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Януари-февруари 2016 

Секретариатът на НПО с гордост съобщава, че екипът 

му се сдоби с 2 новородени попълнения. Навръх 

Рождество Христово, на 25 декември, нашият 

счетоводител Мариана Мичева роди прекрасно 

момиченце — Емма Шуман. Три седмици по-късно, 

на 17 януари, Мария Чанева, позната на повечето от 

вас като Калоянова, даде живот на прелестния 

Адриан Чанев.  

Всички се чувстват добре, опознават се и се 

наслаждават на компанията си. На майките желаем 

здраве и сила, за да се грижат за рожбите си, а на 

бебетата да са здрави, игриви и не много пакостливи! 

Активности на НПО 

Информационната здравна социална мрежа PacientiCo предлага на потребителите различни форми на 
общуване. Те имат възможност да организират и участват в онлайн обучения в реално време, онлайн 
семинари, видео конференции, аудио-видео чат и др. 

Проведените в края на миналата година обучения в pacientico.org за грипа, диабета и сърдечните 
заболявания са вече в Youtube.  
Запис на обученията вижте на адрес:https://www.youtube.com/channel/UCKp8XzfE_f2i0rIvv39S9uA 

Нови попълнения в Секретариата на НПО 

PacientiCo.org вече и в Youtube 

http://pacientico.org
https://www.youtube.com/channel/UCKp8XzfE_f2i0rIvv39S9uA
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Активности на НПО 

Резултати от проект за насърчаване 
изграждането и разширяването на 

мрежата от центрове за тестване за ХИВ  

Януари-февруари 2016 

Национална пациентска организация и гръцката организация “Positive 
Voice“ организираха заключителната среща по Проект за насърчаване 
изграждането и разширяването на мрежата от центрове за 
консултиране и предоставяне на здравни услуги за хора от рискови 
групи на територията на страните от Югоизточна Европа - “Promoting 
Checkpoints in South East Europe”.  
 
 

Събитието се проведе на 21 януари (четвъртък) в хотел „Света София“ 
и в него взеха участие представители на Програма „Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН” към МЗ, Столична община, НЦОЗА, български 
офис на СЗО, Столична РЗИ, Българска асоциация на 
професионалистите по здравни грижи, Българско дружество по 
медицинска вирусология, пациентски и други неправителствени 
организации и фондации. 
 
 

Официален гост на събитието беше председателят на “Positive Voice” – 
г-н Никос Дедес, който представи основните резултати и ползи от 
инициативата, споделяйки опита на гръцката организация в 
ръководенето на изградените по проекта специализирани Checkpoint 
центрове в Гърция. Той сподели актуални данни относно броя на 
новодиагностицираните хора с ХИВ в региона, като отчете, че 
Югоизточна Европа е единственият регион в света, където тези случаи 
нарастват прогресивно. 
 
Основен акцент в изложението на Никос Дедес беше, че късното 
поставяне на диагноза за ХИВ води след себе си не само проблеми за 
пациентите, но и до значителни разходи за държавата. Никос Дедес 
сподели, че вече има налични доказателства за това, че навременното 
назначаване на терапия на пациенти с ХИВ подобрява значително 
резултатите и ползите в общественото здраве, като намалява риска от 
ко-инфекции и смърт с 53%. 
 

Повече информация можете да откриете ТУК 

http://www.npo.bg/News/cat/4/id/434/
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Активности на НПО 

Януари-февруари 2016 

На 22 и 23 януари в София се проведе първото от серия обучения, предназначени за пациентски 
организации – членове на Национална пациентска организация, чиято основна цел е подобряване 
на комуникационните умения и общуването с медии, институции, пациенти и други организации. 
 
В двата дни на обучение пациентските лидери работиха по стратегически комуникации и 
информационни кампании, като се учеха как най-ефективно и атрактивно да представят на 
широката общественост и медиите темите, които засягат съответните групи пациенти. Участниците 
имаха възможност да научат как да правят стратегическо планиране по отношение на 
комуникациите чрез формулиране на правилните послания и достигане до точната аудитория.  
 
