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Повече от 2000 човека се включиха в акциите 
на Национална пациентска организация по 
време на изложение „Мисия здраве“ (1-
3.06.2018 г.).  

Най-многобройни по традиция бяха 
посетителите на щанда за профилактика на 
зрението.  

В трите дни на изложението специалисти 
офталмолози от пет столични клиники 
преглеждаха и консултираха желаещите.  

Близо 1000 човека се възползваха от 
възможността да проверят очното си здраве, 

като при почти 40 души беше открита макулна дегенерация, приблизително толкова бяха и пациентите с 
катаракта, регистрирани бяха и единични случаи на глаукома. Диагностицираните бяха консултирани и 
насочени към по-задълбочени изследвания.  

Огромен интерес и тази година предизвика ехографският скрининг на щитовидна жлеза, организиран от 
НПО и Сдружение ВИОМ. При по-голямата част от прегледаните 51 души беше открито изменение в 
структурата на щитовидната жлеза и те бяха насочени за допълнителна консултация за доказване или 
отхвърляне на диагнозата.  

Масово висок холестерол отчетоха експертите от Национална асоциация на децата и младите хора с 
диабет от акцията за измерване на кръвна захар, холестерол и кръвно налягане. По-големият проблем 
според тях е, че хората знаят за високия си холестерол, но не го следят. Много от посетителите се оказаха 
в предиабетно състояние, повечето от тях за първи път разбраха, че са в риск от развитие на диабет. В по-
голямата част от случаите хората нямаха информация за необходимостта от спазване на хранителен режим 
и двигателна активност като превенция срещу заболяването и бяха консултирани на място. Около 300 
посетители преминаха през скрининга за диабет и холестерол на щанда на НПО. Те се включиха и в акцията 
за измерване на нивото на наситеност на кислород в кръвта, организирано от сдружение „Българско 
общество на пациентите с пулмонална хипертония“. Тук не бяха отчетени отклонения от нормите на нито 
един участник.  
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Повече от 80 души се включиха в инициативата на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ 
за изследване на хепатит С. Не бяха открити случаи на заболяването.  

Успешна акция по кръводаряване проведе на щанда на НПО Националният център по трансфузионна 
хематология в първите два дни на изложението. Десетки посетители откликнаха на призива да дарят кръв, 
като сред тях имаше такива, които взеха на място решението да помогнат, а няколко от тях даряваха за 
първи път. 
 

 

 
Активности на НПО 

 

 

 

Национална пациентска организация е 
против отмяната на забраната за 
тютюнопушене на закрито 
 

 

 Национална пациентска организация се обяви за запазване забраната за тютюнопушене в затворени 
помещения. Според данни на Световната здравна организация (СЗО) броят на настоящите пушачи в света 
е 1.1 милиарда души. Ежегодно в света умират над 6 милиона души от заболявания, причинени от 
тютюнопушене, включително и непушачи, които са изложени на тютюневия дим. В България 13.5% от 
всички незаразни болести и 12.4% от смъртните случаи са в резултат на тютюнопушенето. Данните сочат, 
че процентът на пушачите в България през 2017 година е 36%, докато средният за Европа процент е 28%. 

България оглавява челните места на класацията на страните в ЕС с най-лоши здравни показатели по години 
живот в болест и загуба на трудоспособност, предизвикани от нездравословен начин на живот –
прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушене, прием на вредни храни, замърсен въздух и липса на 
физическа активност. Национална пациентска организация счита, че е необходимо прилагането на нова 
стратегия и план за превенция на тютюнопушенето и намаляване на вредата от тютюн, както и за 
разработването на законови промени, които имат смисъл и биха довели до подобряване, а не влошаване 
на здравните показатели на българите. В Становището си НПО изказва надежда, че предложената промяна 
няма да бъде приета и ще се работи в името на едно по-добро бъдеще, изпълнено със здраве, а не с 
тютюнев дим.  

Повече подробности ТУК. 

 

 

   

  

Стотици се изследваха на щанда на Национална пациентска 
организация на изложението Булмедика/Булдентал 2018 

 

