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Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

Три нови схеми ще отворят по ОПРЧР за заетост и деинституционализация 
Трите нови схеми са: 
 „Открий ме“ - в подкрепа на деинституционализацията на децата и младежите;  
 „Нов шанс за социално включване“ - за улесняване хората с увреждания в намирането на 

работа;  
 „Подкрепа за лица с увреждания“ - за създаване на центрове за комплексна подкрепа за 

хора с увреждания.  
Бюджетът на схемата е 4 млн. лв. По нея ще се финансират дейности за насърчаване на 
социалното включване на 600 деца и младежи до 29 години, които в момента са настанени в 
институции. Те ще получат подкрепа, за да развият умения за учене и работа, за да могат да 
водят самостоятелен живот.  
Още по темата, може да прочетете от тук – 
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=747  

Център за приобщаващо образование с безплатен онлайн курс „Запознаване с 
приобщаващото образование”  
Краен срок: не е посочен  
Курсът включва 4 независими модула, обединени около темата за приобщаването: история на 
приобщаващото образование, основни принципи и възприети рискове при прилагането му на 
практика; участници в процеса на приобщаване и техните роли; организиране на 
приобщаването на различни нива и тяхното взаимодействие; български модел за изграждане 
на приобщаваща училищна среда.  
Всеки модул включва по три сесии. Записалите се в курса могат да преминават през 
материалите и задачите в удобно за тях време и място и със своето собствено темпо. В края на 
курса участниците получават сертификат, удостоверяващ успешното приключване на 
обучението. Но по-важното е, че получават възможността да се приобщят към една 
философия, на която се основава бъдещето на образованието. 
Курсът е подходящ за всеки, който работи в сферата на образованието.  
Още по темата, може да прочетете тук - http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-

zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie.  

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=747
http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie
http://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie
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„Активно включване“ в ОПРЧР 
Краен срок: 31 октомври 2016 г., 17:30 часа  
Настоящата процедура има за цел: 
 Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и 

техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот 
чрез насърчаване на равните им възможности за заетост и интеграция на пазара на труда; 

 Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на 
труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания); 

 Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, 
включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги; 

 Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за 
близките си с увреждания. 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд. Общият размер на помощта по настоящата процедура е 20 000 000 лв.  

„Заедно в час“ стартира новата си кампания за привличане на нови хора в образователната система 
Краен срок: 30 ноември 2016 г. 
Заедно в час стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в образователната 
система, които да започнат работа като вдъхновяващи учители през септември 2017 г. Програма 
„Заедно в час“ дава възможност както на завършващи студенти от всякакви специалности, така и на 
успешни професионалисти от различни сфери да допринесат за положителната промяна в 
българското общество, докато развиват и усъвършенстват себе си. 
Организацията си поставя за цел да привлече нови хора в образователната система, които с усилената 
си работа като учители да допринасят за успеха на всеки ученик в училищата с най-голяма нужда. 
Успешните кандидати ще започнат своето обучение през юли 2017 г. и работа в училище-партньор 
през учебната 2017-2018 г. По време на двете години, през които ще преподават като част от 
програмата, участниците ще получават месечен финансов стимул в размер на 500 лв. от „Заедно в час” 
като допълнение към заплатата от училище. Преди началото на Програмата одобрените участници ще 
преминат интензивно лятно обучение. То ще включва лекции за придобиване на професионална 
квалификация „учител“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ако одобрените 
участници не са придобили такава по време на следването си), както и обучение по международно 
признатия модел „Преподавай като лидер“. В рамките на двете години учителите преподават и 
едновременно с това доразвиват необходимите им знания и умения, с които успешно мотивират 
учениците си, да планират целенасочено и постоянно да повишават ефективността си.  
За повече информация - http://zaednovchas.bg/recruitment-start2016/  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

http://zaednovchas.bg/recruitment-start2016/


 4 

Номинации за национален конкурс „Доброволец на годината“ - 2016 
Краен срок: 10 ноември 2016 г.  
Стартира процедурата за VI-тите годишни номинации „Доброволец на годината“, издание 2016 г. 
Националният конкурс „Доброволец на годината“ е учреден на 4 декември 2010 г. Целта на конкурса 
е да насърчи и популяризира приноса на доброволците като им отдаде заслужено признание за 
осъществена от тях дейност за подобряване на благосъстоянието и солидарността в обществото. 
Процедурата за номиниране е отворена и се осъществява онлайн с електронна форма. 
За 2016 г. могат да бъдат номинирани доброволци с доказан реален принос в следните категории 
(тематични области): хуманитарни дейности, околна среда, права на човека, култура и изкуство, спорт 
и физическа активност, международна доброволческа дейност. 
Организатор на конкурса е фондация „Астика“. Конкурсът се осъществява с подкрепата на община 
Бургас.  
Повече подробности четете на - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScboFKs-43pePZvxYY3gJ-
6J24LY5kTCY5THDJRmRJwmlmfYA/viewform  

Номинации за годишните награди „Добрият Самарянин” 2016 
Краен срок: 12 ноември 2016 г. 
За шеста поредна година старозагорското сдружение „Самаряни“ и широк кръг от партньори търсят 
достойни истории за добротворство. „Добрият Самарянин“ представлява годишна награда, учредена 
от сдружение „Самаряни“, за високо признание към отделна личност, жител на област Стара Загора. 
Това е начин да бъдат идентифицирани и избрани хора, които заслужават всеобщо обществено 
уважение и признателност, вследствие на извършен от тях жест на добротворство към друг човек или 
хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда.  
За още информация - http://www.samaritans.bg/dnes  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScboFKs-43pePZvxYY3gJ-6J24LY5kTCY5THDJRmRJwmlmfYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScboFKs-43pePZvxYY3gJ-6J24LY5kTCY5THDJRmRJwmlmfYA/viewform
http://www.samaritans.bg/dnes
http://www.samaritans.bg/dnes
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Първата Регионална конференция на Европейското партньорство за достъп 
до качествено здравеопазване се проведе в София 

Първата Регионална конференция на Европейското партньорство за достъп до качествено 
здравеопазване (Patient Access Partnership - PACT) бе открита на 12 септември 2016 г. от министъра на 
здравеопазването д-р Петър Москов. Темата на форума, който продължи два дни, беше 
„Сътрудничеството в региона като начин за подобряване на достъпа до здравеопазване в Централна и 
Източна Европа (ЦИЕ)“. 
За първи път представители от 25 държави от Европа - политици, представители на здравни 
институции, пациентски, съсловни и други неправителствени организации се събраха, за да 
дискутират и потърсят общоевропейски решения за подобряване на достъпа на пациентите до 
качествено здравеопазване. 

По време на официалното откриване д-р 
Москов, в качеството си на домакин на 
събитието, потвърди необходимостта от 
конструктивен диалог и общи действия в тази 
посока, като очерта стартиралата инициатива 
между министрите на здравеопазването от 
Централна и Източна Европа по въпросите на 
нарастващите предизвикателства в областта 
на лекарствената политика. Предмет на 
проведените работни срещи в София и 
Букурещ през изминалите месеци в рамките 
на инициативата бе подобряването и 
улесняването на достъпа на пациентите до 
ефективно лекарствено лечение при отчитане 

на актуалните постижения на медицинската наука и осигуряване на предвидимост и устойчивост на 
публичните финанси. 
Д-р Москов добави, че разговорите между министрите от региона на ЦИЕ, с цел сближаване на 
лекарствените политики и обединяване на усилията на представените страни за общи действия в тази 
област, са в напреднала фаза, като предстои подписването на „Споразумение за сътрудничество за 
достъп до ефективно лекарствено лечение“ между България и Румъния. 
За първи път в рамките на конференцията бяха анонсирани и приоритетите на предстоящото през 
2018 г. българско председателство на Съвета на Европейския съюз в сферата на здравеопазване, с 
основен фокус: цени и ценообразуване на лекарствените продукти и подобряване на достъпа до 
здравни грижи на европейските граждани. 
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Д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, потвърди 
готовността на европейските депутати да съдействат за промяна на 
европейско ниво, която да подобри достъпа до здравеопазване. 
Лектори в конференцията бяха представители на Европейската 
комисия, Европейския алианс за обществено здраве, Белгийския 
институт за здравно осигуряване и инвалидност, Постоянния комитет 
на Европейските лекари, Европейския алианс за персонализирана 
медицина, Платформата за международно сътрудничество относно 
мигрантите без документи (PICUM), както и други представители на 
европейски организации и институции. 

