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Отхвърлен бе мораториумът за новите лекарства 

На 21 декември Народното събрание гласува единодушно на 
първо и второ четене актуализирания бюджет на Националната 
здравноосигурителна каса за 2018 г., с който отпадна 
наложеният по-рано мораториум върху заплащането на нови 
лекарства. До положителната развръзка се стигна след 
многократно заявяване от Национална пациентска организация 
на позицията на несъгласие с разпоредбите на параграф 6 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета 
на здравноосигурителната каса за 2018 г. Позицията беше 

изразена в писма до компетентните институции, официално искане за налагане 
на вето от Президента на РБ, подкрепа на спонтанно организирани протести от 
пациенти, разясняване на позицията в редица медии, пресконференции, 
разговори с представители на компетентните органи. Организации членове на 
НПО се присъединиха към позицията на Сдружението под различна форма.  
Вследствие на всичко това и на силния обществен натиск президентът Румен 
Радев наложи вето върху частта от Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г., която 
забранява заплащането на нови лекарства. Няколко дни по-късно парламентът 
отхвърли ветото и прие бюджета на НЗОК, с което мораториумът върху 

иновативните лекарства беше приет. Впоследствие по настояване на премиера Бойко Борисов Законът 
беше върнат за разглеждане от Народното събрание и на 21 декември окончателно приет без 
забраната за заплащане на новите лекарства.  
Позицията, която НПО зае по отношение на продължилия 
няколко седмици казус, касаеше текстовете на Закона, 
отнасящи се до заплащането от НЗОК на лекарствени терапии с 
ново международно непатентно наименование „за което е 
подадено заявление за включване в позитивния лекарствен 
списък по чл.262, ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина, както и включени в 
позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл.262, 
ал.6, т.1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г.“.  
НПО счита, че тези текстове нарушаваха правата на пациентите за достъп до лечението, от което се 
нуждаят и вярва, че осигуряването на жизненоважно, дори животоспасяващо лечение е от 
първостепенно значение и оптимизирането на разходите не бива да става за сметка на ограничаване 
достъпа до лечение. 
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ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер  
Срок за кандидатстване: текущ  
ТехСуп България е българската платформа за технологични дарения, част от ТехСуп Глобал 
(http://www.techsoupglobal.org). Фондация „Работилница за граждански инициативи“ е организацията 
домакин на платформата в България. Платформата е ориентирана изцяло към неправителствените 
организации и нуждата им от технологична подкрепа за тяхната важна за обществото работа. Чрез 
платформата за технологични дарения се подкрепят гражданските организации като се инвестира в 
административния им капацитет и така се повишава качеството на работата им и се улесняват 
комуникациите им. Най-важната полза от платформата е възможността организациите да намалят 
разходите си за технологични продукти и спестените средства да се инвестират в работа за постигане 
на мисията им.  
За повече подробности - http://frgi.bg/bg/daryavame-tehnologichni-produkti.   

Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел  
Срок за кандидатстване: текущ  
Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите мисии и 
инициативи на уебстраниците си с резултати от търсенето с Google чрез реклама с AdWords на стойност 
10 000 щ. д. месечно. Бенефициентите в Google Ad Grants получават безплатна реклама с AdWords на 
страниците с резултати от търсенето с Google. Те създават и управляват собствени профили в AdWords, 
подобно на плащащите рекламодатели, но участват със следните ограничения:  
 Дневният бюджет е зададен на 329 USD, което се равнява на около 10 000 щ. д. месечно;  
 Максималната цена на кликване (CPC) е ограничена до 2 щ. д.;  

 Могат да се провеждат само кампании с насочване по ключови думи, с текстови реклами, които да се 
показват само на страници с резултати от търсенето с Google;  

 Могат да показват само текстови реклами. За да отговарят на условията за участие в програмата 
Google Ad Grants, организациите трябва:  

 Да имат актуален и валиден статут на благотворителна организация според разпоредбите на 
съответната държава;  

 Да потвърдят и приемат изискваните в кандидатурата свидетелства относно липсата на 
дискриминация и получаването и използването на дарението;  

 Да имат действащ уебсайт със съществено съдържание.  
За повече информация посетете страницата на Google Grants - https://www.google.com/intl/bg/grants/
index.html.  

