по отношение на хората с ментални проблеми, така и за тези, 
които се грижат за тях. Чрез занимания по шах се реализира идеята на 
д-р Марков за повече свободно време, посветено на полезни общи 
занимания със семейството. Така се усъвършенства общуването, 
новите шахматни умения учат на повече толерантност и уважение.   

http://www.hepactive.org/news/winners_World_Without_HCV_contest
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Седем двойки получиха финансова подкрепа от сдружение „Зачатие“ в 
инициативата „Коледно желание“ 

На 10 декември 2016 г. беше изтеглен 
публично жребият за двойките, които 
ще получат подпомагане в рамките на 
инициативата на сдружение „Зачатие“ 
– „Коледно желание“. В жребия 
участваха 19 двойки, от тях седем бяха 
избрани чрез жребий за получаване 
на ваучери от по 1 500 лв. за лечение на стерилитет в клиника по 

репродуктивна медицина и една двойка се сдоби с процедура ин витро/ИКСИ. Средствата за 
инициативата бяха набрани чрез дарения.  

Проектът „Приказна Коледа“ зарадва децата в четири болнични отделения  

Организатор на инициативата е Асоциацията на родители на деца с бъбречни 
заболявания с финансовата подкрепа на Байер България ЕООД. 
 
Децата с бъбречни увреждания или заболявания са пациенти на болничните 
заведения още от ранна възраст. В продължение на седмици, месеци и 
години те са подложени на оперативни интервенции, жизненоважни 
манипулации или на мъчителни процедури по хемодиализа. Поставени са в 
ситуации на неизвестност, страх и незнание. 
 
Целта на проекта „Приказна Коледа“ е да намали стреса и напрежението у 
малките пациенти и да промени отношението им към болничните заведения, 
където те прекарват продължително време от детството си. Актьорът Димитър 
Тодоров представи куклените спектакли „Златната рибка“ и „Аладин и вълшебната лампа“ и се 
превъплъти в Дядо Коледа, за да раздаде подаръци на над 100 деца.  
 
Коледните тържества се проведоха в Клиниката по нефрология и хемодиализа към СБАЛДБ „Проф. 
Иван Митев“ – София,  Клиниката по детска урология към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“,  Клиниката по 
педиатрия към МБАЛДБ „Токуда“ и Клиниката по детска кардиология към Национална кардиологична 
болница – София.  
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Благотворителни каузи в помощ на сдружение „Аутизъм днес“ 

На 15 декември през целия ден по Дарик радио се проведе Коледен благотворителен търг на Дарик 
радио, Ники Кънчев Шоу и Gong.BG. За шеста поредна година сдружение „Аутизъм днес“ бе сред 
каузите на търга заедно с фондация „Нашите недоносени деца“. 
 „Аутизъм днес“ тази година беше и една от каузите на Коледния благотворителен арт салон, който се 
проведе на 20 декември в резиденция „Анастасия“ в София. Вечерта същия ден стартира и 
Благотворителен концерт с Лукас Маскияно, Мариана Попова, Искрен Пецов и приятели.  

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“  
участва в Немския Коледен базар 

За четвърта поредна година сдружение „Деца с онкохематологични заболявания” участва 
с ръчно изработени творения на Немския Коледен базар, който се провежда в Градската 
градина в София. Организаторите предоставиха на Сдружението безвъзмездно къщичка 
за четирите дни на базара – от 18 до 21 декември.  

Излезе онлайн книгата „Да направим рака на кръвта  
видим – пациентската перспектива“ 

В началото на декември излезе онлайн книгата „Да направим рака на кръвта 
видим – пациентската перспектива“. Тя съдържа 18 лични истории на хора от 
различни европейски държави, засегнати от рак на кръвта. В книгата те 
разказват за своите преживявания и с това целят да помогнат на други 
пациенти, членове на техните семейства или приятели. Представена е 
историята и на българка, засегната от хронична лимфоцитна левкемия.  
Книгата можете да изтеглите от ТУК.  

С благотворителен щанд сдружение „Зачатие“ се включи в #SofiaMezi 

Поредното издание на фестивала „София Мези“ се проведе от 22 до 29 декември пред Паметника на 

съветската армия в София. Освен разнообразни кулинарни изкушения, музика и забавления, 

фестивалът традиционно подпомогна и благотворителността. Тази година сдружение „Зачатие“ 

получи възможност да представи на един от щандовете на фестивала своите прекрасни сувенири. 