 

Конференцията завърши с ключови заключения и препоръки за страните от ЦИЕ 
Основните изводи от събитието бяха обобщени и обединени в ключови заключения и препоръки 
относно необходимостта от колаборация между всички заинтересовани, с цел съвместно намиране на 
ефективни решения, касаещи достъпа на пациентите до качествени здравни грижи. 
Основните акценти от заключенията включват: 
 Моделът на партньорство е ключов за разработването на решения по отношение на достъпа до 

здравеопазване, като е необходимо насърчаване създаването на платформи за диалог на 
национално и регионално ниво, обединяващи усилията и експертизата на ангажираните в сферата 
на здравеопазването страни; 

 Необходимост от обмяна на добри практики между държавите относно включването на 
заинтересованите страни в процеса на вземане на решения и осигуряване на механизми за 
мониторинг на достъпа на пациентите на национално ниво; 

 Повишаване на информираността относно съществуващите инструменти на Европейския съюз, а 
именно: Европейските структурни и инвестиционни фондове, Европейския семестър, както и 
гарантирането на прякото участие на заинтересованите страни в създаването на тези инструменти; 

 Значимостта на Европейския семестър, който работи в полза на реформите в държавите членки на 
ЕС и необходимостта от колаборация между Европейската комисия и страните, с цел създаване на 
по-добри здравни политики. 

 
Непосредствено след конференцията министърът на здравеопазването д-р Петър Москов бе домакин 
на среща с представители на Европейската комисия, Федерацията на фармацевтичните индустрии и 
асоциации (EFPIA) и Европейската асоциация за генерични и биоподобни лекарства, с цел обсъждане 
на детайлите около българо-румънската инициатива за общото договаряне на лекарства. 
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Представители на НПО взеха участие в обучение  
за оценка на здравните технологии  

На 16 и 28 септември 2016 г. се проведоха втори и трети модул на Лятното училище по Оценка на 
здравните технологии, организирано от Националния център по обществено здраве и анализи 
(НЦОЗА) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България 
(ArPharM), в които участие взеха представители на Национална пациентска организация. 
В рамките на втория модул бе представен общ поглед върху процеса на ОЗТ в България - от 
подаването, през разглеждането и оценяването, до издаването на препоръка. 
Целта на третия модул бе да представи резултати от проведено проучване в няколко държави, което 
се опитва да установи доколко данните, необходими за извършване на ОЗТ са налични в отделните 
държави и какви са практиките за преодоляване на липсата им. Гост-лектори на събитието бяха д-р 
Марк Молнер (Унгария) и г-жа Елена Никод (Италия). 

Стартира Национална кампания „Право на зрение“  
към Университет за пациенти  

На 20 септември 2016 г. в Пресклуб БТА се проведе 
пресконференция, на която беше обявен старта на Национална 
кампания „Право на зрение“, организирана от Нaционална 
пациентска организация и Институт за здравно образование.  В 
събитието участваха: проф. д-р Ива Петкова, Национален 
консултант по офталмология, проф. д-р Лъчезар Войнов, 
Национален консултант по офталмология и д-р Иван Вецев, 
експерт достъп до лечение към НПО.  
Национална кампания „Право на зрение“ е мащабна програма за 
повишаване информираността за двете най-значими очни 
заболявания - катаракта и глаукома. Тази година кампанията е и 
част от дългосрочната инициатива на НПО – Университет за 
пациенти, в рамките на който стартира Факултет „Очни 

заболявания“. 

Безплатни прегледи за катаракта и глаукома се провеждат в цялата страна 
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По време на пресконференцията беше предоставена актуална информация за заболеваемостта от 
катаракта и глаукома в България. Стана ясно, че всеки човек над 60-годишна възраст има някаква 
форма на катаракта. Между 72 хил. и 75 хил. души в България са диспансеризирани с глаукома. Тези 
данни съобщи проф. д-р Ива Петкова, която подчерта, че няма друго лечение за катаракта, освен 
оперативното. Проф. д-р Лъчезар Войнов, председател на Софийско офталмологично дружество, 
обърна специално внимание на високата социална цена, която имат двете очни заболявания, 
възможностите за лечение, както и на важността на навременната диагностика. 
Д-р Иван Вецев представи детайли около активностите в рамките на Национална кампания „Право на 
зрение“, а именно - информационни беседи и безплатни прегледи, които ще се провеждат до края на 
годината в 16 града в страната. Обявен беше графикът за първите пет населени места – София, 
Пловдив, Стара Загора, Велико Търново и Хасково. По Кампанията ще бъдат обхванати и по-малки 
градове, в чиито райони достъпът до специализирана лекарска помощ е по-труден, като наблегна на 
необходимостта от насърчаване хората да посещават навреме офталмолог, както и да получават 
повече информация за двете заболявания и 
за съвременните възможности за лечението 
им. Д-р Вецев обяви и старта на Факултет 
„Очни заболявания“ към Университет за 
пациенти. В онлайн платформата има 
информация за очните заболявания, 
полезни съвети, симптоми, диагностика и 
лечение на катаракта и глаукома. 
Информацията в сайта ще се обновява 
постоянно. Месечните графици на 
информационните беседи и безплатните 
прегледи се публикуват периодично на сайта 
на Университет за пациенти - Факултет 
„Очни заболявания“ - http://uni.npo.bg/bg/
pages/Departments/%D0%9E%D1%87%D0%
BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%
D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%
D0%BD%D0%B8%D1%8F/  
 
Организатори на Кампанията са 
Национална пациентска организация и 
Институт за здравно образование.  

http://uni.npo.bg/bg/pages/Departments/%D0%9E%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://uni.npo.bg/bg/pages/Departments/%D0%9E%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://uni.npo.bg/bg/pages/Departments/%D0%9E%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://uni.npo.bg/bg/pages/Departments/%D0%9E%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://uni.npo.bg/bg/pages/Departments/%D0%9E%D1%87%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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С пресконференция беше даден стартът на новата програма на НПО  