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

http://meet.techsoup.org/
http://frgi.bg/bg/daryavame-tehnologichni-produkti
https://www.google.com/intl/bg/grants/index.html
https://www.google.com/intl/bg/grants/index.html
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Opportunity Fund  
Срок за кандидатстване: текущ  
Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски 
и проромски организации, неформални групи и мрежи, както и към гражданите на Албания, България, 
Испания, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Чехия, които отговарят на определени 
изисквания, да кандидатстват за целева подкрепа в размер до 15 000 щатски долара за 
предприемането на неотложни и навременни действия. Ще бъдат подкрепени навременните 
действия и използването на възможности, способстващи за извършването на структурни промени в 
подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции. Фондът ще подкрепи 
действия/дейности, които могат да се осъществят в рамките на четири месеца, в две основни области. 
Вижте цялата информацияот този линк: 
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916. 

 

Конкурси, обучения и възможности за финансиране 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916
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Таргетната терапия е приложима и при пациентите с рак на белия дроб 

На 09.11.2017 г., в зимното училище по медицинска 
онкология на Клуб „Млад онколог“ в Пловдив, се 
проведе пресконференция по повод Световния месец 
за борба с рака на белия дроб – ноември. Събитието 
се организира от Национална пациентска 
организация и бе в рамките на дългосрочната 
инициатива на организацията за подкрепа на 
пациенти с рак на белите дробове. 
Ракът на белия дроб засяга над 1,8 млн. души в 
световен мащаб и е водещата причина за смърт от 
онкологични заболявания. 
Един от всеки 5 смъртни случая на онкоболни пациенти се дължи на белодробен карцином, което го 
прави най-смъртоносния вид рак. Всяка година ракът на белия дроб води до повече от 1,6 млн. 
смъртни случаи - повече от рак на гърдата, на дебелото черво и на простатата взети заедно.   
В България ракът на белия дроб е най-честото злокачествено заболяване при мъжете и петото по 
честота при жените. Основните рискови фактори за развитие на заболяването са активното или 
пасивното тютюнопушене, замърсяване на въздуха, някои химикали и видове радиация, лична или 
фамилна анамнеза от белодробен рак.   
Д-р Росица Кръстева – специалист по медицинска онкология и член на Клуб „Млад онколог“, 
коментира, че за да бъде излекувано едно раково заболяване, е изключително важно то да бъде 
диагностицирано в начален стадий, а ако е открито в напреднал стадий, то целта е да се удължи 
животът на пациента. По думите й, непрекъснато се разработват нови терапии за лечение на рака на 
белия дроб и така онколозите имат нови оръжия, за да се борят с болестта.  
„Таргертната терапия е революция при лечението на всички тумори – не само при рака на белия 
дроб“, каза проф. Манеголд и добави: „Нашата истинска цел днес е да превърнем едно остро 
заболяване в хронично, като удължим преживяемостта и подобрим и поддържаме добро качество на 
живот“. 
Д-р Иван Вецев – експерт „Достъп до лечение“ на Национална пациентска организация, допълни, че 
освен че дава по-добри резултати, персонализираният подход води и до намаляване на разходите, 
свързани с терапевтичното лечение, тъй като индивидуалната терапия, определена от конкретните 
нужди, на практика избягва риска „проба-грешка“. 
 
Повече подробности вижте ТУК. 

Персонализираният подход дава по-добри резултати 

http://www.npo.bg/News/cat/4/id/555/
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***************************************************************** 

На 16 ноември 2017 г. (четвъртък) в Пресклуб БТА се проведе пресконференция на тема: „Отбелязваме 
Месеца на борбата с рака на белия дроб. Какви са новите възможности за лечение?“ 
В пресконференцията взеха участие: д-р Марчела Колева, д.м., специалист по медицинска онкология,  
Отделение по медицинска онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“; проф. д-р Данаил Петров, 
д.м.н., началник Клиника по гръдна хирургия, МБАЛББ „Света София“ ЕАД; д-р Александрина Влахова, 
д.м., Клиника по обща и клинична патология към УМБАЛ „Александровска“; д-р Иван Вецев, експерт 
„Достъп до лечение“ към Национална пациентска организация. 
Като един от основните проблеми, свързан със заболяването, беше посочена недостатъчната 
профилактика и късното диагностициране, което е следствие от липсата на симптоми и оплаквания в 
ранните му стадии. Ранното откриване на заболяването обикновено се дължи на рентгенови снимки 
по повод други заболявания. Наличието на симптоми в преобладаващите случаи говори за напреднал 
стадий - над 70% от пациентите се диагностицират в трети и четвърти стадий на заболяването. Тогава 
възможностите за лечение са ограничени и основна цел на специалистите става удължаването на 
живота на пациента. 
Специално внимание беше обърнато на 
персонализирания подход в лечението на онкологичните 
заболявания. За част от пациентите с рак на бял дроб има 
подходящи терапии – т.нар. таргетни. Персонализираният 
подход дава по-добри резултати и води до намаляване на 
разходите, свързани с терапевтичното лечение, тъй като 
индивидуалната терапия, определена от конкретните 
нужди, на практика избягва риска „проба-грешка“. Новост 
в лечението на рака на бял дроб са и така наречените 
имунотерапии, при които се стимулира имунната система 
на организма да се бори с раковите клетки. Специалистите 
подчертаха, че въпреки че тези терапии се поемат от НЗОК, високоспециализираната диагностика не 
се реимбурсира и се налага да се заплаща от самия пациент, а понякога и чрез програми за ранен 
достъп.  
За близо година по програмата за ранен достъп на НПО (факултет „Рак на белия дроб“ към 
Университет за пациенти) са включени над 500 пациента, като 35 от тях са с положителен ALK статус, 
което им дава възможност за прилагането на тергетна терапия. 
 