В контекста на електронния век, част от темите в обучението разгледаха социалните мрежи, ефекта, 
който могат да имат онлайн кампаниите, и начините, по които да се ползват. Участниците научиха 
как да развиват собствени канали в мрежата и как да управляват тяхното съдържание. Всички 
участници имаха за задача да планират собствена комуникационна кампания по избрана тема или 
проблем, който вълнува работата на пациентските организации.  
 
Обученията за повишаване капацитета на пациентските организации по въпроси, свързани с 
вътрешна и външна комуникация, са част от дългосрочна програма на Европейски пациентски 
форум (EPF) и Национална пациентска организация.  

Стартира обучението на ЕPF по 
програмата за увеличаване на 

капацитета на пациентските 
организации 
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На 1 февруари, от 11.00 часа, в сградата на МЗ се проведе четвъртото общо заседание на 
Консултативния съвет „Партньорство за здраве“. На заседанието присъстваха повече от 20 партньорски 
организации, като от страна на МЗ участие взеха Министърът на здравеопазването и председател на 
Съвета, д-р Петър Москов, заместник-министрите д-р Ваньо Шарков и д-р Бойко Пенков, както и 
представители на Дирекция „Медицински дейности“ към МЗ. 
 

Партньорите бяха запознати подробно с процеса по изготвяне на НЗК, след което  бе проведена и 
дискусия по темата. Бе взето решение, че Съветът „Партньорство за здраве“ приема на принципно 
ниво представения проект на Национална здравна карта, като запазва правото си да предостави 
допълнителни коментари в рамките на 30-дневен срок за публично обсъждане на Проекта, което ще 
стартира след качването на Проекта в интернет страницата на МЗ. След приключване на публичното 
обсъждане се предвижда провеждане на ново заседание на „Партньорство за здраве“, на което да 
бъдат дискутирани постъпилите предложения и Проектът на Националната здравна карта да бъде 
окончателно приет от Съвета. 
 

За Консултативен съвет “Партньорство за здраве” 
„Партньорство за здраве“ е консултативен орган към Министерски съвет за сътрудничество при разработване и 
провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и за подобряване достъпа до навременни, адекватни 
и ефективни медицински услуги за гражданите, чрез въвличането на всички засегнати групи в този процес. Идеята за 
„Партньорство за здраве“ стартира като обществена инициатива в началото на 2015 г. Съветът е създаден  по 
Постановление №151/15.06.2015 г., като до този момент са проведени четири общи заседания на Съвета „Партньорство за 
здраве“ и общо 18 заседания на работните групи, които функционират в неговите рамки. 

Активности на НПО 

В партньорство с Ротари клуб НПО проведе обучение за 
ученици от 90-то СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в 

столичния квартал „Люлин”. На младежите на възраст между 
16 и 18 години беше проведена лекция относно вируса на СПИН 

и  начините на инфектиране и лечение на заболяването. 
Обучителят Момчил Баев представи кратка история на възникването 

на СПИН епидемията и развоя на науката 
до достигането на съвременните средства 

за лечение и контрол на вируса. Бяха 
представени и начините за инфектиране и 

предпазване, като беше поставен фокус върху това, 
че презервативът е универсално средство както за 
превенция на сексуално предавани инфекции, така 
и на нежелана бременност.  

Януари-февруари 2016 
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На четвъртото общо заседание на КС „Партньорство за здраве“ основна 
тема бе Проектът за Национална здравна карта 
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Активности на НПО  

На 9 февруари 2016 г. беше даден официалният старт на Национална информационна кампания 
„Ваксинко”. Това се случи по време на Дискусионен форум „Ваксините – обществени нагласи и 
научни факти”.  
 