– Факултет „Рак на дебелото черво“  

С пресконференция на тема: „Как да подобрим 
грижата за пациентите с рак на дебелото черво?“ 
беше даден стартът на новата програма на 
Национална пациентска организация – Факултет „Рак 
на дебелото черво“. Събитието се проведе на 3 
октомври 2016 г. в Пресклуб БТА. В него взеха участие 
проф. д-р Константа Тимчева, д.м., специалист по 
медицинска онкология, д-р Марчела Колева, д.м., 
специалист по медицинска онкология, и д-р Иван 
Вецев, експерт Достъп до лечение към Национална 
пациентска организация.  
Според данните, които проф. Тимчева представи, ракът на дебелото черво е третото по честота 
заболяване, от което по-често страдат мъжете. Преживяемостта е около 45%. През 2013 г. в България 
са регистрирани 4 264 заболели, от които 2 405 души са починали. В Европа диагностицираните с рак 
на дебелото черво са 10% по-малко, отколкото у нас, като в същото време в България преживяемостта 
е по-ниска в сравнение със средноевропейската с 11%. Основният проблем, на който се натъкват 
онколозите, е късната диагностика, която често е резултат от неглижиране на симптомите и 
объркването им с други заболявания. 
„В България профилактиката не е на нужното ниво“, коментира д-р Колева. Стана ясно, че всеки човек 
след навършване на 40-годишна възраст е добре да се подложи на изследване за рак на дебелото 
черво (колоноскопия). Друг аспект от борбата със заболяването е лечението на вече 
диагностицираните пациенти. Съществуват съвременни, персонализирани терапии за напредналите 
стадии на болестта, като процедурите за достъп до тях, според д-р Колева, трябва да бъдат 
променени. Необходимо е да се осигури безпрепятствен достъп до високоспециализираната туморна 
диагностика, която е неразривно свързана с лечението. В момента диагностиката на тези и други 
подобни ракови заболявания не се реимбурсира от НЗОК. Резултатите от направените изследвания 
дават възможност за персонализиран подход и прилагане на иновативни терапии.  
Новата програма на Национална пациентска организация (НПО) – Факултет „Рак на дебело черво“ е 
насочена към подкрепа на пациенти с колоректален карцином и ще даде шанс на повече хора да се 
изследват и да получат подходящото за тях лечение. Програмата се осъществява в партньорство с 
болница „Надежда“, където ще се провеждат изследванията. В допълнение сайтът на Университет за 
пациенти - www.uni.npo.bg, предоставя богата информация за рака на дебелото черво – профилактика, 
специфики на заболяването, рискови фактори, възможности за лечение и др.  
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На 4 октомври в хотел Балкан в София се 
проведе Третата годишна конференция 
на в. „Капитал“ на тема: „Може ли 
здравният сектор да бъде следващият 
двигател на икономическия растеж?“. 
Председателят на Национална 
пациентска организация д-р Станимир 
Хасърджиев беше модератор на първия 
панел на събитието, озаглавен 
„Стратегия за развитие на здравния 
сектор, как се насърчават инвестициите, 
инфраструктура на здравния бизнес и 
лекарствена политика“. По време на тази 
панел бе отчетена необходимостта от 
глобална дългосрочна визия и разумни инвестиции, с цел изграждане на младо и здраво поколение. 
В конференцията взеха участие д-р Даниела Дариткова (Комисия по здравеопазването), д-р Венцислав 
Грозев (БЛС), г-жа Иванка Кръстева (НЗОК), проф. Николай Данчев (НСЦРЛП), проф. Петко Салчев 
(НЦОЗА), г-жа Зоя Паунова (ArPharM), както и представители на лечебни заведения, академици, 
икономисти, представители на пациентски и международни организации, представители на бизнеса и 
др.  

Двете национално представени организации за защита правата на пациентите – Национална 

пациентска организация и Българска асоциация за закрила на пациентите, излъчиха редовни членове 

в Обществения съвет към „Фонд за лечение на деца“. Това се случи на съвместно заседание на двете 

организации на 30 септември. Новите членове заменят досегашните, чиито мандат изтече. От страна 

на НПО представител в Съвета ще бъде Петя Александрова от Сдружение „Деца с онкохематологични 

заболявания”. БАЗП ще се представлява от Анна Григорова Илиева. Определени бяха и двама 

резервни членове - Мина Янкова Енева-Ламбовски от Сдружение „Тацитус“ - представител на НПО и 

Весела Цветанова Топалова – представител на БАЗП.  

Д-р Станимир Хасърджиев беше водещ на първата част на Третата 
годишна конференция на в. „Капитал“ по въпросите на 

здравеопазването  

НПО и БАЗП излъчиха представители в Обществения съвет  
към „Фонд за лечение на деца“ 
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Национална пациентска организация демонстрира 
онлайн платформа за пациентска удовлетвореност 
www.zdravenotziv.bg. Порталът бе представен по време 
на семинар за здравни журналисти на тема „Достъп до 
качествени здравни грижи и пациентската 
удовлетвореност: предизвикателства, перспективи 
и добри практики“, който се проведе на 15 октомври в 
Стара Загора. Организатор на събитието беше НПО в 
партньорство с болница „Тракия“, а участие като 
лектори взеха проф. д-р Златица Петрова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“ (ИАМО), главният секретар на ИАМО Димитър Евлогиев, Мартин Банков - гл. 
експерт в дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“ към НЗОК, 
председателят на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и д-р Иван Вецев, 
експерт „Достъп до лечение“ към НПО. В семинара се включиха и представители на над 20  медии. 
Платформата „Здравен отзив“ е сред най-новите дългосрочни инициативи на НПО и беше представена 
от д-р Станимир Хасърджиев в контекста на темата за пациентската удовлетвореност и 
институционалните мерки за контрол върху качеството на предоставяните медицински услуги. 
Основна задача на портала е да улесни пациентите в диалога им със здравните институции, давайки 
възможност за подаване на сигнали онлайн. Порталът ще се стреми да покаже и добрите примери за 
професионализъм и хуманност чрез функцията за изпращане на благодарствени писма към 
медицински служители. При постъпване на даден сигнал той ще бъде пренасочван по компетентност 
към съответната институция, като потребителят ще има възможност да следи статуса по своя случай в 

персонален профил в сайта. По отношение публичността на 
сигналите д-р Хасърджиев поясни следното: „Подаването 
на сигнали в „Здравен отзив“ не е анонимно, тъй като 
институциите не разглеждат анонимни сигнали, но 
изключително важно е да отбележим, че в платформата 
личните данни на пациентите няма да бъдат 
публикувани, видими ще бъдат единствено резюмета на 
приключилите сигнали, както и резултатите от 
проведените проверки.“  
С тази инициатива НПО цели да спомогне за изработването 
на обективна оценка на пациентската 

удовлетвореност и за подобряване качеството на системата на здравеопазването у нас.  

Стартира онлайн платформа за пациентска удовлетвореност  
„Здравен отзив“ 

http://www.zdravenotziv.bg
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Освен портала „Здравен отзив“, във фокуса на медийния семинар бе и 
институционалната гледна точка спрямо контрола върху качеството на 
медицинското обслужване. Проф. д-р Златица Петрова очерта основните 
аспекти в дейността на ИА „Медицински одит“, като представи обобщени 
данни за постъпилите в периода януари 2015 – юни 2016 г.  жалби и 
сигнали – общо 1027, и за извършените по тях проверки. Темата за 
пациентските сигнали бе допълнена от д-р Иван Вецев, който изнесе 

информация за постъпилите в последните 3 години жалби в Национална пациентска организация. 
Гл. експерт Мартин Банков насочи вниманието към регистрационната система за здравноосигурителни 
събития при изпълнители на медицинска помощ, или т.нар. „пръстова идентификация“. Г-н Банков 
представи мобилното приложение, което НЗОК ще внедри с цел осигуряване на достъп до 
информация и активен мониторинг от страна на българските граждани върху извършваните от НЗОК 
здравноосигурителни плащания. Приложението ще може да се инсталира безплатно от гражданите и 
чрез него ще могат да се подават сигнали за нарушения. По думите на експерта до момента по-малко 
от 100 души в цялата страна са отказали регистрация чрез „пръстова идентификация“, като основните 
проблеми при регистрация досега са били предимно организационни. Въвеждането на системата за 
„пръстова идентификация“ от месец ноември т.г. става задължително за всички болници. 
По време на семинара се наблегна и върху факта, че качеството на извършваните медицински услуги 
не винаги е обвързано с доплащане от страна на пациентите, като беше даден положителният пример 
на болница „Тракия“ в Стара Загора. „Лечебното заведение е изключително модерно, с нова апаратура 
и добри специалисти, отговаря на всички изисквания и стандарти, а същевременно средното 
доплащане в болницата възлиза на около 250 лв., като за много от извършваните процедури не се 
налага никакво доплащане от страна на пациентите“, уточниха от болницата. 