За повече информация вижте ТУК. 

http://www.npo.bg/News/cat/4/id/557/
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Отбелязахме Европейската  седмица за изследване за ХИВ и хепатити и 

Световния ден за борба със СПИН 

Във връзка с отбелязването на Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити (17-24 
ноември 2017) и Световния ден за борба със СПИН (1 декември), Национална пациентска 
организация и Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ проведоха обща скринингова 
кампания в град Гоце Делчев. Успоредно с изследванията за носителство на хепатит C, на 30 ноември 
и 1 декември всеки желаещ можеше да се изследва и за носителство на ХИВ, като бяха тествани над 
200 човека за ХИВ носителство и не бе отчетен нито един положителен резултат. Национална 
пациентска организация продължава и с провеждането на образователни лекции в училища на тема 
„Сексуално трансмисивни заболявания. ХИВ и хепатит – как да ги избегнем!“ 
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Конкурсът „Най-усмихнат клас на България 2017 г.“ излъчи 
победителите си 

За четвърта  поредна година сдружение „УСМИВКА“, гр. Бургас, организира Национален конкурс за 
„Най-усмихнат клас на България  - 2017 г.“.  

Тази година  в конкурса участваха 245 снимки. Освен обявените призове, екипът на Сдружението 
реши да включи и няколко поощрителни награди, а също и награда на журито. Шестте категории, в 
които бяха раздадени награди, са „Най-усмихнати деца в детската градина“, „Най-усмихнати 
първолаци“, „Най-усмихнати ученици от 2-4 клас“, „Най-усмихната прогимназия“, „Най-усмихнати 
гимназисти“ и „Най-усмихнати абитуриенти“. 

Целият списък с отличените може да видите ТУК. 

 

 

https://www.facebook.com/usmivkabg.org/posts/1626530870700537
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Национален конкурс на сдружение „УСМИВКА“ - „В очакване на Коледа“  

Организиран за четвърта поредна година, националният конкурс „В 
очакване на Коледа“ на сдружение „УСМИВКА“ - гр. Бургас за 
изработка на кукли бе в подкрепа на кампанията „Подари Коледа на 
дете, за да има повече усмихнати очички“. Конкурсът бе проведен в 
партньорство с Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985 г.“, к-с 
Меден рудник и под патронажа на заместник областния управител 
на Бургас г-жа Севдалина Турманова.  
 
Творбите, след приключване на конкурса, бяха разпродадени в 
Благотворителен базар. Средствата от продажбата в базара ще 
бъдат използвани за деца, чиито семейства са пострадали при 
наводнението през октомври 2017 г. в Община Камено. Друга част 

от куклите ще бъдат дарени на деца от социални домове и общински жилища в подкрепа на 
кампанията. 

На 3 ноември 2017 г. приключи Световната хепатитна конференция на високо равнище в Сао Паоло, 
Бразилия. От българска страна представители бяха д-р Тонка Върлева, директор на Програма 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към Министерство на здравеопазването, д-р Станимир 
Хасърджиев, председател на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и Силвана 
Лесидренска, председател на сдружение „Хепактив“. 
Темата на Конференцията беше: „Прилагане на Глобалната здравна стратегия за вирусен хепатит: Към 
елиминация на хепатита като обществена здравна заплаха“ (Global Health Sector Strategy on Viral Hepa-
titis (GHSS): Towards the elimination of hepatitis as a public health threat). 
Конференцията представлява мащабно глобално събитие, което се провежда на всеки две години и 
цели насърчаване на прогреса в политиките на борбата с вирусните хепатити. Това е съвместна 
инициатива на Световната здравна организация и Световния хепатитен алианс, в сътрудничество с 
различни за всяка от срещите държави домакини. 