 Стотици бяха посетителите на щанда на Национална 
пациентска организация (НПО) на медицинското 
изложение Булмедика/Булдентал (16-18 май 2018), 
които се възползваха от възможността да се изследват за 
няколко социалнозначими заболявания. Над 80 човека 
се подложиха на тест за хепатит С в първия ден от 
форума. Специалистите от Национално сдружение за 
борба с хепатита „Хепасист“, които извършваха 
скрининга, не отчетоха нито един положителен резултат. 
Почти толкова бяха и желаещите да проверят кръвната 
си захар и холестерола, както и наситеността на кислород в кръвта си във втория ден на изложението. 29-
годишна жена беше насочена от експертите от Българско общество на пациентите с пулмонална 
хипертония за консултация с пулмолог, поради отчетено понижено насищане на кислород в артериалната 
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кръв. При около половината от изследваните специалистите на Национална асоциация на децата и 
младите хора с Диабет откри повишени стойности на холестерола. С тях беше проведена консултация за 
нуждата от двигателна активност и здравословен режим на хранене. Голям интерес сред посетителите 
предизвика и ехографският скрининг на щитовидната жлеза в последния ден на изложението. От 
организираната от НПО и сдружение ВИОМ акция се възползваха 34 души. Едва четири случая без 
патологични изменения отчете ендокринологът д-р Марияна Иванова след края на скрининга. Петима 
бяха с новооткрити доброкачествени образувания, а всички останали – със съмнения за автоимунен 
тиреоидит на Хашимото. Пациентите бяха насочени към по-задълбочени изследвания за доказване или 
отхвърляне на диагнозата.  

Участието на НПО за пореден път на изложението Булмедика/Булдентал постигна целта си да повиши 
информираността относно нуждата от профилактика, защото именно тя е в основата на превенцията и 
успешното лечение на редица заболявания. 

 

 

 

 Национална пациентска организация подкрепя усилията за 
мерки срещу замърсяването на въздуха 

 

 Национална пациентска организация се включи в 
инициативата за взимане на спешни мерки срещу 
замърсяването на въздуха в България. В експертния форум 
„Чист въздух за здраве в София“, който се проведе на 30 май 
2018 г., участва и председателят на НПО д-р Станимир 
Хасърджиев. Той представи гледната точка на пациентите и 
говори за нуждата от партниране между лекари, пациенти и 
институции, както и за възможните решения и нуждата от 
превенция. Първото по рода си събитие се организира от 

сдружение „Въздух за здраве“ и алианс „Здраве и Околна Среда“ (HEAL). На него беше подписан общ 
Меморандум, с който се предупреждава обществото за сериозността на проблема, засягащ пряко 
здравето на хората. В документа здравни организации и експерти се обединяват около общи действия за 
намаляване на замърсяването на въздуха в България. Меморандумът съдържа конкретни ангажименти, 
които организациите поемат, както и мерки за справяне с опасното за здравето запрашаване на въздуха.  

Повече четете ТУК. 

 

 

   

  

 Пациентски организации категорично настояват здравното 
министерство да не подценява пациентското участие в 
решаването на проблемите на хепатит у нас 

 

 В писмо до здравния министър Кирил Ананиев, заместник-министрите на 
здравеопазването, председателя на Надзорния съвет на НЗОК и до сдружението 
на личните лекари, „Хепасист“, „Хепактив“ и Национална пациентска организация 
приветстваха началото на закъснялата дискусия за включването на ензима ALT, 
като косвен показател за състоянието на черния дроб, в профилактичните 

прегледи при възрастни лица. Трите организации – застъпници за правата на пациентите, позовавайки се 
на действащото законодателство, предложиха свои експерти в провеждането на работни срещи за 
реализирането на тази политика за пациентите, като отчетоха, че не разбират причините, поради които не 
са били въвлечени в целия процес досега. В писмото бе посочено още, че България често е сочена като 
пример в Европа за някои добри практики при включването на пациентите в здравната система и се 
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изразява очакване тази тенденция да бъде все по-застъпена и законодателно дефинирана. Трите 
организации предложиха на здравните институции да проведат кратки обучения на администрацията в 
Министерство на здравеопазването, по време на които да запознаят служителите с европейските 
документи и политическите инициативи относно пациентското включване, както и с резултатите и 
публикациите от редица научни проучвания и анализи, за ефективността и ползите от пациентската 
експертиза при планирането и провеждането на ефективни здравни политики. 

За повече подробности ТУК. 

 

  

 

 

 Д-р Станимир Хасърджиев: Здравето е в основата на 
икономическия растеж 

 

 „В основата на всичко е населението. То е факторът, който движи 
икономическия растеж на една нация. Фактът, че то намалява, е 
основен аргумент в опитите да се убедят отговорните фактори, че 
здравето е изключително важно за всяка една държава“. Това 
подчерта д-р Станимир Хасърджиев – председател на Национална 
пациентска организация (НПО) по време на встъпителната 
презентация в дискусията „Здравословната среда – рискове и 
работещи модели“, организирана от сп. „Икономист“. Шест години 

по-ниска от тази в ЕС е продължителността на живота у нас. Хроничните незаразни болести причиняват 
смъртта на 80% от българите. Поведенческите фактори са в основата на смъртността при над 40% от тях. 
Харчим за здраве минималното, а най-сериозните суми са за ваксини и основна превенция. И не винаги 
сме наясно как се разходват средствата. По-важното обаче е, че ефектът е почти незначителен, отбеляза 
още той. С над 30 години се е увеличила продължителността на живота в САЩ в рамките на 20 век 
вследствие на поставянето на здравето на нацията сред главните приоритети на страната. Ефектът е не 
само здраве, но и спестяване на средства, както и ефект от правилното организиране и планиране. 
Примерът със САЩ е показателен и с това, че от най-затлъстяла нация в световен план, тя отдавна бе 
задмината от Европа в това отношение, подчерта още Хасърджиев. 