Национална информационна кампания „Ваксинко“ се 
организира от Национална пациентска организация, 
съвместно с Българска педиатрична асоциация и 
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в 
България, с партньорството на БЧК, под патронажа на МЗ и 
цели да насърчи спазването на Задължителния 
имунизационен календар и да покаже ползите за 
обществото и от препоръчителните имунизации. Идеята за 
кампанията беше инициирана по време на редовно 
заседание на Консултативен съвет „Партньорство за здраве“ 
на 16.07.2015 г. 
 

Д-р Станимир Хасърджиев представи елементите на кампанията и предстоящите инициативи. Той 
обясни необходимостта от спазване на Задължителния имунизационен календар и подчерта 
необходимостта от актуална, достоверна и надеждна информация относно ваксините и тяхното 
приложение, за да могат родителите да се чувстват спокойни, че взимат най-правилното решение за 
своето дете. Съвместно с експерти от здравните институции, бяха създадени печатни 
информационни материали (брошури и плакати), които ще се разпространяват в здравните 
заведения в цялата страна, а фейсбук страницата https://www.facebook.com/vaksinko.bg и интернет 
сайтът www.vaksinko.bg ще дадат възможност на всички заинтересовани да зададат своите въпроси и 
да получат информацията, която търсят. 
 

Информационната кампания “Ваксинко” беше представена и на Националната среща на областните 
координатори на Българския Младежки Червен кръст на 17 и 18 февруари, които бяха привлечени 
като партньори. 
 

Повече информация можете да видите ТУК 

 

Януари-февруари 2016 

СТАРТИРА 
НАЦИОНАЛНА 

ИНФОРМАЦИОННА 
КАМПАНИЯ 
„ВАКСИНКО” 

https://www.facebook.com/vaksinko.bg
http://vaksinko.bg/
http://npo.bg/News/cat/4/id/436/
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Активности на НПО 

НПО взе участие в кръгла маса на тема:  
„Колко е опасен въздухът, който дишаме?” 

Национална пациентска организация взе участие в кръгла маса на тема 
„Колко опасен е въздухът, който дишаме”. Дискусията, която се проведе 
под патронажа на председателя на Народното събрание, г-жа Цецка 
Цачева, бе организирана от парламентарната Комисия по 
здравеопазването и вестник „Труд”.  
 

Данните, изнесени по време на кръглата маса, сочат, че 60% от градското население на България е 
изложено на опасни нездравословни нива на фини прахови частици. Заради тяхното вредно 
въздействие, у нас годишно 11 787 души умират преждевременно. Смъртните случаи се увеличават и 
достигат 18 145 български граждани за година, ако се добави и 
рисковият фактор – замърсен въздух в затворените помещения.  
 

На събитието д-р Станимир Хасърджиев представи идеята за 
изграждането на първия по рода си Национален пациентски център в 
зелена екологична сграда. От една страна, сградата ще играе ролята на 
единен референтен център за пациента, в който всеки гражданин да 
може да получи комплексно обслужване за всеки аспект, засягащ 
неговото здраве и здравето на семейството му. От друга страна, 
Центърът ще бъде „зелена сграда“ чрез мерки за енергийна 
ефективност, употреба на възобновяеми енергийни източници и множество зелени растения по 
покривните пространства, фасадата и вътрешните и дворни площи. Сградата ще бъде и 
демонстрационен център за енергийна ефективност и включването на „зелени” мерки в градска 
среда.  