Световната хепатитна общност се обедини около  
елиминирането на хепатит C до 2030 г. 

http://www.worldhepatitissummit.org/2017/about/GHSS
http://www.worldhepatitissummit.org/2017/about/GHSS
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Програма „Солидарност“ към сдружение „Фракарита България“ отново с 
прием на зависими към наркотици  

Във връзка с отпуснато финансиране по Националната 
стратегия за борба с наркотиците, рехабилитационна 
програма „Солидарност“ към сдружение „Фракарита 
България“ обяви прием на зависими към наркотици 
жени, които са в особено тежко социално и финансово 

положение. 
Желаещите да се лекуват заплащат значително намалена такса, което облекчава финансовата тежест 
върху тях и техните семейства. Условие за участие е навършени 18 години. Приемат се и майки с деца. 
За социалната квота приемът засяга жени, които имат проблемна употреба на или зависимост към: 
хероин, метадон, други опиати; амфетамини, кокаин, други стимуланти; канабис; лекарствена 
зависимост; смесена употреба на наркотици и алкохол, зависимост към наркотици и хазарт. 
Рехабилитационната програма е дневна (нерезидентна) терапевтична общност за зависими към 
наркотици, алкохол и хазарт. Хората, които са на лечение, остават в нея между 9:00 и 17:00 ч. всеки 
работен ден.  
 
Повече за Програмата можете да научите ТУК. 

Мирослава Кацарова и тази година подкрепи каузата на АЛА. Асоциацията 
отново имаше дарителска кутия по време на мащабното музикално 
събитие — Пловдив Джаз фест, което се проведе от 1 до 4 ноември в Дома 
на културата в Пловдив. Хедлайнерите 
на тазгодишния фестивал бяха Джошуа 
Редман и Дони Маккаслин. 
Благодарение на всички съпричастни, 
събраните средства са 413,21 лева.  

Асоциация АЛА и тази година с дарителска кутия на Пловдив Джаз фест 

http://www.solidarnost-bg.org/rehabilitatsionna-programa/
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Сдружение „Зачатие“ подари усмивки на 11 двойки с инициативата  
„Коледно желание“ 

За десета поредна година доброволците от сдружение „Зачатие“ 
организираха дарителската инициатива „Коледно желание“ в 
помощ на двойките с репродуктивни проблеми. Във фокуса на 
подкрепата основно бяха онези семейства, които не могат да се 
възползват от държавно или общинско финансиране.  

На 16.12.2017 г. по време на традиционното коледно тържество за 
приятелите на „Зачатие“, от ръцете на децата бяха изтеглени 
имената на кандидатите, които ще получат помощ в рамките на 
коледната кампания за 2017 година. Допуснати до участие в 

жребия бяха 29 кандидати, които отговаряха на 
условията. От тях 11 двойки получиха помощ, осигурена 
от „Зачатие“.  Четири двойки бяха зарадвани с ваучери на 
стойност 2000 лв. всеки. Сумите по тях ще се изплащат 
директно на клиниките, с които пациентите имат договор 
за лечение ин-витро. Останалите подаръци са за различни 
видове процедури или продукти.  
 
Вижте повече ТУК.  

Сдружение „Сили имам да се боря“ със съдействието на Община 
Ихтиман организираха за 10-та поредна година безплатни 
профилактични прегледи във връзка с изминалия Месец за борба 
срещу рака на гърдата – октомври. Те се проведоха в читалището на 
гр. Ихтиман на 11 и 12 ноември. 
Организацията цели да повишава информираността на жителите в 

региона относно онкологичните заболявания, което помага за тяхната успешна превенция. Цели се и 
промяна на начина на възприемане от обществото на проблемите и възможностите на хората, 
заболели от рак. 

„Сили имам да се боря“ организира безплатни профилактични прегледи 
срещу рак на гърдата 

http://www.zachatie.org/novini/kakvo-pravi-zachatie/1411-koleda-2017-vaucheri
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Национална асоциация на децата и младите хора с диабет отбеляза 

Световния ден за борба с диабета 

С редица 
инициативи 
Национална 
асоциация на 
децата и младите 
хора с диабет 
отбеляза 
Световния ден за 
борбата с диабета  
- 14 ноември. Тази 
година мотото на 

световното събитие беше „Жените и диабета - нашето право на здравно бъдеще“.  
 