Световната здравна организация посочва тютюнопушенето като главна причина за висока смъртност в 
световен план. Хасърджиев даде световни примери за успешни опити в борбата с порока. Освен това 
посочи добри практики срещу други зависимости.  

Още от дискусията четете ТУК. 

 

 

   

  

Д-р Станимир Хасърджиев участва в технологичния фестивал 
Webit 

 

 Председателят на НПО д-р Станимир Хасърджиев взе участие в 
темата за дигиталното здравеопазване във втория ден 
(27.06.2018 г.) на технологичния фестивал Webit в София. Заедно 
с други експерти в областта той се включи в дискусионната сесия 
за „Прецизна медицина в дигиталната ера“. По време на 
събитието бяха разисквани няколко основни въпроса: Как 
можем да повишим информираността относно здравето и 
предприемачеството в областта на дигиталното 
здравеопазване?; Какво се променя във взаимодействието 

между лекар и пациент?; Как могат гражданите да бъдат част от решенията в процесите на дигиталното 
здравеопазване? и др. 
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Активности на членовете на НПО 

 

 Стартира кампания за набиране на средства за изграждане на 
Център за деца с аутизъм в Плевен 

 

 Сдружение „Аутизъм днес“ и фондация „Стъпка за 
невидимите деца на България“ стартираха кампания за 
фондонабиране за изграждане на Център за деца с 
аутизъм и други проблеми в развитието в Плевен. Той ще 
представлява център за Северна България и ще бъде 
поместен в сграда, предоставена от Община Плевен. 
След помощта, която двете организации получиха за 
ремонта и откриването на първия Център за 
високопрофесионална терапевтична грижа и помощ за 
деца с аутизъм в София, те са оптимисти, че отново ще 

получат подкрепата на бизнеса, на дарители, на институции, публични личности и строителни фирми, за 
да осигурят и на децата в Северна България достъп до висококвалифицирана грижа и терапевтична помощ 
на световно ниво.  През април 2018 г. Община Плевен предостави сградата на бившия дом „Детелина“ за 
деца, лишени от родителски грижи, за създаване на Център за деца с аутизъм за Плевен и Северна 
България. За да бъде пригодена за целта обаче, тя се нуждае от сериозен ремонт. Организаторите приемат 
всякакъв вид помощ – дарения, материали за ремонт на сградата, доброволен труд.  

Първият център е открит през 2015 г., а през ноември 2017 г. заработи и вторият център за деца с аутизъм 
- в читалище „Витоша“ в Бъкстон, София. В тях работи високопрофесионален екип от специалисти - 
ерготерапевти, логопеди, психолози, поведенчески технолози. Благодарение на експертите децата с 
аутизъм от София и региона имат достъп до висококачествена и професионална терапия и получават шанс 
за социализация и включване в обществото.  

 

 

  

 

 

 Акция „С колан в автобуса“  
 Провокирана от няколкото трагични случая на 

загинали и ранени пътници в автобуси от началото на 
годината, Българска асоциация на пострадали при 
катастрофи припомни на обществото безспорните 
ползи и защита, които ни дава предпазния колан в 
превозното средство. За целта организацията 
инициира информационна кампания, насочена към 
пътниците в автобуси от междуградските линии 
непосредствено преди обичайните пътувания по 
официалните майски празници. На пътуващите с 
автобуси от Централна автогара в София бяха 
предоставяни образователни печатни материали със 
задълженията им. А на 04.05.2018 г., заедно със 

служители от столичния КАТ, експертите от БАЗПК съветваха пътниците в автобусите, тръгващи от 
Централната автогара в столицата, да поставят предпазните колани.  

Повече информация прочетете ТУК. 

 

 

   

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
http://www.bazk.org/campaigns/akciya-s-kolan-v-avtobusa
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 Певческата група към сдружение „Онкоболни и приятели“ – 
Бургас беше отличена в два фолклорни фестивала  

 

Фолклорна група „Наниз“ към сдружение „Онкоболни 
и приятели“ – Бургас, получи отличия за участието си 
във фолклорните фестивали в Поморие и Китен. На 4 
май певческият състав се представи отлично на XV-ия 
Национален тракийски фолклорен събор „Гергьовден“ 
в Поморие.  

Месец по-късно групата, с ръководител народната 
певица Таня Русева, се представи на ниво и на VII-ия Международен фолклорен 
фестивал „Атлиманска огърлица“ в Китен. 