Всички приходи от продажбата на сувенирите се предоставя за лечение инвитро на нуждаещи се 

български семейства.  

http://www.lymphom-bg.com/wp-content/uploads/2016/12/Patient-Stories.pdf
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СНЦ Диабет отбеляза Световния ден на диабета с множество инициативи  

СНЦ „Диабет – Кубрат“  гр. Кубрат  организира редица активности през месец  ноември под знака на 
световния ден за борба с диабета. 
Диабетиците се включиха в националната  инициатива „Сладко хоро“, която се проведе под мотото 

„Диабетът не ни спира“ и е посветена на Световния ден за борба със заболяването - 14 ноември. 

Нейни организатори за Кубрат са Сдружение „Диабет – Кубрат"  и  НЧ  „Св. Св. Кирил и Методий“. Деца 

с медни гласчета  -  Траяна Рашкова, Доника Димитрова  и  Александра  Овчарова  огласиха с песните 

си площада. В 11 часа председателят на сдружение „Диабет – Кубрат“ Христо Антонов  поздрави 

присъстващите и ги покани да се включат в импровизирания мини крос - обиколка на градската 

градинка и да се хванат на  „Сладкото хоро“ в подкрепа на милионите хора, болни от диабет. 

Диабетици и съпричастни граждани се хванаха за ръце и изписаха със синя панделка и балони синия 

кръг на надеждата. Зам. кметът на Община Кубрат г-жа Нина Цонева присъства на събитието и се 

включи в инициативата.  Към небето полетяха  балони,  пуснати  от децата в подкрепа на болните деца 

от диабет. След това под звуците на музиката председателят на Сдружението Христо Антонов поведе  

„Сладкото хоро“. На 15-ти  ноември пък беше организиран скрининг за нивата на кръвна захар и 

кръвно налягане на учителите и служителите от СУ „Христо Ботев“. На 18 ноември се проведе скрининг 

в с. Мъдрево, бяха раздадени печатни материали с информация за възможностите за предпазване от 

усложнения, вследствие на диабета.  
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Д-р Станимир Хасърджиев взе участие в 19-тия годишен конгрес на ИСПОР  
във Виена 

На 1 ноември 2016 г. д-р Станимир Хасърджиев, в качеството си на 
генерален секретар на Европейското партньорство за достъп до 
здравеопазване (Patient Access Partnership – PACT), взе участие в 19-тия 
годишен конгрес на Международното общество за 
фармакоикономически проучвания и анализи (ISPOR), който се проведе 
във Виена. Д-р Хасърджиев участва в дискусията по време на панелна 
сесия на тема: „Значението на партньорството между различните 
заинтересовани страни за подобряване  достъпа на пациентите в 

Централна и Източна Европа“, като представи ключовите активности и постижения на ПАКТ, в това 
число и резултатите от дискусиите по време на първата Регионална конференция, провела се в София 
на 12-13 септември 2016 г.  

Пациентският достъп до здравеопазване в Централна Европа  
бе тема на семинар в Братислава 

Семинар, посветен на пациентския достъп до здравеопазване в Централна Европа се проведе на 8 
ноември 2016 г. в Братислава. Темите на събитието бяха свързани с оценката на лекарствата и 
медицинските технологии, придържането към терапия и влиянието им върху достъпа, както и с 
достъпа до иновативни лекарства и медицински технологии в ЕС от пациентска гледна точка и др. Д-р 
Станимир Хасърджиев представи данни относно достъпа на пациентите в Централна и Източна Европа 
до здравеопазване като презентира ключовите активности и постижения на Европейското 
партньорство за достъп до качествено здравеопазване (PACT). Д-р Хасърджиев представи също така и 
резултатите и заключенията от първата Регионална конференция на ПАКТ, която се проведе в София 
на 12-13 септември 2016 г. и по време на която бяха набелязани основните предизвикателства и 
проблеми, пред които са изправени страните от региона. 
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Конференция на тема „Ранната интервенция като решение при хроничните 

заболявания“ се проведе в Братислава с участието на НПО 

На 9 ноември 2016 г. в Братислава д-р Станимир Хасърджиев взе участие в 
конференция на високо равнище, организирана под патронажа на Президента 
на Република Словакия и в сътрудничество със Словашкото председателство на 
Съвета на Европейския съюз. Конференцията се проведе в Министерство на 

здравеопазването в словашката столица, като събра представители на Световна здравна организация, 
на Европейския пациентски форум, на пациентски организации и фондации в сферата на 
здравеопазването, както и представители на здравните институции в Словакия. Събитието премина 
под надслов „Ранната интервенция като решение при хроничните заболявания“, а д-р Хасърджиев бе 
водещ на един от модулите в качеството си на генерален секретар на Европейското партньорство за 
достъп до здравеопазване (PACT). Сесията, в която той участва бе на тема „Ролята на Европейския 
съюз и ключовите заинтересовани страни в подкрепата на прилагането на ранна интервенция на 
местно ниво“. 