Инициативите стартираха в храм „Свети Седмочисленици“ в София, където беше отслужен молебен 
за здраве. Всички участници в събитието се включиха в образуване на СИН КРЪГ – символ на борбата 
с диабета. 
 

По-късно лекция на тема „Давид срещу Голиат“ или „Как да превърнем дефицита в предимство“ 

изнесе експертът по човешко развитие Ивайло Кунев Също така се проведе среща по повод този ден с 

водещи ендокринолози, които представиха последни данни от проучвания и новости в лечението на 

това коварно заболяване. Специален гост беше алпиниста, покорил вече десет осемхилядници Боян 

Петров. За „най-малките захарчета“ имаше специална програма с аниматори. 

422 милиона възрастни живеят с диабет през 2016 г. и този брой се очаква да нарасне до около 
642 милиона или един на всеки десет възрастни до 2040 г. 
В България 460 000 души живеят с диабет, 200 000 са засегнати, но не знаят и не се лекуват. 
Около 2000 деца живеят с диабет тип 1, а възрастовата граница при тях пада. Тревожни са 
данните при децата с отключване и на диабет тип 2. 
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Сдружение „Аутизъм днес“ откри новия си Център за работа с деца 

С Ден на отворените врати сдружение „Аутизъм днес“ откри официално на 15 ноември новия си 
Център за работа с деца. Дейността му ще е съсредоточена в занималня за деца със СОП, като идеята 
е да бъдат подпомагани в учебния и възпитателен процес деца със специфични образователни 
потребности. Центърът се намира на адрес: гр. София, ул. „Ген. Суворов“ 68, в общ двор с 5 ОУ „Иван 
Вазов“.  
Повече информация може да намерите на страницата на 
Сдружението - www.autismtoday-bg.eu.   
 

 
 

Отбелязаха Седмицата  на бащата в ОУ „Христо Ботев“, с. Маринка  

съвместно със сдружение „УСМИВКА“ - Бургас 

И тази година сдружение „УСМИВКА“ се включи в инициативата „Седмица 
на бащата“ (6 – 12 ноември), която асоциация „Родители“ - София 
организира. Кампанията за тази година премина под надслов „Баща на 
място“. Всяка сутрин през седмицата бащите водеха своите  деца на 
училище, като така те показаха своята съпричастност към идеята на акцията. 
Инициативата се извършва за четвърта поредна година. Този път темите, 
върху които работеха децата, са „Супер силата на татко“ и „Баща на място“. 
В конкурса за рисунка се включиха деца от втори, трети и четвърти клас. 
След обсъждане, журито обяви победителите, които получиха грамоти за 
участие и индивидуални награди от екипа на Сдружение „УСМИВКА“. 

https://www.autismtoday-bg.eu/
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 „Подари Коледа на дете, за да има повече усмихнати очички“  

Това е една кампания на сдружение „УСМИВКА“ - Бургас за 
набиране на подаръци и парични средства за деца в нужда, за 
да има повече усмивки в детските очички. Инициативата се 
проведе за пета поредна година преди Коледа. Кампанията 
подпомогна деца, които са в домове, които са изоставени, 
чиито родители не могат да си позволят да подарят на децата 
си красив подарък, защото те самите са в затруднение. 
 
Тази година инициативата не беше само за изоставените, а и за 

децата, чиито родители нямат възможност, за тези, чиито родители са загинали при изпълнение на 
служебния си дълг, за деца, които по време на Коледните празници не могат да си бъдат у дома, а 
трябва да бъдат в болничната стая и най-вече към тези деца, чиито семейства пострадаха при 

Зам.-председателят на БОППХ участва в обучение за тънкостите в 

лечението на пулмоналната хипертония 

На 20 и 21 ноември 2017 г. болницата „Дванадесети 
Октомври“ в Мадрид, Испания, се проведе теоретичен курс 
за лекари, посветен на диагностиката и лечението на 
пулмоналната артериална хипертония от държави с 
ограничени финансови възможности. Този проект е 
реализиран с пълната подкрепа на Европейската асоциация 
по пулмонална хипертния PHAE. В обучението участваха 10 
лекари от различни страни - Албания, България, Украйна, 
Събрия и др., които работят ежедневно с пациенти с това 
рядко заболяване. България бе представена от д-р Любомир 
Димитров, началник на отделение „Детска кардиология“ в 
Национална кардиологична болница и заместник-председател  на Българско общество на пациентите 
с пулмонална хипертония.  
От Европейската асоциация по пулмонална хипертония PHAE  предвиждат провеждането на курс за 
медицински сестри и по-задълбочен курс за лекари.  
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Проведе се среща на логопеди, членове на мрежата за подкрепа към 
Асоциация АЛА  