Януари-февруари 2016 

Случаят с нарушена конфиденциалност на пациент с ХИВ  
е изпратен на Прокуратурата 

Случаят с пациент, чийто положителен ХИВ статус бе публично разгласен в телевизионен репортаж, е 
изпратен на Софийска районна прокуратура за извършване на необходимите процесуални действия. 
Това става ясно от Решение №34/28.01.2016 г. на Пети специализиран постоянен състав на Комисията 
за защита от дискриминацията (КЗД), след като в хода на проучването по случая са установени данни 
за извършено престъпление. 
Повече информация можете да откриете ТУК 

http://npo.bg/News/cat/4/id/439/
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Активности на НПО 

Обучение за младежи обучители по сексуално здраве  
проведе Национална пациентска организация 

Дейностите на Национална пациентска организация в сферата на 
ХИВ/СПИН са насочени в различни посоки и целеви групи, като една от тях 
са младите хора на възраст между 15 и 25 години. В тази връзка на 25 
февруари Момчил Баев от НПО проведе обучение за членове на Софийски 
ученически съвет - сдружение на инициативни млади хора в училищна 
възраст, които искат да бъдат в полза на обществото. 
 

Една от техните дейности предвижда обучение по сексуално и репродуктивно здраве за други 
младежи по метода „връстници обучават връстници”, който е вече широко познат в сферата на 
здравното образование. Част от засегнатите теми разгледаха устройството и функциите на 
репродуктивните системи на мъжа и жената и сексуално предаваните инфекции. Бяха проведени и 
практически упражнения, които целяха да покажат познанията на младежите за начините на 
инфектиране с различни заболявания.  
 

След като увеличат познанията и уменията си, тези младежи ще започнат да правят обучения на свои 
връстници в различни институции за деца, който процес Национална пациентска организация ще 
подкрепи и в бъдеще.  

Януари-февруари 2016 

На 26 февруари, в „Гранд Хотел София“ се проведе вторият Бизнес Форум 
Фарма на списание “Мениджър”. Форумът, чийто модератор беше д-р 
Станимир Хасърджиев, беше под надслов „Цената на здравето: глобални 
тенденции, новаторски решения, качествена промяна“ като събра различни 
заинтересовани страни в сферата на здравеопазването - здравни 
специалисти, представители на индустрията, пациентски организации, 
медии и други. Сред обсъжданите теми бяха употребата на лекарствата в света през 2020 г., 
иновациите в онкохематологията, биотехнологичните иновации, предизвикателствата при прилагане 
на процеса на оценка на здравните технологии в България, както и ролята на генериката в 
стимулирането на иновациите. Гвоздеят на събитието бе участието на главния оперативен директор на 
„Империя Мобайл“, който представи вижданията си за бъдещето на фармацевтичната индустрия и 
лечението на пациентите от гледна точка на т.нар. mHealth революция. Събитието завърши с призив 
към всички участници и гости да се хванат за ръце и да ги вдигнат високо, като символ на 
международната инициатива за подкрепа на пациентите с редки заболявания (Международният ден 
на редките болести се отбелязва в последния ден на месец февруари). 

* * * 
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Активности на членове на НПО 

СНЦ Диабет — Кубрат проведе скрининг за липиден профил  

На 26 януари 2016 г., със спонсорството на Община Кубрат и по инициатива 
на СНЦ „Диабет – Кубрат”, се проведе скрининг на липиден профил за 
служителите на общината. Изследването е безплатно, безболезнено и 
доброволно. В рамките на 2–3 минути всеки изследван получи картонче 
със записани данни за общ холестерол, „лош” холестерол, „добър” 
холестерол, триглицериди и оценка на сърдечния риск. Част от 

служителите до момента не са знаели за промяната в холестеролния им профил. При около 30 % от 
изследваните се установиха завишени стойности на всички изброени показатели.  Скринингът се 
проведе с участието на доброволци от СНЦ „Диабет –Кубрат” – Ваня Михова, Наджие Османова и 
Анюшка Антонова. 
 

След  приключване на обявеното мероприятие се проведе тристранна 
среща между зам.-кмета Нина Цонева, председателя на СНЦ „Диабет –
Кубрат” Христо Антонов и Таня Ангелова от „Балмед” ООД – София, на 
която единодушно се реши подобен скрининг да стане  устойчив проект с 
цел подобряване здравословното състояние и качеството на живот на 
служителите на Община Кубрат. 