Нови обучения се проведоха по програмата за повишаване на капацитета на EPF 

На 16 октомври 2016 г. се проведе поредна трейнинг среща в рамките на програмата за повишаване 
капацитета на Европейски пациентски форум (EPF) с акцент върху вътрешните и външните 
комуникации, като бяха засегнати и отделни аспекти от фондонабирането, работата с контрагенти и 
други. Обучаващият екип представи множество добри практики сред неправителствения сектор по 
отношение ангажиране на широката публика с ключови за общественото здраве въпроси. По време на 
дискусиите участниците споделиха своя опит в организацията на 
събития, работата с партньори и институции, като размениха ценни 
идеи за подобряване ефективността в своята дейност. 
Партньор по програмата на местно ниво вече няколко години е НПО, 

а в тази фаза на програмата участие имат общо 10 пациентски 

организации, които работят в сферата на редките или 

социалнозначимите заболявания. 
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НПО инициира експертна работна среща за хемангиомите  
в ранна детска (кърмаческа) възраст 

Национална пациентска организация инициира Експертна работна среща относно хемангиомите в 
ранна детска (кърмаческа) възраст. Дискусията се проведе на 18 октомври във връзка с разработван 
нов проект за заболяването. В нея участваха специалисти педиатри, неонатолози, дерматолози, 
онкохематолози, детски хирурзи, детски кардиолози, пациентски представители. Представени бяха 

различните аспекти на заболяването, споделен 
беше опитът в лечението на хемангиома, 
представен беше чуждия опит – препоръките на 
Европейската експертна група за лечение на 
детските хемангиоми, представена беше и 
пациентската гледна точка. В резултат на срещата 
беше подписано Общо становище за лечението на 
детските хемангиоми в България.   

Проведе се второто редовно заседание на Национален съвет  

по хемофилия към „Партньорство за здраве“ 

На 18 октомври 2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването се проведе второто редовно 
заседание на Национален съвет по хемофилия към „Партньорство за здраве“ – експертен орган, в 
който участие вземат водещи в страната специалисти по клинична хематология и вродени 
куаголопатии, представители на институции, пациентски организации и други.  
Основна тема на срещата бе въпросът за осигуряване на плановото лечение на пациентите с 
хемофилия, както и проблемите при оказването на спешна медицинска помощ на болни от 
хемофилия. Бе взето решение дискутираните въпроси да бъдат очертани писмено и представени пред 
заинтересованите институции. Следващото заседание на Съвета ще се проведе в средата януари 2017. 

Две нови организации в мрежата на НПО 

През октомври 2016 г. в мрежата на НПО се присъединиха две нови организации. Това са Сдружение 
„Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията“ и Сдружение с нестопанска цел „ИРИДА“. 
Първата работи за спазване на гражданските права, дискриминация и други дейности в областта на  
психично-здравните услуги. Дейността на Сдружение с нестопанска цел „ИРИДА“ е свързана с 
разработване и реализиране на програми и услуги за деца и младежи от уязвими социални групи; за 
деца със специфични потребности и техните семейства; за ранна интервенция и намаляване на риска 
от изоставяне, превенция на насилието спрямо и между деца, превенция на социалното изключване и 
др. 
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Европейска седмица на донорството 
От 22 до 29 октомври се проведе Европейската седмица на донорството и 
трансплантациите. Организатор на инициативата беше Изпълнителна агенция 
по трансплантация, а сред нейните партньори бе НПО, както и Българско 
общество на пациентите с пулмонална хипертония. Седмицата се отбелязва за 
четвърта година. Тя се проведе под надслов „Частица от теб може да бъде за 

някого целият свят!“. С инициативата се отдава почит към паметта на 
донорите и се изразява благодарност към техните близки.  Та беше 
отбелязана с множество лекции, символични жестове на благодарност, 
паради и други събития. Целта бе предоставяне на информация и 
насърчаване на обсъжданията относно донорството и трасплантацията на 
органи.  
В България над 1000 души са в листата на чакащите за трансплантация на орган, двойките с 
репродуктивни проблеми са 145 000, а от трансплантация на стволови клетки имат нужда 100 души. 
Всяка година нови 300 влизат в листата на чакащите за орган. Целта на Европейската седмица на 
донорството e да се подтикнат хората към взимане на информирано решение. 

Проведе се заседание на РГ „Лекарствена политика и медицински 
изделия“ към КС „Партньорство за здраве“ 

На 28.10.2016 г. в Министерство на здравеопазването се проведе десетото заседание на Работна група 

„Лекарствена политика и медицински изделия“ към Консултативен съвет „Партньорство за здраве“. 

Като основни точки в дневния ред залегнаха Проект за изменение и допълнение на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина и Проект за изменение и допълнение на Наредбата за 

условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, 

публикуван на страницата на МЗ (19.10.2016 г. и 21.10.2016 г.). Партньорите се обединиха около 

идеята, че текстовете имат нужда от прецизиране, като призоваха членуващите в групата партньорски 

организации да представят своите съображения и писмено, като протоколът от заседанието с взетите 

решения бе внесен за разглеждане в МЗ. Протоколи от останалите заседания можете да намерите тук. 

През октомври „Ваксинко“ гостува на детски магазини „Хиполенд“. Информационната кампания се 
проведе в търговските обекти от веригата в Парадайс център, България Мол и Сердика Мол.  
На посетителите бяха раздавани информационни материали със задължителния и 

препоръчителния имунизационен календар. Всички настоящи и 
бъдещи родители бяха консултирани за значимостта на 
ваксинопрофилактиката в ранна детска възраст, а най-малките 
посетители бяха зарадвани с балони. 

Ваксинко гостува на „Хиполенд“ 

http://saveti.government.bg/web/cc_1505/1
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Парламентарната комисия по здравеопазване прие промени в Закона за 
здравното осигуряване, касаещи обслужването на децата  

с хронични заболявания 

На заседанието си от 08.09.2016 г. Парламентарната комисия по здравеопазване прие на 
първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, които дават възможност да се 
промени Наредбата за работата на медицинския персонал в детските градини и училищата. 
Така децата с диабет и тези с други хронични заболявания ще може да бъдат наблюдавани и 
обслужвани от медицинския персонал в детските градини и училищата.  
Промяната е повод за особена радост на Национална асоциация на децата и младите хора с 
диабет, която от 10 години настоява за нея. По повод гласуването на Комисията председателят 
на Сдружение „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” Елисавета Котова 
се обърна към членовете и партньорите на организацията с емоционално изказване: 
„Щастлива съм, че Законът мина на първо четене и съвсем скоро в пленарна зала ще бъде 
окончателно приет и спокойствието при всички родители и деца най-накрая ще го има. 
Щастлива съм, че макар и след 10 години успяхме да постигнем ЗАЕДНО една доста важна 
промяна, която касае ПРАВАТА НА НАШИТЕ ДЕЦА. Благодаря на всички деца, родители, детски 
ендокринолози, институции и всеки който през тези години бе до нас и ни подкрепяше в 
искането за промяна. БЛАГОДАРЯ ВИ! Бих искала да изкажа БЛАГОДАРНОСТ лично от мое име 
и от името на членовете на Асоциацията към д-р Даниела Дариткова (председател на Здравна 
комисия) за подкрепата в годините към Асоциацията и за разбирането колко е важно децата с 
диабет и с други хронични заболявания да могат спокойно да посещават избраното от тях и 
родителите им учебно заведение без притеснение, да бъдат приемани като всички останали 
деца и да не се чуствуват РАЗЛИЧНИ, а да бъдат 
приемани като равни. БЛАГОДАРИМ ВИ, Д-Р 
ДАРИТКОВА! Вярвам, че Закона и промяната в Наредбата, която 
е толкова важна за нас, ще бъде приет и в пленарна зала съвсем 
скоро. ВЯРВАЙТЕ И ВИЕ, ПРИЯТЕЛИ!“ 
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Национална асоциация на децата и младите хора с диабет отбеляза  
12-тата си годишнина 

На 11 септември Национална асоциация на децата и младите хора с диабет навърши 12 години. Това е 
първата детска диабетна организация в България, която работи за правата на болните чрез редица 
инициативи.  
По повод празника членовете на организацията бяха поздравени от нейния председател Елисавета 
Котова:  
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За осма година студенти медици донесоха вдъхновение и вяра 

Вдъхновение и вяра. С тези думи могат да се опишат най-точно 
впечатленията от провелия се за осма поредна година Лагер по 
застъпничество на студенти – медици от ромски произход. Той се 
проведе от 9 до 11 септември във В. Търново и бе организиран от Център 
Амалипе. В него участваха над 35 студенти от всички медицински 
университети в страната. Част от тях бяха стипендианти на Програмата за 
подкрепа на обучението на роми в медицинските университети Roma 
Health Scholarship Program. Другата част бяха бивши стипендианти, които 

се включиха с готовност в инициативата. 
През трите дни на 
обучението бяха 
представени 
разнообразни теми, 
които биха били 
полезни на 
младежите на прага 
на завършване на 
висшето им 
образование и 
последващо търсене 
на работа. 