На 25 ноември 2017 г. се състоя работна среща на 
логопеди, членове на мрежата за подкрепа към 
Асоциация АЛА. Участваха специалисти от София, 
Пловдив, Бургас, Благоевград и Сливен. 
Преподавателката в Югозападния университет Анна 
Андреева представи доклад на тема „Комуникативни 
нарушения вследствие на възпаление на средното 
ухо“ - състояние, което засяга 60% от пациентите с 
вродена цепнатина на небцето и чиято навременна 
диагностика и лечение са ключови за правилното 
езиково и говорно развитие на децата. 
Свои случаи представиха Миглена Маринова от Сливен и Йорданка Маркова от София.  

Благодарствено събитие „За приятелите с любов“  

В края на една успешна година сдружение „Онкоболни и приятели“ - гр. Бургас организира 
благодарствено събитие „За приятелите с любов“, по време на което членовете на Сдружението 
благодариха на всички помогнали им в осъществяване на тяхната кауза - подкрепа на хора с 
онкологични заболявания. 
Събитието се проведе в Експозиционен център Флора Бургас, като статуетки, направени от членовете 
на Сдружението, и благодарствени адреси,  бяха връчени на благодетелите. 
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Безплатни скринингови изследвания за хепатит С сред служители на 
предприятия в град Гоце Делчев 

Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ проведе безплатни 
скринингови изследвания за хепатит C на служителите на предприятия в гр. 
Гоце Делчев в периода 29 ноември – 1 декември. 
Акцията бе част от кампанията, стартирала за отбелязване на Световния ден за 
борба с хепатита 2017 г. и бе организирана в партньорство с КНСБ – лека 
промишленост и с ръководствата на отделните предприятия. На изследвания се 
подложиха служителите на Интерпред партнер и Пирин-Текс. 
През тази година НСБХ „Хепасист“ поставя особен акцент върху диагностиката 
на хепатит С, с фокус върху възрастова група 45+, като рискови от гледна точка 
на претърпяно кръвопреливане или медицинска манипулация преди 1992 г.  
В момента в света 71 милиона души страдат от хепатит C (HCV). Статистиката 
сочи, че около 80% не са диагностицирани, тъй като  само при 10-15% от 
болните инфекцията протича остро, при останалите заболяването 
хронифицира. Поради липсата на симптоматика и на профилактика, малка част 
от пациентите биват навременно диагностицирани. HCV е седмата причина за 
смъртност в света и първата за развитие на рак на черния дроб. В България се 
предполага, че около 100 000 души са носители на болестта, а около 840 души 

умират всяка година от хепатит С и причинените от него усложнения.  
 

Хепасист отбеляза и Световния ден за борба с ХИВ/СПИН със скринингова акция 
 
Паралелно с изследванията за хепатит С, организирани от Национално сдружение за борба с хепатита 
„Хепасист“, в дните 30 ноември и 1 декември всеки желаещ имаше възможност да се изследва и за 
носителство на ХИВ, като част от кампанията за отбелязване на Световния ден за борба с ХИВ/СПИН. 
От 1988 г. насам Световният ден за борба със СПИН се отбелязва на 1 декември всяка година. Той дава 
възможност на хората в целия свят да се обединят в борбата срещу ХИВ, да покажат подкрепа към 
тези, които живеят с инфекцията, и да отбележат паметта на починалите от заболяването.  
Съвременните постижения в лечението на ХИВ/СПИН вече осигуряват на хората, живеещи с вируса, 

добър живот за дълго време, стига да са били диагностицирани рано. Съгласно новото Методическо 

указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция от средата на 

2016 г., всеки диагностициран с ХИВ-инфекция може да започне своята терапия, чрез което от една 

страна се подобрява качеството му на живот, а от друга се предотвратява разпространението на 

инфекцията. 



 17 

Благотворителна инициатива на сдружение „Фракарита България” 

„ФотоФози“ към проект „Солидарност“ създаде специален 
коледен тираж пощенски картички, които са част от 
постоянната благотворителна инициатива на сдружение 
„Фракарита България”.  
Картичките бяха с авторски фотографии, вдъхновени от духа 
на Коледа. Средствата от продажбата им подкрепят всички 
социални проекти на организацията в справянето ѝ с 
проблемите на зависимостта, употребата на наркотици, 
алкохол и хазартната зависимост. 