Януари-февруари 2016 

Пациенти с ревматични заболявания все още са без съвременно лечение  

На 21.01.2016 г. (четвъртък) от  14.00 ч. пациенти, лекари и представители на Национална 
здравноосигурителна каса се срещнаха в сградата на НЗОК, за да обсъдят актуализацията на 
критериите за отпускане на биологична терапия за пациенти с ревматични заболявания. 
 

Преди близо шест месеца НЗОК прие нови изисквания за лечение на тези заболявания, които на 
практика спряха достъпа до биологично лечение. Според критериите, за да имат достъп до лечение с 
биологични медикаменти, нуждаещите се пациенти трябва да са диспансеризирани. Поради малкия 
брой ревматолози (около 80 души в цялата страна имат договор с НЗОК и могат да диспансеризират) 
на практика диспансеризацията се оказа невъзможна и много от нуждаещите се от биологична 
терапия, останаха без лечение. Освен невъзможна, диспансеризацията се оказа и неефективна, защото 
не покрива всички необходими изследвания за болните. 
 

Повече информация можете да откриете ТУК и ТУК. 

http://apra-bg.org/news/125
http://apra-bg.org/news/126
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На 15 февруари 2016 г. Сдружение “Жажда за живот” - Сливен и 
Регионалната здравна инспекция (РЗИ) осигуриха анонимно и 
безплатно тестване на ХИВ. Само за два часа своя ХИВ статус 
изследваха 16 младежи по време на АНТИСПИН кампанията, 
провела се в търговски център SMAAL – Сливен.  
 

Десетки младежи получиха безплатно презервативи и 
информационни материали. Доброволците споделиха, че 
информираността на техните връстници значително се повишава, като внимание бе обърнато и на 
начина за изследване за носителство на ХИВ и през останалата част на годината. За Сливен това става в 
лабораторията на РЗИ, към която доброволците на “Жажда за живот” ежедневно насочват свои 
приятели. По данни на здравната инспекция в рамките на кампанията само за седмица през 
лабораторията са преминали 43-ма души.  
 

Успоредно с тези дейности, доброволци на “Жажда за живот” по Евпропейската доброволческа служба 
се срещнаха с жители на кв. Надежда, където отново разговаряха с младежи по темите за 
здравословния начин на живот. 

16 души изследваха своя ХИВ-статус за два часа по време  
на АНТИСПИН кампанията в Сливен 

По инициатива на Център за развитие на общността град Павликени, 
местните клубове в с. Батак и в град  Бяла  Черква, с подкрепата на ЦМЕДТ 
„Амалипе”  се организира кампания за набиране на дрехи, играчки, бастуни, 
медицинско оборудване и консумативи. Дарението бе подсигурено 
благодарение на Сдружение ,,Верният настойник” 
и Сдружение  “Свят без граници”, като тяхното 
усърдие помогна дарението да достигне до децата 

от детските градини на община Павликени, общността при гр. Бяла Черква, с. 
Стамболово и  с. Батак.  
 

 ЦМЕДТ „Амалипе” изказва своите благодарности на инж. Емануил Манолов, 
кмет на община Павликени  за подкрепата и съдействието, оказано на 
колегите от ЦРО-Павликени. 

Кампания за набиране на дрехи, медицинско оборудване и консумативи 
се проведе с подкрепата на “Амалипе” 
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Help-екип за родители на деца с новодиагностициран диабет  
заработи в София   

“Time Heroes” помогна на сдружение „Диабет и предиабет“ в създаването на 
Help-екип, който да помага на родителите на деца с новодиагностициран 
диабет. Поставянето на диагноза диабет е невероятен шок за децата и 
родителите и първите дни и седмици са съпроводени с невероятен стрес и 
много сълзи.  
 