Асоциация на пациенти с вродени лицеви аномалии и техните родители – 

АЛА е с обновен сайт 

Асоциация АЛА вече е с обновен сайт, който се намира на същия адрес: www.ala-bg.org. Сайтът 
разполага със секция, която съдържа списък на лекари, специалисти в областта на лицево-челюстната 
хирургия, УНГ, ортодонти и др. Качена е и информация за реализираните проекти, за различните 
мрежи за подкрепа, и още много полезни данни.  

http://www.ala-bg.org/
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Проведе се кампания за превенция на диабета сред децата в Русе  

Ден преди старта на учебната година в Община Русе беше открита 
кампания за превенция на диабет сред децата на града, организирана 
от Национална асоциация на децата и младите хора с диабет. На 
събитието присъстваха Елисавета Котова – председател на 
Асоциацията, доц. д-р Радка Савова – специалист по диабетология, 
педиатрия и ендокринология и Кремена Раднева - координатор на 
кампанията в Русе.  
В рамките на инициативата се проведе еднодневно обучение на 
медицинските сестри в здравните кабинети на училищата и детските 
градини. Целта бе да се покаже практически на всички медицински сестри от община Русе как да се 
грижат за децата с диабет и да разпознават специфичните им нужди.  
На 10-ти октомври в Общината се проведе образователна беседа и прожектиране на филм на 
учениците от всички русенски училища на тема Диабет тип 1 и Диабет тип 2. От 10-и октомври, в 
продължение на три дни, Асоциацията проведе и безплатно изследване на кръвната захар на всички 
деца, които са заявили желание за това чрез съгласие на родителите им. Резултатите от скрининга са 
положителни и за радост не са откри завишени нива на КЗ при изследваните деца.  
Инициативата се осъществи под надслов „Не сме различни“. Основната цел е ранната превенция на 
заболяването сред децата. Кампанията осигури постигане на по-добра координация и взаимодействие 
в дейността на местната власт и представителите на гражданското общество в България по въпрос с 
висока обществена чувствителност. 

Годишна конференция на Европейската асоциация  

по пулмонална хипертония 

От 15 до 18 септември 2016 г. за пореден път в Барселона, Испания  се събраха експерти в лечението 
на пулмонална хипертония, фармацевти, пациенти. 68 делегати от 33 страни  споделиха своя опит и 
дискутираха как да координират бъдещи програми и кампании. Към „голямото европейско ПХ 
семейство“ тази година официално се присъедини Сърбия. Основната тема на годишната среща бе 

пулмоналната артериална хипертония при деца. За съжаление в България все още не е 
налична интравенозна терапия, която би повишила качеството на живот на малките 
пациенти. Достъпът до кислородна терапия също е ограничен.  
Традиционно фармацевтични гиганти представиха новостите при лечението на 
рядкото заболяване. Бе посочено, че е абсолютно наложително за всеки пациент да се 
прилага комбинирана терапия още с диагностицирането на болестта. Българското 
общество на пациентите с пулмонална хипертония бе представено от Наталия Маева и 
Мария Стефанова. 
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Със старта на учебната година беше открита и горещата телефонна линия 
на сдружение „Аутизъм днес“ 

По случай първия учебен ден на 15 септември сдружение „Аутизъм днес“ 
откри гореща телефонна линия в помощ на родители на деца с аутизъм и на деца с 
други увреждания. Линията е отворена всеки работен ден от 9:00 до 13:00 ч., а 
номерата са: 0887 366 067 и 0886 808 819. Консултации могат да бъдат получени и на 
e-mail: autismtodayadvocacy@gmail.com.  

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ проведе кампания за 
съпричастност с болните от коварните болести 

През септември всяка година цялата общност на преборилите се с 
онкохематологични заболявания деца, съмишленици и подкрепящи каузата, 
насърчават оцветяването в златно или поставянето на огромни златни 
панделки върху емблематични сгради, исторически забележителности, 
паметници, мостове и т.н. в знак на съпричастност с борещите се с коварните 
заболявания. Емблематичната златна панделка се появи като профилна 
снимка и публикация в социалните мрежи, на уебсайтове и др. Формите на 
съпричастност бяха най-различни – някои се облякоха в златисто, други се 
снимаха заедно с приятели и колеги и със символа на кампанията, трети 
рисуваха златни панделки.  
В „златната инициатива“ се включи и омбудсманът на България Мая Манолова. Тя, заедно с деца, 
родители от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания" и лекари опаковаха на 16 септември 
със златна тъкан ствола на едно от дърветата пред УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Така 
националният обществен защитник се включи в международната инициатива за повишаване 
чувствителността и информираността на обществото към проблемите на онкоболните деца, която тече 
през целия месец септември. Мая Манолова обеща съдействие за разрешаване на наболелите 
проблеми при лечението и 
възстановяването на децата с 
онкохематологични заболявания.  
А благодарение на всички тези инициативи 

до болните деца достигна важно послание. 

То гласи, че НАДЕЖДАТА е най-добрият 

подарък и най-мощното лекарство.  

mailto:autismtodayadvocacy@gmail.com
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Проведе се обучение по сензорна интеграция по проект „Заедно за 

невидимите деца на България“ 

В рамките на проекта „Заедно за невидимите деца на България“, 
който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община и 
Програма Европа 2016 г., се проведе обучение по сензорна 
интеграция. Събитието, организирано от сдружение „Аутизъм днес“ в 
партньорство със Столична община - район „Младост“ и сдружение 
„Тацитус“, събра над 250 специалиста от цялата страна, както и 
родители и близки на деца с аутизъм, за да придобият умения и 
знания как да предоставят специализираните грижи по-ефективно. В 
темата на лекционното обучение - Представяне на теория и практика 

на сензорно-интегративната терапия (лектор: Kristiane Kull Sadacharam), бяха засегнати широк спектър 
от проблеми за същността на сензорната интеграция. 
Сензорната интеграция е неврологичен процес, който по адекватен начин организира усещанията, 
които идват от собственото тяло и околната среда, което позволява ефективно използване на тялото в 
околната среда.  
Събитието бе реализирано и с изключителната подкрепа на партньорите - Токуда болница и Дарик 
Радио. 