Конкурсът „Годишни награди за пътна безопасност“ представя реализираните инициативи в областта 
на пътната безопасност, добрите практики, повишаване на културата на пътя и за предотвратяване на 
пътно-транспортните произшествия. Конкурсът, който се организира от Фондация Годишни награди за 
пътна безопасност към Българска асоциация на пострадалите при катастрофи продължи от септември 
до средата на декември. Победителите ще бъдат обявени през януари 2018 г.   

 

За седми път Българска асоциация на прострадалите при катастрофи 
проведе конкурса „Годишни награди за пътна безопасност“ 
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Родителите на деца със Синдром на Даун участва в Коледен базар 

Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун участва в благотворителен Коледен базар на 
нациите, който се проведе на 3 декември в Интер Експо център, София.  

...и Коледен базар на Национална Асоциация на Децата и  

Младите Хора с Диабет 

Рисуването с къна е древно и вълнуващо изкуство, свързващо човек и природа чрез естетика и 
символика. Вълшебна билка - къната дарява здраве, радост и дълголетие, дори и само чрез красивия 
си досег с човешката кожа. Венци Илиев, представи това изкуство на 07 декември 
2017 г., като гост на Национална Асоциация на Децата и Младите Хора с Диабет, 
която организира Коледен благотворителен базар в Пловдив Клуб - Библиотека 
„Hand in hand” от 04 до 21.12.2017 г. 
Всички приходи от базара са дарение за децата и младите хора с диабет. 

Коледен базар проведе сдружение „Онкоболни и приятели“ - гр. Бургас 

Сдружение „Онкоболни и приятели“ - гр. Бургас организира през 
декември Коледен базар. Средствата от продажбата на 
изделията, изработени от членовете на Сдружението, ще бъдат 
използвани за подкрепа на хората с онкологични заболявания.    
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Три награди раздаде журналистическият конкурс „Свят без хепатит С” 

При откриването на III-тата Национална конференция по 
хепатология, Национално сдружение за борба с хепатита 
„Хепасист“, Сдружение „ХепАктив“ и Академията за здравна 
журналистика връчиха наградите на победителите от 
журналистическия конкурс „Скрининг за свят без хепатит С“.  
Тази година темата на конкурса беше фокусирана върху един от 
най-наболелите проблеми, свързан с хепатит C в България, а 
именно необходимостта от скрининг. Специален акцент беше 
поставен върху bаby boom поколението (родените между 1962 
г. и 1982 г.). 
Журито на конкурса беше съставено от представители на 
пациентските организации: Силвана Лесидренска, председател 
на сдружение „ХепАктив“ и д-р Станимир Хасърджиев, 
председател на Национално сдружение за борба с хепатита 
„Хепасист“; на професионалната медицинска общност: проф. 
Крум Кацаров – председател на Българско дружество по 
гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и 
абдоминална ехография, проф. Людмила Матева – 
гастроентеролог, председател на Българска асоциация за 
изучаване на черния дроб, проф. Красимир Антонов – 
гастроентеролог в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, проф. Толя 
Стоицова – медиен психолог, преподавател в НБУ и проф. 
Иванка Мавродиева – преподавател в СУ.  
С първа награда бе отличена Десислава Николова, в. „Капитал“ 
за материала - „Хепатит С - болестта, която се лекува 
окончателно“. Втора награда взе журналистката на БТВ 
Кристина Газиева за репортажа й „Хепатит C - невидимата 
заплаха“. На трето място беше класирана Люба Момчилова от в. 
„Доктор“, с материала „Скрита опасност“. 
Участниците в конкурса имаха възможност да се включат със свои публикации от 2017 г. в печатни и 
онлайн медии, радио и телевизионни репортажи, предавания, фотографски материали и 
кинодокументалистика, посветени на темата за хепатит С. Организаторите получиха над 100 
материали от повече от 20 журналисти. До финалната фаза на конкурса достигнаха 15 журналисти с 
общо над 40 материала. 