НПО участва в конференция по пациентска безопасност в Брюксел 

Конференция, посветена на пациентската безопасност, се проведе с участието на Национална 
пациентска организация. Лекарските грешки, нежелани събития или неправилно третиране на 
пациенти бяха само част от обсъжданите теми на събитието.  
Момчил Баев от името на НПО участва като докладчик за работна група „Участие на пациентите и 
семейството в последиците от инциденти” в рамките на конференцията, която беше организирана от 
Европейски пациентски форум (ЕПФ). Сред основните заключения на тази работна група беше, че от 
особено значение е поведението на лекаря и лечебното заведение към семейството на пострадалия, 
особено когато той е жертва на нежелано събитие по време на престоя си в болница.  
В своето приветствие Робърт Джонстън, член на Борда на ЕПФ представи данни за нежеланите 
събития в здравеопазването – такива са факт при 8-12% от хоспитализациите в Европа, а през 2006 
година Евробарометър представи изследване, което показва, че 23% от респондентите са били 
директно засегнати от медицински грешки, 18% са преживели сериозни грешки по време на престой в 
болница, а на 11% са били предписани грешни медикаменти.  
Конференцията постави въпроса може ли овластяването на пациентите и семействата им да промени 
тези данни? За да се направят услугите подходящи за нуждите на пациентите, е необходимо те да са 
въвлечени във всички нива на системата. Въпреки това в темата за безопасността има конкретни 
предизвикателства, които трябва да бъдат адресирани.  
Резултатите от конференцията и всички дискусии в нея ще дадат основата за изработка на набор от 
ключови компетенции за пациентите и техните семейства, за да се включват успешно в подобряване 
на безопасността в здравеопазването.  
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Среща на борда на Европейски пациентски форум в Брюксел 

На 25 ноември 2016 г. в Брюксел се проведе последното за тази година заседание 
на борда на Европейски пациентски форум. В него д-р Станимир Хасърджиев взе 
участие в качеството си на член на Управителния съвет. 
По време на заседанието бяха обсъдени належащи проблеми, ключови 
стратегически въпроси, в това число проектите EUPATI (Европейска пациентска академия за 
терапевтична иновация) и Европейското партньорство за достъп до здравеопазване (Patient Access 
Partnership) и работния план на ЕПФ за 2017 г. 

В Брюксел дискутираха проблемите с достъпа до лекарства в ЕС 

На 29 ноември Европейския алианс за обществено здраве (European Public Health Alliance (EPHA) 
проведе събитие в Брюксел, посветено на проблемите с достъпа до лекарства в Европейския съюз. 
Събитието под надслов „Здравословна иновация за всички“ бе организирано съвместно с 
Постоянното представителство на Полша към ЕС в рамките на „Форума за достъп и достъпни 
лекарства 2016“ (2016 Universal Access and Affordable Medicines Forum of EPHA). 
По време на събитието бяха дискутирани текущата ситуация с достъпа до лекарства в Европа, 
регулаторни механизми и препоръки за достъпни лекарства, които да бъдат насочени към здравните 
нужди и действителна иновация за всички. Изтъкнато бе, че здравето е фундаментално право, 
основано на равен достъп до лекарства, но въпреки това пациентите в Европа често страдат от липса 
на достъп до скъпоструващи животоспасяващи лекарства.   
В събитието участваха двама представители на Национална пациентска организация в лицето на 
нейния председател Станимир Хасърджиев, както и Лиляна Чавдарова, координатор на Европейско 
партньорство за достъп до качествено здравеопазване, чийто съосновател е НПО. 