Треска за усмивки – Национален конкурс за „Най-усмихнат клас  
на България 2016“ на Сдружение „УСМИВКА“   

По традиция  всеки първи петък на октомври се отбелязва Световният ден на усмивката. За трета 
поредна година Сдружение „УСМИВКА“ с подкрепата на Община Бургас  организира Национален 
конкурс на тема „Най-усмихнатият клас на България 2016“ от 18.09.2016 г. до 20.10.2016 г. Конкурсът се 
проведе в 6  категории: 
I-ва категория – „Най-усмихнатите деца в детската градина“ 
II-ра категория – „Най-усмихнати първолаци“ 
III – та категория – „Най- усмихнат начален курс от 2-ри до 4-ти клас 
IV – та категория – „Най- усмихната прогимназия“ - 5-ти до 8-ми клас 
V - та категория – „Най- усмихнати гимназисти“ - 9-ти 11-ти клас 
VI – та категория – „Най-усмихнати абитуриенти“   
Предстои с участниците в конкурса да бъде уредена изложба „Най-усмихнатият 
клас на България 2016“. 
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Стартира журналистически конкурс „Свят без хепатит С“  

На 20 септември бе обявено началото на конкурс „Свят без хепатит С“ за журналистически 
произведения, посветени на социалната значимост на заболяването и променили човешка съдба. 
Мисията на конкурса е да покаже пред обществото ни колко е важна подкрепата и информираността 
по наболели и общочовешки проблеми, да покаже, че съдбата на всеки един от нас може да се 
променя във всеки момент, с всяка нова мисъл, дума и действие.  
Конкурсът се организира от Пациентско сдружение „ХепАктив“, Национално 
сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и Академията за здравна журналистика. 
Журналистите могат да участват с публикации в печатни и онлайн медии, радио и 
телевизионни репортажи, предавания, фотографски материали и 
кинодокументалистика, посветени на темата за хепатит С. 
В конкурса могат да участват журналисти от всички медии, в това число и 
работещите на свободна практика, без ограничение в броя на материалите. 
Критериите, по които ще бъдат класирани произведенията, както и повече информация можете да 
намерите ТУК. 
Срокът за представяне на материалите е до 20.11.2016 г., като изискването е те да са публикувани/
излъчени в рамките на 12 месеца от 20.09.2015 г. до 20.09.2016 г. 
Имената на победителите ще бъдат обявени в началото на декември по време на Конференцията 
„Софийски хепатологични дни“.  

Регионален форум за ромски активисти се проведе във Велико Търново 

Повече от 30 модератори, здравни, образователни и трудови медиатори, общински съветници, 
кметове и ромски активисти и лидери взеха участие в регионален форум, който се проведе на 
16.09.2016 г. близо до Велико Търново. Той събра представители на ромската общност от областите 
Велико Търново, Търговище, Шумен и Русе. Форумът бе организиран от Център за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе“, като част от програмата за насърчаване на мониторинг на здравните 
услуги, финансирана по Проект „Ромско здраве“ на Институт „Отворено общество“. 

По време на форума участниците обсъдиха няколко теми, сред които: 
- мониторинга на здравните услуги, който се проведе в общините 
Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица и Стражица: те обсъдиха 
как тази инициатива може да се приложи и в други общини в региона, 
както и как позиции в общността (например, здравни медиатори) биха 
могли да прилагат елементи от нея. 
- резултати от проучването на здравните услуги в общността, проведени 
през юни и юли 2016 г. за същите общини.  

http://www.npo.bg/upload/asset_resources/Criterii%20za%20konkurs.pdf
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Българско сдружение лимфом навърши 10 години 

Българско сдружение лимфом (БСЛ) отбеляза месеца на рака на кръвта и 
своя първи юбилей със събитие на 27 септември. По време на форума 
беше представена книгата „Всичко, което започва, когато „свършва“ 
ракът“, чийто превод и публикуване са дело на БСЛ. Актьорът Стефан 
Данаилов разказа за своята борба със заболяването, а проф. д-р Георги 
Михайлов - национален консултант по клинична хематология, говори за 
лимфомните заболявания.  
В рамките на събитието Сдружението за първи път връчи специална 
награда на Научното дружество по хематология за неговата всеотдайна 
работа и безрезервна подкрепа към пациентите с лимфомни 
заболявания.  
Част от честването на годишнината бе посветено на отбелязването на 

месеца на рака в България. Представено беше видео от кампанията „Да 

направим рака на кръвта видим“. На събитието присъстваха 

институционалните и професионални партньори на Сдружението, пациенти и техните близки.  

Редица инициативи подпомогнаха  
Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“  

Учениците от втори „Б“ клас на 118 СУ „Академик 
Людмил Стоянов“ – София,  с класен ръководител 
Ирена Четрафилска, за пореден път дариха материали, 
както и сумата от 325 лв. за нуждите на Дневния 
център към Сдружението. 
Подобна инициатива предприеха и учениците, техните 

родители и учители от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „Христо Смирненски“ и СУ „Христо Ботев“ - гр. 
Карнобат. По инициатива на Светлозара - ученичка в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, и по повод първия 
учебен ден бяха събрани и дарени 1 520,75 лв. за подпомагане на дейността на Сдружението. В 
благотворителната инициатива се включи и фирма ЕТ „Лазур ИДК“ - гр. Карнобат. 
Още една нова приятелка на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ предприе 
кампания за набиране на средства в негова помощ. Мая Карамаринова-Франкович организира 
инициативата - Dress Angels. Чрез продажба на рокли тя ще подпомогне финансово месечната 
издръжка на Дневния център към Сдружението. За повече информация: https://
www.facebook.com/decaohz.org/posts/1151788178201695 

https://www.facebook.com/DressAngels/
https://www.facebook.com/decaohz.org/posts/1151788178201695
https://www.facebook.com/decaohz.org/posts/1151788178201695


 23 

Проведе се благотворителен футболен турнир в подкрепа на Сдружение 
„Деца с онкохематологични заболявания“ 

На 8-9 октомври 2016 г. в София, на игрищата на „Спортна София – 2000“ в рамките на инициативата 
София 2018 - Европейска столица на спорта, се проведе шести турнир на феновете на чуждестранни 
отбори. 
Събитието се 
организира от 
„Асоциация на 
българските фен 
клубове на 
чуждестранни 
отбори“, в която 
членуват само 
сдружения на фен 
клубове на 
чуждестранни отбори. 
Асоциацията реализира вече няколко успешни благотворителни инициативи, като този път подкрепи 
Сдружение с нестопанска цел „Деца с онкохематологични заболявания“ (www.decaohz.org). 
16 отбора играха благотворително за събиране на средства за подкрепа за Дневния център на 
Сдружението. Терените бяха предоставени безвъзмездно от Столична община, партньор на събитието 
бе и Детска футболна академия „Комета“, която осигури безплатни тренировки за всички деца по 
време на турнира, а също и Български футболен съюз, който излъчи съдиите. Събрани бяха общо 
11 739 лева за Дневния център.  

Поредното 33-то издание на едно от най-мащабните спортни събития в 
страната Маратон София 2016 също покрепи инициативата на Асоциацията, 
като организаторите предвидиха дарение от 1 лев за всеки стартирал в 
надпреварата участник. Маратонът се проведе на 9 октомври и в него 
участваха членове и приятели на Сдружение „Деца с онкохематологични 
заболявания“.  

http://www.decaohz.org
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Профилактични прегледи за рак на гърдата организира  
сдружение „Сили имам да се боря“ 

През октомври в рамките на месеца за борба срещу рака на гърдата Сдружение на жени с 
онкологични заболявания „Сили имам да се боря” организира безплатни профилактични 
прегледи. Акцията се проведе в градовете Самоков и Ихтиман между 10-и и 16-и 
октомври.  

За пета поредна година се проведе тенис празник за деца с аутизъм 

На 15 октомври сдружение „Аутизъм днес“ заедно с Българска федерация по тенис и НАРУ - 
Национална асоциация на ресурсните учители в България, организира ежегодния Тенис празник за 
деца с аутизъм. Събитието се проведе на тенис кортовете на Националния тенис център в Борисовата 
градина под патронажа на министъра на спорта Красен Кралев и бе подкрепено от Столична община.  
Водещ на церемонията бе актрисата и посланик на каузата Елена Петрова. Присъства и още едно от 
лицата на инициативата - Ники Кънчев. 
„Спортът не е само състезания и медали, той е и социален проект. При децата с аутизъм най-често 
практикуваните спортове са плуването и конната езда, но нашият опит през последните 5 години 
показва, че и тенисът има изключително положително влияние върху тях и родителите са много 
доволни”, заяви Красен Кралев. Деца от 5 ОУ „Иван Вазов“ се включиха в празника, а техни връстници 
от читалище „Витоша” представиха народни танци на Централния корт. 
Малчуганите играха тенис с треньори от БНТЦ. За учебната 2016/2017 година се сформира група от 
деца, които треньорите на тенис федерацията ще тренират безвъзмездно всяка неделя. Подобно 
обучение ще се провежда за четвърта поредна година.  
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Политици и пациенти дискутираха условията за подобряване на 