http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2017/05/26/2977641_hepatit_s_-_bolestta_koiato_se_lekuva_okonchatelno/
http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/zdrave/2017/05/26/2977641_hepatit_s_-_bolestta_koiato_se_lekuva_okonchatelno/
http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/hepatit-c-nevidimata-zaplaha.html
http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/hepatit-c-nevidimata-zaplaha.html
http://zdrave.to/zdrave/4779-prof-d-r-krasimir-antonov-hepatit-s-dreme-desetiletiq-no-porazqva-izvednyj
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На 06.12.2017 г. в Брюксел се проведе заключителна среща по кампанията на Европейски пациентски 
форум за универсален достъп до здравеопазване. Като модератор в събитието участва председателят 
на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев. Представена беше разработената 
в рамките на Кампанията за достъп до здраве 2017 пътна карта, озаглавена Предприемане на 
действие – Пътеводител за постигане на универсално здравно покритие за всички до 2030 г. 
Документът беше изготвен, за да даде на ЕС и институциите на национално ниво препоръки, които 
трябва да бъдат неотложно взети под внимание, за да бъде постигнато универсално здравно 
покритие (УЗП) за всички пациенти в рамките на ЕС до 2030 г. Пътната карта приканва държавите 
членки и ЕС да се ангажират с дългосрочна визия, в която равноправния достъп и УЗП да се превърнат 
в реалност за всеки - задача поставена от „Целите за устойчиво развитие“ (SDG’s) на ООН за 
гарантиране на здравословен живот. 
Защо тази пътна карта е необходима? 
Универсалното здравно покритие е добре позната цел на всяка здравна система в ЕС, но това основно 
право все още не е реализирано за всички пациенти. В тази връзка, създадената пътна карта се стреми 
да повиши осведомеността за незадоволените нужди и бариерите, които пациентите срещат, 
търсейки достъп до здравни грижи. 
За какво се застъпва ЕПФ? 
Пътната карта е предназначена главно за страните-членки на ЕС и националните  институции, като 
призовава към: 
- Зачитане на пациентите от всички краища на ЕС, независимо от тяхната националност или 
държавата, в която пребивават. Те трябва да имат право на равноправен достъп до висококачествена 
грижа. 
- Ангажираност за инвестиране в устойчиво здравеопазване, базирано на получени резултати и 
добавена стойност. 
- Подсигуряване на достъп до здравни услуги и медикаменти. Те трябва да бъдат достъпни за всички, 
което включва съдействие и от страна на здравната индустрия. 
- Засилване на сътрудничеството и предприемане на мерки за подобряване на цялостното 
функциониране на здравните системи, достъпа до здравеопазване  и обвързаните с тях грижи за 
пациентите. 
- Прекратяване на дискриминацията и стигмата с които се сблъскват пациентите, което да 
подсигури, че никой няма да бъде пренебрегнат. 

ЕПФ представи пътна карта за постигане на универсално здравно покритие 
за всички до 2030 г.  

http://www.eu-patient.eu/globalassets/campaign-on-access/taking-action---a-roadmap-to-achieving-universal-health-coverage-for-all-by-2030.pdf
http://www.eu-patient.eu/globalassets/campaign-on-access/taking-action---a-roadmap-to-achieving-universal-health-coverage-for-all-by-2030.pdf
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В пътната карта ЕПФ набляга на важността и нуждата от 
създаване на прозрачен, всеобхватен и съвместен работен 
процес за осъществяването на УЗП и „Целите за устойчиво 
развитие“ на ООН. 
Също така ЕПФ призовава към колаборация между 
различните сектори в полза на здравето и фундаментална 
промяна в подхода на Европа към достъпа до здравни 
услуги, за постигане на УЗП и значително подобряване на качеството на живот и грижите за 
пациентите. 
Гореизброените препоръки са подробно описани в самата пътна карта. 
Как да бъде използвана пътната карта? 
Пътната карта служи като наръчник за отявлените предизвикателства, пациентски грижи, 
неудовлетворените потребности и препоръчителните действия за постигане на универсално здравно 
покритие за всички. 
ЕПФ кани ЕС и политически ангажираните институции на държавите членки да разгледат обстойно 
пътната карта и предоставените препоръки при вземането на политически решения в сферата на 
здравеопазването и при осъществяването на „Целите за устойчиво развитие“ на ООН. 
ЕПФ ще използва пътната карта като референтен документ за всички свои дейности, обвързани с 
достъп до здраве. 
ЕПФ прикани пациентските организации и гражданското общество да използват този документ, за да 
ангажират правителствата си, като ги държат отговорни за изпълнението на УЗП. 
Заключение 
В контекста на „Програмата за устойчиво развитие 2030“ никога досега не е имало по-подходящ 
случай и по-важен момент за Европа за съвместна работа в полза защита на здравето. Затова от 
съществено значение е не само то да се поддържа, но и да се подобрява непрекъснато.  
Защитата и подобряването на здравето е пример за успеха на Европейския съюз. В тази връзка по-
тясното сътрудничество и колаборация между държавите членки би могло да даде възможност на 
държавите да предоставят необходимите инструменти за справяне с неравнопоставеността в 
здравеопазването. 
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ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ  
И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ! 

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