 

 

   

  

 

 

 Катерихме се за повече дъх по повод Световния ден за борба с 
пулмоналната хипертония 

 

 Дванадесет са пациентите с пулмонална хипертония у нас, 
включени в листата на чакащите за трансплантация на бял 
дроб. Вече имаме седем успешно трансплантирани болни 
с тази диагноза. Това съобщиха от Изпълнителна агенция 
по трансплантация. Стотици българи буквално не могат да 
си поемат дъх заради тежкото и рядко заболяване, 
наречено пулмонална хипертония. Всички те са зависими 
от кислородните си маски и апарати, за да могат да 
извършват елементарни дейности, а изкачването дори 
само на няколко стъпала е огромно изпитание за 
страдащите от „болестта на сините устни“. Според данните 

на Здравната каса 124 души в момента са на терапия, а състоянието им се следи в три болници в страната 
– столичните „Св. Анна“ и НКБ, както и варненската „Св. Марина“. Тази година Българско общество на 
пациентите с пулмонална хипертония (БОППХ) отбеляза  Световния ден за борба с болестта на 4 май в 
Приключенски парк „Фънтопия“ в Парадайс център в София. Специалното събитие бе под надслов „Дари 
дъх“, като по време на спортния хепънинг пациенти и техни приятели се катериха по изкуствена стена в 
подкрепа на болните от пулмонална хипертония. Инициативата има за цел да се повиши осведомеността 
на хората за това животозастрашаващо заболяване на белите дробове и сърцето и се реализира с 
подкрепата на Министерство на здравеопазването и Министерство на младежта и спорта. „Пулмоналната 
хипертония може да застигне всеки. Невидимата болест те прави зависим от кислородния апарат. Не 
можеш да дишаш и се уморяваш от най-малкото движение, получаваш отоци по краката, ръцете, устните 
ти посиняват, задушаваш се. Кислородната маска ти пречи, когато спиш, а изкачването на стъпала се 
превръща от елементарно действие в огромно изпитание“, разказа пред журналисти Наталия Маева, 
председател на БОППХ. Един от ключовите симптоми е затруднено дишане дори при най-обикновени 
ежедневни задачи, а ако не се лекуват адекватно, пациентите живеят само няколко години. „Ако се 
обединим около идеята за по-добра осведоменост за пулмоналната хипертония, бихме могли да 
постигнем по-ранно и точно диагностициране на болестта, оптимално лечение, по-добро качество на 
живот и повече научни изследвания върху различните видове пулмонална хипертония. С тази диагноза се 
живее трудно, а качеството на живот е променено до неузнаваемост“, обясни Маева, която е  
трансплантирана в Австрия. Още двама българи с тази диагноза са с присаден бял дроб, а един е включен 

 

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
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в листата на чакащи на Евротрансплант. Като част от кампанията, на 5 май фасадата на НДК бе осветена в 
синьо – цветът, който е символ на „болестта на сините устни“. 

 

  

 

 

 Благотворителен футболен турнир за дами събра пари за деца с 
онкохематологични заболявания 

 

 В изключително емоционално преживяване  за 
всички участници се превърна благотворителният 
футболен турнир за дами, който се проведе в 
София на 12 май. Инициатор на събитието, 
преминало под мотото „Нека нито едно дете с 
онкохематологично заболяване и неговото 
семейство не остава само в битката с болестта“, 
беше фенклубът на Арсенал. Турнирът събра 
майки, момичета и малки момиченца, които 
спортменски показаха съпричастност към борбата 
на десетки български семейства. Защото по време 
на тежкото и продължително лечение, именно 
майката е в симбиоза с детето - съпреживява всяка 

болка и с майчина грижа и ласка отнема натрупаното емоционално и физическо напрежение. В събитието 
се включиха професионални съдийки от Български футболен съюз, както и национални състезателки, които 
демонстрираха футболни умения. Средствата, набрани от благотворителния търг по време на турнира, ще 
бъдат използвани за дофинансиране на летен лагер за деца до 10-годишна възраст с онкохематологични 
заболявания.  

Вижте повече ТУК. 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На 12 и 13 май сдружение „Аутизъм днес“ се включи в Autism Europe, Annual 
General Assembly meeting в Ротердам, Холандия. 

 

 

   
 

 

  

 

 

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
https://www.facebook.com/decaohz.org/
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 Благотворителен голф турнир в подкрепа на Българско 
сдружение Лимфом се проведе в София 

 

 На 13 май в Голф клуб „Света София“ се проведе благотворителен голф турнир в подкрепа на Българско 
сдружение Лимфом. В него взеха участие 76 състезатели, а членове на Сдружението получиха своя първи 
голф урок и се забавляваха с футбол, петанк, бадминтон и тенис на маса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В състезанието, проведено във формат скрамбъл в отбори по двама, три двойки постигнаха еднакъв 
резултат – 44 стейбълфорд точки, и класирането бе определено чрез сравняване на вторите девет дупки. 
Дадени бяха награди и за „Най-дълъг удар“ и за „Най-близо до флага“. Наградите бяха връчени от Пиринка 
Петровa, председател на Българско сдружение Лимфом, и Елена Георгиева, член на Сдружението и 
дългогодишен служител на Голф клуба.  