донорството и трансплантациите на територията на ЕС 

На 18 октомври Европейският парламент бе домакин на политическо събитие, организирано от 
Европейската асоциация по пулмонална хипертония заедно с европейските федерации на сърдечно, 
белодробно, чернодробно и бъбречно болните. В дискусията се включиха над 60 участника и бяха 
обсъдени основните предизвикателства за донорството и трансплантацията. Сред участниците бяха  
авторитетни лектори от Европейската комисия, Главна дирекция „Здраве  и безопасност на храните“, 
националните организации за донорство на Испания и Великобритания, както и представители на 
австрийската програмата за белодробна трансплантация. 
Като част от кампанията 9 трансплантирани пациенти застанаха пред камерата и споделиха как се е 
променил животът им след направената им животоспасяваща операция. Една от тях бе нашата 
Наталия, която е председател на БОППХ и член на Борда на Директорите на Европейската асоциация 
по пулмонална хипертония. #Call4Transplant#    
Вижте видеото тук - https://youtu.be/7GuvR5VuFOI  

Нова услуга за безплатно изследване за хепатит С в София 

От 18 октомври София разполага с постоянна услуга за безплатно и 
анонимно изследване за хепатит С по инициатива на пациентско 
сдружение „ХепАктив“ и сдружение „Здраве бе граници“.  
„Изследването за хепатит С не е включено в годишния профилактичен 
пакет и не се заплаща от Касата. Имайки предвид, че това заболяване 
протича безсимптомно, не е изненада, че едва 3% от болните са 
диагностицирани. Нашата инициатива има за цел да повиши броя 
открити, консултирани и насочени за лечение пациенти, както и да 

им окаже нужната психологическа подкрепа.“ сподели Силвана Лесидренска, председател на 
сдружение „ХепАктив“. Изследванията ще бъдат безплатни и анонимни.  
Хепатит С е вирусно заболяване, което: протича безсимптомно и уврежда черния дроб; се предава 
основно по кръвен път (кръвопреливане, медицински манипулации, 
татуировки и др.); може да се излекува успешно, ако се установи навреме. 
В България около 110 000 души са болни, но само 3% знаят за това. 
Всеки желаещ да се изследва за хепатит С и ХИВ, може да посети „Център 
за сексуално здраве“ на ул. „Цар Самуил” 111 в понеделник и четвъртък: 
8:30–13:30 ч.; вторник и сряда: 13:00–17:00 ч. Използва се бърз тест, 
необходима е само капка кръв от пръста, а резултатите са готови в рамките 
на 15 мин.   

https://youtu.be/7GuvR5VuFOI
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Изложба „47 слънчица“ огря центъра на София 

Сдружението на родителите на деца със синдром на Даун, с 
подкрепата на Столичната община, представи изложбата „47 
слънчица“. Тя беше открита на 21 октомври в Градската градина в 
София. Събитието е част от инициативите през месец октомври – 
международния месец за повишаване на информираността на тема 
Синдром на Даун.  
Фотопроектът „47 усмивки” е реализиран с безвъзмездното участие 

на фотографи – професионалисти и любители от цялата страна, които 

с голямо желание, сърце и емоция запечатаха лицата на деца, 

тийнейджъри и възрастни със Синдром на Даун. Замислен е и като 

възможност фотографиите да обиколят колкото се може повече 

градове на България и да вдъхновяват с усмивка. 

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет участва  

в изложение „МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ“ 

На 19.10.2016 г., сряда, за поредна година Националната асоциация на децата и младите хора с 

диабет (НАДМХД) взе участие в международното изложение „МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ“ гр. 

Пловдив. За четирите дни, в които се проведе акцията за измерване на кръвна захар на щанда на 

Асоциацията не бе регистриран нито един посетител с високи стойности. Отново бе отчетен 

нарастващият интерес към здравословния начин на живот. 

НАДМХД участва в Конгреса по ендокринология 

На 20.10.2016 г. в рамките на три дни в Пловдив се проведе Конгреса по ендокринология, в който 
участва Националната асоциация на децата и младите хора с диабет. За поредна година това участие 
беше по покана на  проф. Анна-Мария Борисова - председател на Дружество по ендокринология. Тази 
година основно присъствие на щанда на Асоциацията имаше от младежите на НАДМХД.  

НАДМХД отбелязва Световния ден на диабета с филмова премиера 

По традиция на 14 ноември ще бъде отбелязан Световния ден на борбата с диабета. Тази година това 
ще се случи в София с официална премиера на филм, посветен на живота на децата и младите хора с 
диабет в България. Продукцията е заснета със съдействието на НАДМХД, а героите във филма са 
реални лица.  



 27 

Среща с алпиниста Боян Петров организира НАДМХД 

НАДМХД стартира поредица от събития по повод Месеца на 
диабета със среща с алпиниста Боян Петров. Тя се проведе на 
20 октомври в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив 
под надслов „Боговете харесват смелите“. От енергията на 
невероятния Боян Петров имаха шанса да почерпят 130-мата 
присъстващи. Петров освен прославен алпинист е зоолог и 
спелеолог в Националния природонаучен музей в София. До 
момента е изкачил осем осемхилядника, три от които през 
2016 г., има диабет, преборил е рака два пъти, чупил е почти 
всяка кост в тялото си, а в края на август оцеля при тежка 
катастрофа, след като бе блъснат от автомобил в района на 
Кресненското дефиле. 

„Донорство и трансплантация – благородство и шанс за нов живот“ 

На 25 октомври 2016 г. Факултетът по журналистика и масова 
комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“ бе домакин на 
публична лекция „Донорство и трансплантация – благородство 
и шанс за нов живот". Събитието бе част от Европейската 
седмица на донорството, а негови съорганизатори  бяха  
Българският съюз на трансплантираните и Българско общество 
на пациентите с пулмонална хипертония.  Д-р Мариана 
Симеонова запозна студентите с дейностите, свързани с 
донорството и трансплантациите, установяването на мозъчна 
смърт и ползите от донорствотовото. 
Всеки трансплантиран има своята невероятна история, една 

такава е историята на Наталия Маева, председател на Българско общество на пациентите с 
пулмонална хипертония.  Ето какво споделя тя: „Много е трудно да опишеш с думи какво чувстваш 
към човека, който реконструира новите ти дробове по твой размер. Звучи ексцентрично, нали? Все 
едно да си поръчаш риза по мярка. Моята риза скрои проф. Шахрокх Тагави. Отне му около 9 часа на 9 
март 2016 година. За мен това е началото на моя нов живот. Знайте, че раят няма нужда от вашите 
органи, ние имаме нужда от тях тук, за да бъдат спасени още болни.“ 
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Сдружение „Аутизъм днес“ отчете резултатите  
от проект „Заедно за невидимите деца на България“ 

На пресконференция на 27 октомври 2016 г. в Литературен клуб „Перото“ в 
София, сдружение „Аутизъм днес“ отчете изпълнението на проект „Заедно за 
невидимите деца на България” по програма „Европа“ на Столична община. В 

рамките на проекта за първи път в България беше отбелязан 18 юни -  Световният ден за защита 
достойнството на аутистичната личност (Autistic Pride Day). С цел ранна интервенция и превенция на 
социалната изолация бяха организирани обучения като част от информационна кампания за широката 
общественост, специалисти, педагогически персонал, обслужващ деца от аутистичния спектър. 
Целта на проекта бе повишаване на обществената информираност и подобряване на достъпа до 
качествени грижи на деца с аутизъм чрез трансфер на ноу-хау. В изпълнението й бяха реализирани 
дейности за обучение на специалисти - учители, психолози, специални педагози, логопеди и 
медицински лица, работещи с деца от аутистичния спектър в детските градини от Столична община и 
развиване на нови терапевтични, образователни и рехабилитационни програми, услуги и дейности за 
тези деца и техните семейства. В обученията бяха включени и близки на децата с аутизъм, за да 
придобият те умения и знания как да предоставят нужните специализирани грижи по-ефективно.  
Проект „Заедно за невидимите деца на България” се реализира с финансовата подкрепа на Столична 
община, Програма Европа 2016 от сдружение „Аутизъм днес” в партньорство с район „Младост” и 
сдружение „Тацитус” по Първа приоритетна ос на Програма «Европа» . 