Повечето от родителите описват първите дни така: „Не знаех на кой свят съм, целият ми живот се 
преобърна, не знаехме как ще се справяме с живота, как ще продължим оттук нататък, беше ме 
страх, много ме беше страх...“. За да помогне в тези най-трудни за родителите дни, сдружение 
„Диабет и предиабет“ създаде Help-eкип, а психологът Емилиян Крумов и няколко по-“опитни“ 
майки започнаха да помагат на родители на малките пациенти с диабет в София. Провеждат се 
групови онлайн консултации и предстоят и индивидуални онлайн и реални консултации.  
 

Според Мариана Александрова, председател на сдружение „Диабет и предиабет“, само за първите 
дни 4 майки - от Монтана, София и Кюстендил, са потърсили help-екипа, а в първата онлайн 
консултация с психолог са се включили 9 майки. 
 

Обучение за придружители за младежи с диабет в национални и 
европейски проекти организира Сдружение „Диабет и предиабет“  

Досега сдружение „Диабет и предиабет“ е било партньор в 23 проекта в 
Полша, Италия, Австрия, Турция, Франция, Румъния. В момента нейни 
участници са в Словения и Полша. Предстоят проекти през март и април в 
Унгария, Сърбия, Румъния, Полша.  
Проектите на „Диабет и предиабет“ са шанс за младежите с диабет и други 
здравословни проблеми за участие в проекти за мобилност. Темите в 
проектите са най-разнообразни -  организиране на проекти, толерантност, 
здравословен начин на живот, история, национална кухня, медии и социални 
медии и т. н. Вече са обучени първите 17 придружители, които са включени в предстоящите проекти. 
За да се чувстват младежите с диабет комфортно, „Диабет и предиабет“ провежда обучение за support 
persons – социални асистенти или придружители за младежи с диабет по време на европейски и 
национални проекти.  
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На 13 февруари (събота) от 10:00 ч., съвместно с 
„Дворецът на щастливите хора“ се проведе детски празник 

„Щастие за всички“ по случай 15 февруари – Международен 
ден на децата с онкохематологични заболявания. 

В това вълнуващо събитие участваха деца от различни възрасти, а 
дейностите бяха изящни изкуства, вокално пеене, музикални инструменти, 

театрално студио и различни музикални и танцови работилници.  

На 15 февруари от 11 часа се състоя пресконференция в пресклуба на НДК, която 
беше посветена на Международния ден на децата с онкохематологични 
заболявания. Вечерта сградата на НДК заблестя в златно - цветът на децата с 
онкохематологични заболявания, а в Клуб „Перото” от 19 часа се състоя „Вечерта на 
дарителите“.  

Сдружение деца с 

онкохе
мато

логи
чни за

болявания  

отб
еляза

 15 ф
евруари с 

детск
и 

празн
ик “Щ

асти
е за

 вси
чки” 
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На 18.01.2016 г. Къща 
„Посока”, най-новото 
звено на Асоциация за 
рехабилитация на 
зависими „Солидар-
ност”, започна офици-
ално да работи с 

клиенти. Нископраговият център, 
о т к р и т през ноември миналата година, 
предлага безплатни социални услуги на 
пълнолетни хора, които употребяват психоактивни 
вещества и все още не са взели решение да се 
включат в лечебни и рехабилитационни програми.  

Услугите, които се предлагат в центъра, са 
пералня, топли напитки, консултации с психолог, 
психиатър и адвокат. Освен услуги от битово 
естество, Къща „Посока” е готова да посрещне 
нуждите на клиентите от споделяне, разбиране и 
приемане. Центърът работи три дни от седмицата.  

Къща „Посока“ се намира на бул. „Сливница“ № 109 в столицата, работи с пълнолетни граждани и би 
могъл да се превърне в първа стъпка в посока на социалното включване на една маргинализирана и 
отхвърлена група от хора.  

Асоциация „Солидарност” изразява своята благодарност 
към Фондация Futur 21, Renovabis, Les femmes d`Europe, 
чиито финансови дарения осигуряват различни аспекти от 
функционирането на центъра. 