Вижте повече ТУК. 

 

 

  

 

 

 Център „Амалипе“ организира конференция „Състояние на 
ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час 
до иновативното училище“ 

 

 

Необходимост от рестартиране на процеса на десегрегация в образованието, инвестиция в ранното детско 
развитие и впечатляващ консенсус по основните изводи и препоръки към глава „Образование” на 
Гражданския мониторингов доклад бяха основните елементи, около които се обединиха участниците в 
конференцията „Състояние на ромската образователна интеграция: от иновативния модел в час до 
иновативното училище”. Форумът, който се проведе на 14 май, се открои с безпрецедентно високо 
дипломатическо и педагогическо присъствие, както и участие на политическо ниво от основните 
заинтересовани страни. Омбудсманът Мая Манолова, заместник-министър Деница Сачева, заместник-
министър Зорница Русинова, кметът на Габрово Таня Христова, н. пр. Денис Кнобел (посланик на 

 

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
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Швейцария и съпредседател на Посланическата група за ромско включване), представители на две 
генерални дирекции на Европейската комисия и председателят на Център „Амалипе“ Деян Колев 
дискутираха пред посланици, дипломати, директори на училища и детски градини, както и пред 
представители на неправителствени организации от цялата страна. Конференцията се проведе на 14 май 
в София и бе организирана от Център „Амалипе” и НМД под патронажа на Посланическата група за ромско 
включване, с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт”.  

Повече подробности вижте ТУК.  

 

  

 

 

Семинари за ревматични заболявания се проведоха в Плевен и 
Габрово 

На 17 май 2018 г. в Плевен се проведе семинар за ревматичните 
заболявания, с който бе даден стартът на програма за безплатен 
скрининг за жителите на областта. Организатор на събитието беше 
сдружение „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит“, а целта - 
да бъдат информирани граждани и пациенти за диагностиката, 
възможностите за лечение на ревматичните заболявания и 
рехабилитацията им. Семинарът се проведе с официалната подкрепа на 
д-р Даниела Дариткова – Проданова, председател на Комисия по 
здравеопазването към 44-то Народно събрание на РБ, под патронажа на 
Община Плевен, с подкрепата на РЗОК - Плевен и Институт за здравно 
образование. Лектори на събитието бяха ревматологът доц. Николай 
Николов и физиотерапевтът д-р Мария Пройнова. Няколко дни по-късно, 

на 6 юни, семинар бе организиран и в Габрово. Събитията са част от Национална програма на АПРА, в 
рамките на която подобни събития са планирани и в други градове в страната. 

По данни от социологическо изследване „Нагласи и предизвикателства пред пациентите с ревматични 
заболявания“, поставянето на диагноза закъснява средно между 5 и 10 години. Това закъснение повишава 
риска от инвалидизация, при това в млада възраст. То се явява следствие от ненавременното разчитане на 
симптоматиката и закъснелия достъп до ревматолог. Плевен е една от областите в страната, в които 
навременният достъп до ревматолог и ранната диагностика са силно затруднени.  

Това е и причината Сдружението да инициира безплатни прегледи при специалист за жителите на 
областта. През периода 18 май - 18 юни всички, които нямат диагноза, но са със симптоми на ревматично 
заболяване имаха възможност да се преминат безплатен преглед при ревматолог.  
 

 

 

 

 

 СК „Достоен живот“ участва успешно в два турнира по шахмат 

 

Благоевградският Спортен клуб „Достоен живот“, който отскоро 
е член на НПО, участва в двудневния отборен турнир по шахмат 
на четири дъски за хора с нарушено зрение, който се проведе от 
16 до 18 май в Кюстендил. Представителите на „Достоен живот“ 
се състезаваха заедно с отбори от още пет града за купа 
„Пауталия“.  

Няколко дни по-късно - от 25 до 28 май, клуб „Достоен живот“ 
организира турнир по шах в Университетската база „Бачиново“ 
на Югозападен университет „Неофит Рилски“. В състезанието 
участваха 30 човека от пет спортни клуба от София, Кюстендил и 
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Благоевград. На първо място се класира Петко Пътев от СК „Успех - София“, второ място зае представителят 
на СК „Достоен живот“ Йордан Георгиев, а трети стана Петър Нешев от СК „Успех – София“. 