Обучение за пациентски представители, организирано от Европейската 
агенция по лекарствата, се проведе в Лондон  

На 29.11. в Лондон представители на Секретариата и УС на Национална 
пациентска организация участваха в обучение, организирано от 
Европейската агенция по лекарства (ЕАЛ). Целта на обучението бе 
участниците да разберат по-детайлно процеса на оценка на лекарства в 
Европа преди тяхната евентуална оторизация на пазара, както и как 

лекарствата се оценяват и наблюдават за безопасност на употребата им по време на тяхното 
предлагане на пазара. Разгледана бе дейността на научните комисии, в които могат да участват 
пациентски представители.  
ЕАЛ е регулаторният орган на ЕС, който отговаря за научната оценка и контрол на лекарствените 
продукти, които се разработват от фармацевтичните компании за употреба в рамките на Съюза. 
Повече информация за дейността на EАЛ можете да видите във видеата от следния ЛИНК. 

https://www.youtube.com/watch?v=UbWp2AYi_xM&index=1&list=PL7K5dNgKnawbH-EkoRxEGZ3iFD0ZMweCZ
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Група активисти, работещи по проблемите на туберкулозата и общественото здраве в ЕС и извън него 
проведоха редица застъпнически срещи в началото на декември. Основната цел на инициативата бе 

да се повиши информираността сред политиците за туберкулозата и да се 
застъпи за устойчиви здравни системи и стабилни средства за контрол на 
туберкулозата. Застъпническите срещи са част от дългогодишната борба на 
Европейската Коалиция по ТБ срещу заболяването и в подкрепа за 
местните общности и организации, работещи в Европа, Централна Азия и 
Русия. Ролята на участниците от Коалицията бе да убедят евродепутати и 
други заинтересовани страни във важността на преходния период в 

България от донорско финансиране към национално, след като Глобалният фонд се оттегли от 
страната. 
Тъй като икономиките в Източна Европа и Централна Азия са в растеж, държавите не отговарят на 
условията за подпомагане в развитието в това число и за донорска помощ за здравните системи по 
отношение на туберкулоза и ХИВ. Такава е съдбата на държави като България и Румъния. Политическа 
и техническа помощ все още е от съществено значение в периода на преход от донорско към 
национално финансиране, за да е сигурно, че инвестираните досега средства не губят ефекта си, а 
услугите биват продължавани.  
Първата среща в застъпническата инициатива се проведе в Постоянното представителство на 
България в ЕС със здравния ни аташе г-жа Златимира Добрева. Групата активисти представи 
цялостната работа на Коалицията, както и предизвикателствата пред националните правителства, 
които са получатели на финансиране от Глобалния фонд.  
По време на срещите с евродепутати – г-н Емил Радев и г-н Андрей Ковачев, пациентските застъпници 
повдигнаха някои политически въпроси и конкретни дейности, които могат да бъдат предприети от 
страна на Европейския парламент (ЕП), за да се улеснят тези процеси. Например, по време на 
европейското председателство на Съюза от страна на Словакия, здравните министри от страните 
членки на 3-4 октомври 2016 г. се съгласиха за нуждата от разработване на интегрирана европейска 
политическа рамка по ХИВ, туберкулоза и хепатит, обхватът на която трябва да се разшири до съседни 
на Съюза страни. Сега е ред на ЕК да отговори с разработването на такъв рамков документ.  
Г-н Емил Радев увери, че е готов да подкрепи общо писмо до ЕК, с което да се повдигне темата за 
документа и е готов да работи по това заедно с евродепутати от други политически групи в ЕП. Само 
така ще се осигури по-голямо внимание от страна на Комисията върху въпроса.  
Европейската коалиция по туберкулоза със своите местни партньори и членове ще продължи работата 
с евродепутати, за да подсигури по-голямо и широко включване от тяхна страна в инициативата.   

Застъпнически инициативи в ЕС за гарантиране финансирането на борбата 

с туберкулозата в България се проведоха с участието на НПО  
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 Експертна работна среща по въпросите на HTA (Оценка на здравните технологии) 

 Събитие, посветено на ваксините и ваксинопрофилактиката 

 Старт на програма за ранен достъп на пациенти с хемангиом в ранна детска възраст 

 Старт на Факултет „Рак на бял дроб“ към програма Университет за пациенти  

 Скринингови изследвания за ХИВ в страната 

https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9D%D0%9F%D0%9E/122644877790835?f
https://www.youtube.com/user/NPOBulgaria?feature=watchC:/Users/Office%20PC%201/Documents/Mobogenie