Къща “Посока” - 
най-новото звено 

на АРЗ 
“Солидарност” 
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На 29 февруари 2016 г. МБАЛ Павликени получи дарение – 
линейка, а здравната служба в село Еница, община Кнежа, се 
сдоби с цялостно оборудване за стоматологичен кабинет. 
Дарението е предоставено от Суверенния военен орден на св. 
Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, чрез съдействието на 
Националната пациентска организация и Център за 
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” и беше 
предадено лично от Н. Пр. д-р Камило Дзуколи, извънреден и 
пълномощен посланик на ордена. 

Официални гости на събитията бяха комисар Виторио Савати и зам.-ръководителят на мисията, Богдан 
Паташев от Посолство на Малтийския орден в София, представители от Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на здравеопазването, Областна управа, Регионална здравна 
инспекция, инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени, г-н Илийчо Лачовски, кмет на община 
Кнежа, общински съветници, модератори към Център „Амалипе” и местната общност. 

На 14.02.2016 г. Център за развитие  на общността (ЦРО) град Стражица, 
създадено към ЦМЕДТ „Амалипе”, проведе редица инициативи по случай 
„Свети Валентин”, в рамките на които бяха раздадени 150 презерватива, 
информационни материали и валентинки с послания.  
 

„Животът е безценен, не го проигравай!” бе 
мотото на кампания за повишаване на 

мотивацията на младите хора за изграждане на отговорно 
сексуално поведение като фактор за добро репродуктивно 

здраве. В рамките на кампанията бе проведена дискусия с ученици от СОУ 
„Ангел Каралийчев” гр. Стражица, на тема „Превенция и рисково 
сексуално поведение”, по време на която те бяха запознати с методите за 
превенция от ХИВ/СПИН. Доброволци към ЦРО Стражица подариха ръчно 
изработени сърца с послания и информационни материали на всички, 
които се включиха в кампанията. 
 

Местният клуб към Център „Амалипе” в с. Виноград също участва в кампанията, като проведе 
информационна беседа в местното училище „Свети Климент Охридски”. Инициативите в рамките на 
кампанията са по проект „Общностен мониторинг на здравните услуги”, изпълняван от ЦМЕДТ 
„Амалипе” по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването. 

Инициативи на 
Амалипе по случай 

“Св. Валентин” 

Общинската болница в 
Павликени и село Еница  

с дарение от  
Малтийския орден 
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На 26.02.2016 г. НСБХ Хепасист зарадва пациентите с новината, 
че са приети изисквания на НЗОК за провеждане на лечение 
на хора, живеещи с хроничен вирусен хепатит С. Решението 
дава възможност да започне лечението на пациентите с 
иновативните безинтерферонови терапии, като то ще бъде 
заплащано от Касата. Приетите изисквания дават шанс за лечение на 
пациентите, които са в най-тежко състояние, както и на тези, които нямат алтернатива за 
лечение. По този начин българските граждани ще получат най-съвременните терапии, съгласно 
европейските и световни препоръки и тенденции. Решението беше взето по време на заседание на 
Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, а изискванията предстои да бъдат 
публикувани на страницата на институцията. 
 

Повече информация можете да видите ТУК.   
 
На 5 февруари 2016 г. Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив“ изпрати отворено писмо до 
управителя на Националната здравноосигурителна каса – д-р Глинка Комитов относно забавения 
достъп до безинтерфероновите терапии за лечение на хепатит С.  Повече информация можете да 
откриете ТУК 

Дългоочакваната  
иновативна терапия  

за хепатит C е вече достъпна 
за българските пациенти 

На 24 и 25 февруари в белгийската столица се 
п р о в е д е  д в у д н е в е н  с и м п о з и у м  н а 
заинтересованите страни с основна тема 
„Повишаване достъпността до терапии, 
предназначени за пациенти с редки 
заболявания“, организиран от EURORDIS. 