   

  

 

 

 Стартира информационна кампания за злокачествените 
заболявания на кръвта 

 

 На всеки 35 секунди един човек в 
света се диагностицира със 
злокачествено заболяване на кръвта. 
Ракът на кръвта е петото по 
разпространение онкологично 
заболяване и е най-често срещаната 
форма на злокачествено заболяване 
при децата. Данните бяха оповестени 
на пресконференция на тема 
„Постиженията в онкохематологията: 
от обричаща диагноза до нов живот“, 
проведена в средата на май. С нея бе 

даден стартът на информационна кампания за злокачествени заболявания, инициирана от Българско 
сдружение лимфом. Чрез нея се цели да се повиши информираността на обществото по отношение на 
злокачествените заболявания на кръвта и възможностите за диагностика и съвременно лечение, да се 
разкрият проблемите на пациентите, страдащи от тези заболявания и да се привлече вниманието към 
значението на иновациите при лечението на този вид заболявания. В рамките на инициативата в Пловдив 
се проведе уъркшоп за журналисти, лекари специалисти и пациентски организации. През септември 
предстои Месецът на злокачествените заболявания да бъде отбелязан с фотоизложба, графити, видео 
материали. Месец по-късно ще се проведе кръгла маса с участието на държавните институции в сферата 
на здравеопазването, съсловни и пациентски организации, лекари и др., посветена на злокачествените 
заболявания на кръвта.   

Болните от този тип заболявания у нас са около 6000, от които новите случаи – 1500. Това стана ясно по 
време на проведената пресконференция. Специалистите посочиха, че злокачествените заболявания на 
кръвта са над 140 типа, като основните групи сред тях са левкемия, лимфом и миелом. Председателят на 
Българско сдружение лимфом Пиринка Петрова посочи, че възможностите за ранно диагностициране на 
злокачествените заболявания все още са силно ограничени. За съжаление, поради тази причина 
откриването на болестта често се забавя. Тя посочи и основните симптоми на подобен тип заболявания – 
висока температура/студени тръпки, постоянна умора, главоболие, болка в костите, недостиг на въздух, 
чести инфекции, подути лимфни възли. Благодарение на иновациите в сектора обаче преживяемостта от 
тези тежки заболявания се е увеличила драстично, отчетоха експертите. Така например, петгодишната 
преживяемост от Неходжинов лимфом се е увеличила от 33% до 73% за около 40 години. В същото време 
обаче заболяването се среща все по-често, като председателят на Българското научно дружество по 
клинична и трансфузионна хематология проф. доц. Маргарита Генова посочи, че при него се наблюдава 
много рязък ръст. Силно увеличена е и преживяемостта от левкемия - от 14 на 63%, и най-вече при острата 
лимфобластна левкемия при децата, където благодарение на новостите в терапията тя е нараснала от 3% 
до над 90%. „Злокачествените заболявания на кръвта вече не са смъртна присъда“, посочи председателят 
на Сдружение лимфом.  

Вижте подробности ТУК. 

 

  

 

   

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
http://npo.bg/%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-35-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE/
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Фондация „И” и сдружение „ХепАктив” – партньори на 
CheckPoint София за тестване за хепатит В и С 
 

По повод Европейската седмица за тестване за ХИВ и хепатит (18-25 
май 2018) CheckPoint София - Център за сексуално здраве, в 
партньорство с фондация „И” и сдружение „ХепАктив” проведе за 
първи път пролетна акция за изследвания на всички желаещи да 
проверят своя ХИВ или хепатитен статус. Инициативата премина под 
надслов „За здравето няма възраст” и насърчи тестването за ХИВ и 
хепатит както сред млади хора, така и сред онези, които са родени 
преди 1965 година и за които има реална опасност да са били 
заразени с хепатит С, но не знаят това. Скринингови акции бяха 
проведени в CheckPoint София и по време на различни събития. 

Здравноосигурените пациенти с хепатит С у нас имат право на безплатно лечение, което постига до 100% 
успеваемост. Затова е важно хепатит С инфекцията да се диагностицира и излекува навреме, преди да 
доведе до допълнителни усложнения. 

   

  

 

 

 Отбелязахме Международната тиреоидна седмица  
 

 

 Международната тиреоидна седмица беше отбелязана от 25 до 31 
май 2018 г. Тази година тя премина под мотото „Време е да 
проверите контролния панел на тялото си!“. Мисията й бе да 
акцентира върху важността на щитовидната жлеза за протичането на 
всички жизнени процеси в организма. Организатор на 
инициативата, за пета поредна година, беше Сдружение на 
засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза в България 
(ВИОМ). Тази година Седмицата на щитовидната жлеза премина с 
редица инициативи. На 25 май, Световен ден за борба със 
заболяванията на щитовидната жлеза, доброволци раздаваха 
информационни материали на бул. „Витоша“, а вечерта сградата на 