Представители на „Диабет и предиабет“ участваха в проекти в Австрия, 

Полша, Сърбия и Турция 

На международен семинар  в Полша по програма Еразмус+ беше разгледан 
метода ЛАРП. Младежки работници от няколко европейски страни научиха повече 
за метода социален ЛАРП и как да го използват при работа с уязвими групи. В 
Австрия темата бе човешките права и застъпничеството. В Сърбия младежите 
дискутираха различни аспекти на социалното предприемачество. А в Турция 
младежи с диабет участваха в международни 
обмени.  
Според българските участници проектите са 
били организирани много добре, с много хъс и 
професионализъм. Такива проекти са много 

ценни както за млади хора, така и за хора, които работят в 
гражданския сектор, защото помагат на екипите да научат нови 
идеи, нови методи, подходящи за работа с уязвими групи.  



 29 

„Диабет и предиабет“ стартира проект  

„Психо-социална подкрепа за живот с диабет и предиабет“ 

Основна цел на проекта, подкрепен от Фонд „Социална закрила“, е предоставяне на психо-социална 
подкрепа за хората с диабет и на рисковите групи чрез психологични консултации и групи за 
взаимопомощ. Проектът цели превенция на социалната изолация на засегнатите и повишаване на 
психическата им устойчивост. Психолозите и пациентските помощници ще работят за 
психологическото стабилизиране на възрастните хора след поставяне на диагноза „диабет“ и за 
преодоляване на първоначалния шок от нея. На пациентите ще бъде предоставяна подкрепа за 
създаване на умения и познания за живот с диабет и консултиране на потребители със затруднена 
психо-социална адаптация.  

Основните предвидени дейности са хелп-екип за новодиагностицирани пациенти и индивидуални, 
семейни и групови консултации. Психолозите ще дават съвети и напътствия, а пациентските 
помощници ще помагат с пациентска експертиза, кураж и съпричастност, ще споделят опита си за 
това как самите те са преодолели страховете и предразсъдъците, свързани с диабета. 
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Представител на НПО участва в Европейска пациентска конференция в Милано  

На 4-5 октомври в Милано се проведе Европейска пациентска конференция, посветена на дигиталните 
технологии, чиято цел бе да осигури възможност на пациентски представители да научат как 
дигиталните технологии могат да улеснят живота на пациента и да увеличат ефективността на 
пациентските организации в рамките на тяхната дейност и взаимоотношения с различни 
заинтересовани страни, както и да осигури платформа за обмяна на опит и добри практики между 
пациенти с различни хронични заболявания. 
В рамките на конференцията председателят на НПО д-р Станимир Хасърджиев взе участие като водещ 
на работна сесия на тема: „Постигане на успех при лобиране и провеждане на кампании“. В рамките 
на тази сесия участниците бяха обучени на основните принципи при изготвянето на лобистка и 
дигитална стратегия, като им бе даден реален казус, по който да работят в групи и да начертаят 
основните стъпки и методи на застъпничество пред здравните власти, медиите, обществото. 

Правата и задълженията на пациентите бяха тема на работна група  
по овластяване на пациентите 

Задълженията на пациентите са също толкова важни, колкото и правата им, беше едно от 
заключенията на постоянната работна група на Европейския пациентски форум, която се занимава с 
овластяване на пациентите. Групата проведе срещата си на 18 октомври в Брюксел с цел да продължи 
работа по правата на пациентското движение и да направи преглед на постигнатото досега.  
По време на дискусията бяха обсъдени няколко документа - Европейската харта за правата на 
пациентите (2004), Хартата за овластяване на пациентите на ЕПФ (2016), Международната конвенция 
за защита правата на мигриращите работници и техните семейства и др. Разглеждането на различни 
международни документи беше важна база за разработването на Наръчник за овластяване на 
пациентите, който се подготвя, за да улесни работата на пациентски организации из Европа.  
Членовете на работната група обсъдиха в детайли Европейската харта за правата на пациентите и 
мнозинството се обединиха около нуждата от някои конкретни промени в текста, за да бъде по-
релевантен на бързо променящата се среда по отношение на здравеопазването и достъпа до него.  
През следващата 2017 година Работната група ще финализира Наръчника по овластяване със 
споделения труд на всички експерти, които са част от групата. Това ще помогне на редица 
организации в Европа да станат по-добри застъпници и да разполагат с повече инструменти в 
работата си по моделиране на националните политики за здравеопазване.  
От името на Национална пациентска организация постоянен член на групата е Момчил Баев.  
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Обучение по пациентска безопасност се проведе в Брюксел 

Изграждането на капацитет в пациентската безопасност е поставено като приоритет за Секретариата 
на Европейския Пациентски Форум (ЕПФ), за да насърчи и подкрепи ефективното участие на 
националните членове в дейности по пациентска безопасност на Форума. Това включва редица 
събития, едно от които конференция на европейско ниво под мотото „Овластяване на пациентите и 
семействата за по-добра пациентска безопасност”, която ще се проведе на 8-9 ноември, 2016 г. в 
Брюксел. Останалите дейности по темата ще продължат през цялата 2017 година.  
Вземайки предвид факта, че много пациентски организации идентифицират пациентската 
безопасност като висок приоритет, ЕПФ реши да проведе обучение за своите членове, за да 
предостави задълбочен преглед на политиките на ЕС, недостатъците и възможностите, които 
съществуват.  
Целта на обучението беше да задълбочи познанията на пациентските организации за европейските 
политики по пациентска безопасност и да насърчи участието им в последващи дейности по темата.  
Външни говорители представиха теми, 
посветени на различни гледни точки върху 
проблема. Джени Бремнер от Европейската 
асоциация по здравен мениджмънт говори 
за ключови концепции за пациентска 
безопасност. Доминик Моне от 
Европейския център по контрол на 
болестите (ECDC) наблегна върху 
предизвикателствата пред пациентската 
безопасност в контекста на антимикробната 
резистентност и инфекции, свързани с 
процеса на предоставяне на здравни 
услуги. Той постави фокус върху различни 
антибиотични резистентности в Европа, като разкри подробни данни по проблема. Тази информация 
беше подкрепена с разнообразни индивидуални случаи, които описаха жива картина на европейски 
граждани, които разказват своите лични истории за битката с резистентност към лекарства и микроби.  
Момчил Баев от НПО повдигна въпрос за това как Европейския център за контрол на болестите (ЕЦКБ) 
може да подкрепи пациентски организации да предприемат повече дейности на национално ниво и 
да подобрят осведомеността за резистентността. Заедно с това, той предложи провеждането на 
европейска кампания, инициирана от ЕПФ, но институционално подкрепена от Центъра. Г-н Моне 
предложи помощ в осъществяване на връзка с всички национални контактни точки на ЕЦКБ, които 
работят фокусирано върху микробни резистентности. Това ще позволи планиране и взаимодействие 
на национално ниво на инициативи, които да въвлекат и пациентски организации.    



 32 

 

„Любен Каравелов” №3, ет. 3, ап. 5 

1142  София 

www.npo.bg; office@npo.bg    

0700 10 515 

Съставител: 

Петя Георгиева 

Коректор: 

Румяна Величкова 

 

 
 Старт на Факултет „Хемангиоми в ранна детска възраст“ към Програма 

Университет за пациенти 
 
 Експертна работна среща, посветена на оценката на здравните технологии 
 
 Кампания за отбелязване на Европейската седмица за изследване за ХИВ и 

хепатити 
 
 Отбелязване на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН 
 
 Провеждане на експертна среща в рамките на Национална кампания 

“Ваксинко” 

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