Представители на различни фирми, организации и техни 
партньори, имащи пряко отношение по темата,  дискутираха 

наболелия въпрос за повишаване достъпността до терапии. Доклад по 
проблема изнесе Комисарят по здравеопазването и безопасност на храните 
Витенис Андриукаитис. Сред участниците бяха още Маги Де Блок, министър 
на социалните политики и здравеопазването на Белгия, Филип Де Бакер, 
Член на Европейския парламент и Ян Льо Кам от EURORDIS. 
 
В дискусията по традиция за четвърта поредна година се включиха и представители на сдружение 
„Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“.  

На симпозиум в 
Брюксел обсъдиха 

достъпа до терапии 
за редки болести 

http://www.hepasist.com/menu.php?m_id=22&n_id=35
http://npo.bg/News/cat/5/id/435/
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Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (ПАКТ) създаде работна група, 
която да изготви концепция и стратегическа рамка за изготвянето на „пакет за достъп до качествено 
здравеопазване“. Тази инициатива ще бъде крайъгълен камък в работата на ПАКТ през 2016 година. 
 

Работната група бе сформирана в резултат на решенията от годишната среща на Партньорството в 
края на миналата година, където бе взето решение да се потърсят възможности за дефиниране на 
необходими и оптимални условия (медикаменти и услуги) в сферата на здравеопазването, за да се 
подсигури равен достъп до качествено здравеопазване за всеки гражданин на държавите членки на 
ЕС. Работната група утвърди схващането, че създаването на инструмент за измерване на достъпа с 
цел изготвянето на „пакет за достъп до качествено здравеопазване“ ще даде насоки за 
подобряването на резултатите в системите на здравеопазване чрез утвърждаване на стандарт за 
качество на здравните услуги, базирани на общочовешкото право за здраве и благоденствие.  
 

Януари-февруари 2016 

На 17 февруари 2016 г. в Брюксел се проведе 
първата политическа среща на високо 
равнище на тема: „Хепатит С: началото на 
края – ключови елементи на успешните 
европейски и национални стратегии за 
елиминиране на хепатит С в Европа“. 
Специален гост на събитието беше Комисарят 

по здравеопазване и безопасност на храните, г-н Витенис Андриукайтис, като 
участие взеха ключови експерти на международно ниво в сферата на борбата с 
хепатит С, пациенти, здравни специалисти, представители на индустрията и неправителствени 
организации. 
Събитието приключи с призив за подписване на съвместна декларация, изготвена и одобрена от 
СЗО, Световния хепатитен алианс, Европейската асоциация за изучаване на черния дроб, 
Европейската чернодробна асоциация и други. Декларацията призовава към полагането на 
съвместни усилия за елиминиране на хепатит С в Европа и предотвратяването на смъртните случаи 
и социалните и икономически разходи, свързани с високата степен на заболеваемост от това 
коварно заболяване. 

Събитие, посветено на борбата с хепатит C, се проведе в Брюксел 

ПАКТ ще разработва „Пакет за достъп до качествено здравеопазване“ 
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„Любен Каравелов” №3, ет. 3, ап. 5 

1142  София 

www.npo.bg; office@npo.bg    

0700 10 515 

Съставил: 

Румяна Величкова 

 

Коректор: 

Мила Станчева 

 Работна закуска с кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова, във връзка с проекта за 
Национален пациентски център 

 
 Събития във връзка с информационна кампания Ваксинко 
 
 Участие на НПО в Изложение “Зона Здраве” в Бургас 
 
 Срещи на работните групи към КС “Партньорство за здраве” 
 
 21 март  

 среща на Управителния съвет на Европейско партньорство за достъп до 
качествено здравеопазване  

 среща на Работна група „Проблемите с достъпа в политическия дневен 
ред“ (Европейско партньорство за достъп до качествено здравеопазване) 

 
 Годишно общо събрание на Европейски пациентски форум -22-23 март 2016 
 
 Общо събрание на НПО — края на април 2016 

ПРЕДСТОЯЩО 

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

