
“Университет за пациенти” 

най-мащабната програма за обучение на пациенти 



Защо е необходима тази програма? 

Броят на заболяванията се увеличава и все повече от тях хронифицират 

 

Рядко пациентите получават обучение за 
заболяването си и как да следват лечението 

 

 

Неспазване на назначената терапия води до 
прогресиране на заболяването и неефективни 
резултати 

 

Непридържането към терапията причинява сериозни финансови загуби 
в цяла Европа 



Испанският опит 

Програма, създадена от Испански пациентски форум 

Финансирана от каталунското правителство 

Програмата функционира от няколко години 

 

http://www.universidadpacientes.org/


Цел на програмата “Университет за пациенти” 

Университет за 
пациенти 

Обучение и 
подкрепа на 
пациентите с 

хронични 
заболявания 

Обединяване 
усилията на 

всички страни в 
процеса  

Осигуряване на 
приемственост в 

лечението на 
пациентите 

Търсене на 
индивидуален 

подход към всяко 
заболяване – 
различен вид 

обучение 

Взаимстване 
опита и 

успешните 
практики от 

чужбина 

Придържане към 
назначената 

терапия 



Уникалното в програмата  

Постигане на ефективен диалог с пациента 
 

Пациентът ще има възможност да бъде обучен от друг пациент със 
същото заболяване – емоционална подкрепа 
 

Проектът позволява интегрирането на различните страни в процеса 
на лечение 
 

Чрез обучение се търси следване на терапията 
 

Програмата ще се стреми да развива самоконтрол у пациентите 
 

Взаимства опита и успешните практики на страни като Испания 

 



Същност на програмата “Университет за пациенти” 

Дългосрочен проект на НПО 

Ефективното участие на пациентските организации в процеса на 
обучение и проследяване на пациента 

Всяко заболяване – отделен факултет, който ще има собствен принцип 
на провеждане 

Индивидуални 
беседи със 
специалист 

call center Семинарни 
обучения 



Информационен сайт 

www.uni.npo.bg 

http://www.uni.npo.bg/


Елементи на програмата 

Обучителни 
материали за 

пациента 

Call center с 
медицински 
консултанти 

Обучителни 
модули 

Лога на програмата 



Брой обхванати пациенти - 1440  

Брой медицински специалисти - 42 

Специални обучителни екипи – локален координатор, 
специалисти кардиолози, медицински сестри и пациент със ССЗ 

Брой локации 

4 клиники в София 

1 клиника в Пловдив 

  1 клиника във Варна 

Вид на обучението - индивидуални обучителни беседи  

Шестмесечно проследяване чрез обаждания от call center 

Контролен преглед в края на 6-я месец 

Факултет Остър коронарен синдром 



Брой обхванати пациенти  - 1600  

Брой медицински специалисти – 40  

Специалисти – ортопеди и невролози 

Локации – кабинети за доболнична помощ в големите градове на 
България 

Продължителност на факултета - 1 месец 

Вид на обучението: 

индивидуални обучителни беседи  

проследяване чрез обаждане от call center 
 

 

Факултет Остеоартроза 



Брой обхванати пациенти -  над 1000  

Брой медицински специалисти – 57 

Брой локации – 15 (София град, София област,  Благоевград, 
Враца, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Бургас, Варна, Шумен, 
Добрич, Русе, Велико Търново, Габрово и Плевен) 

Продължителност на факултета – 5 месеца 

Вид на обучението - семинарно обучение с предварително 
обучени екипи, състоящи се от медицински онколог, медицинска 
сестра и обучен представител на пациентска организация  

Факултет Онкология – рак на млечната жлеза и рак на простата 



Планиран брой обучени пациенти – 420 

Брой медицински специалисти - 30 извънболнични психиатри с 
ежедневна клинична практика 

Брой обучителни сесии - 180  

Психообучение в 6 сесии  

Вид на обучението - индивидуални, семинарни и фамилни 
обучителни сесии 

Продължителност – 6 месеца 

 

Факултет Биполярно афективно разстройство 



Обобщени данни 

Обхванати пациенти – над 4500 

Медицински специалисти – над 170 

Градове – над 20 града в България 

Обучителни сесии по 4-те факултета – над 3400 



Предстоящи модули на обучение: 

Хронични вирусни хепатити 

Глаукома 

Диабет 

Репродуктивно здраве 

Лимфом 

Рак на шийката на матката 

Множествена склероза 

Програма за контрол и управление на болката 

Докладване на нежелани реакции 

и други 