НДК беше осветена в лилаво, в знак на съпричастност с хората, водещи битка с тиреоидното заболяване. 
Лице на кампанията за България е актрисата Аня Пенчева, която е с такова заболяване. Аджибадем Сити 
Клиник болница Токуда УМБАЛ също се включи в инициативата с безплатни прегледи на щитовидна жлеза 
за бременни и жени от 18 до 45 години. В консултациите бяха включени клиничен преглед и кръвни 
лабораторни изследвания на щитовидната жлеза. В рамките на инициативата сдружение ВИОМ, 
съвместно с Национална пациентска организация, проведе безплатен скрининг (ехография + преглед от 
специалист) по време на специализираните изложения „Мисия Здраве“ и „Булмедика“. „Един от 
основните проблеми с тези заболявания е, че те рядко се откриват навреме, тъй като някои от симптомите 
са твърде нетипични. Обикновено пациентите  мислят, че имат проблем със сърцето, с нервната система 
и чак на по-късен етап стигат до ендокринолог“, обяснява Мария Силяновска,  председател на ВИОМ. Това 
е и причината тази година кампанията да бъде посветена на това колко разнолика може да бъде картината 
на тиреоидните заболявания.  

Повече подробности ТУК. 

 

 

  

 

 

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
http://www.thyroidbg.com/bg/news/86-omts2018
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 Национален дворец на културата бе осветен в оранжево по 
повод Световния ден за борба с множествената склероза 

 

 

 На 30 май сградата на Националния дворец на културата бе 
осветена в оранжево. Поводът бе Световният ден за борба с 
множествена склероза (МС). Тази година кампанията за ранно 
информиране за множествената склероза премина под надслов 
#bringinguscloser и бе свързана със засегнатите от МС хора, както 
и хора, участващи в търсенето и прилагането на лечение на това 
заболяване. По-рано същия ден се проведе пресконференция, 
посветена на Световния МС ден и кампанията под надслов „Ръка 
за ръка в живота с МС“.  
 „Справянето с болестта не изглежда така, както е било преди 50 

години. Всичко дължим на постиженията на науката в областта на медицината, на приложението на 
ядрено-магнитния резонанс в диагностичните процедури, с който диагнозата МС се открива все по-лесно 
и по-рано.“ Това заяви организаторът на събитието Здравка Цветарска, председател на фондация „МС 
Общество – България”. Без да изключва алтернативните подходи в терапията на неврологичното 
заболяване, тя призова пациентите да не отричат официалната медицина. „Всяко отлагане на адекватна 
терапия в един момент може да доведе до непредсказуеми последствия за пациента. Традиционната и 
алтернативната медицина могат да вървят ръка за ръка, но под наблюдението на специалистите”, 
категорична бе Цветарска.  
В рамките на кампанията „Ръка за ръка в живота с МС“ на 31 май и 1 юни 2018 г. в Park Center Sofia бе 
поместена специализирана виртуална МС стая, с която на всички желаещи бе дадена възможност да 
научат повече за диагнозата, както и да изпитат всички симптоми, които МС причинява на пациентите. 
Множествената склероза е основният нетравматичен фактор, водещ до инвалидизация сред младите хора 
в световен мащаб. 2,3 млн. души са засегнати от МС по света, 690 000 са болните в Европа. Над 7000 са 
хората, които водят битка със заболяването в България, като по данни на лекари всяка година у нас се 
диагностират нови 80 случая на болестта.  
Вижте повече ТУК. 
 

 

  

 

 

 Поезия с кауза – за децата с лицеви аномалии  
 В навечерието на Деня на детето – на 31 май, стиховете на осем 

автори звучаха в литературния клуб на Столична библиотека с 
кауза – децата с лицеви аномалии.  Поетите Аксиния 
Михайлова, Петър Чухов, Ина Иванова, Стефан Иванов, Ирена 
Иванова, Димана Йорданова, Иван С. Вълев и Иван Димитров 
се превърнаха в новите приятели на децата и асоциация АЛА. 
Своеобразният празник премина сред семейства с деца в 
изключителна приятелска атмосфера. Каузата: 120 деца в 
България всяка година се раждат с аномалия на устната и/или 

небцето. Държавата осигурява само оперативното лечение, което е крайно недостатъчно. За да бъдат 
пълноценно и ефикасно лекувани, децата трябва да работят и със специалисти по хранене, ортодонт, 
логопед, психолог. Вече 20 години сдружение „Асоциация лицеви аномалии-АЛА“ дофинансира лечението 
на децата, защото всяко дете заслужава да получи възможност да бъде разбирано и приемано в 
обществото.  

Вижте повече ТУК. 

 

 

   

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
http://msobg.org/menu.php?i_id=67
file://///users/Alex/Desktop/За%20повече%20информация:%20http:/ala-bg.org/%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D1%258F-%25D1%2581-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0-%25D1%2581-%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8/
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 Специален ден за децата с аутизъм 

 

 

 За Деня на детето - 1 юни, 
сдружение „Аутизъм 
днес“, фондация „Стъпка 
за невидимите деца на 
България“ и център за 
деца „Angel Steps” 
организираха един 
специален ден. Децата от 
центровете „Аутизъм 
днес“ учиха и играха, а 
после сами изработиха 
истински емоджита. Лица, 
животни, растения и какво 
ли още не... Едно чудесно 
преживяване и истински 
детски празник. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 Фондация „Състрадание Алцхаймер – България“ стартира групи 
за взаимопомощ в София и Варна 

 

 От месец юни 2018 г. до 
края на годината фондация 
„Състрадание Алцхаймер – 
България“ сформира в 
София и Варна групи за 
взаимопомощ за хора, 
които се грижат за членове 
на семейството или за свои 

приятели с деменция. Желаещите да се включат могат да заявят участие на имейл: compassion.alz@abv.bg. 
Целта на тези групи е да осигурят подкрепа на участниците и по този начин да им помогнат да се справят 
по-добре чрез: споделянето на своите преживявания и опит с други, които имат подобни преживявания, 
възможност на грижещите се да разговарят за проблемите, пред които са изправени или изборите, които 
трябва да направят, научаване повече за болестта и начините, по които да се справят при обгрижването, 
насърчаване на грижещите се да мислят и за себе си, за да предпазят собственото си здраве и да 
почувстват, че не са сами, съвети от специалисти - психолог, невролог или юрист по дадена тема, 
споделяне на идеи и информация за търсене на помощ и подкрепа. Срещите са отворени и за самите хора 
с деменция. При желание от страна на участниците, има възможност да бъде добавена арт или 
музикотерапия. 

 

 

  

 

 

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
mailto:compassion.alz@abv.bg
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 Белодробно трансплантирани българи осиновиха роза в 
градската градина във Виена 

 

 Трудно е постоянно да намираш начин да благодариш 
на всички лекари, които са направили и 
невъзможното, за да продължиш да имаш 
пълноценен живот. Още по-трудно е, когато върху теб 
тежи отговорността да представяш подобаващо 
България пред понякога скептично настроените 
австрийски лекари. „Не зная защо, но по време на 
една от първите ми дълги разходки в градската 
градина във Виена след белодробната 
трансплантация, която преживях, реших, че като 
българка и потомка на карловски производители на 
розово масло би било добре да подаря роза на екипа 

от австрийски лекари, който направи така, че да дишам отново нормално“ – това споделя Наталия Маева, 
председател на Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония. Бяха необходими две 
години, за да се реализира тази мечта. Членовете на Сдружението на пациентите с дихателна 
недостатъчност и белодробна трансплантация, чийто зам.-председател е Наталия Маева, се обединиха и 
заедно осиновиха червена роза - символ на безусловна любов към австрийски лекари. На табелата, която 
стои до розата в градската градина във Виена, е написано: „Благодарим ви, че ни подарихте живот!“. По 
този начин българските пациенти изразиха признателността си към един много специален за тях човек - 
проф. Валтер Клепетко. Той, заедно с екипа си, преди 28 години поставя началото на програмата за 
белодробна трансплантация.  А посланието на осемте трансплантирани българи към всички нас е да се 
замислим, ако решим да бъдем донори как може да направим това, защото с нашето "да" може да 
подарим нормален живот на някого. Така живеят осемте трансплантирани българи - благодарение на едно 
"да", макар то да е изказано в друга държава. Те не знаят нищо за своите донори, но всеки ден им 
благодарят за подарения живот. 

 

 

  

 

 

 

 XV-и Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ се проведе във 
Велико Търново 

 

 Близо 1500 деца, учители и родители от 90 училища, както 
и младежи от доброволчески групи от цялата страна се 
събраха на 8 и 9 юни във Велико Търново за XV-то издание 
на Детския ромски фестивал „Отворено сърце“. 
Фестивалът е съвместна инициатива на Център „Амалипе“, 
община Велико Търново и Тръст за социална алтернатива.  
Множество изпълнения потопиха в цвят и звук парк 
„Марно поле“ и пренесоха гостите и зрителите в 
невероятния свят на музиката и изкуството на различни 
етноси. В два поредни дни участниците показаха сериозни 
музикални, танцови и артистични заложби.  

За повече информация посетете интернет страницата на „Амалипе“ - http://amalipe.com. 

 

 

  

 

 

http://www.npo.bg/
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 За 13-и път сдружение „Зачатие“ отбеляза Деня на 
репродуктивното здраве 

 

 На 9 юни 2018 в Плевен се проведе 13-то 
поред издание на Деня на 
репродуктивното здраве. Мотото тази 
година бе „30 години ин витро в България“, 
тъй като се навършват 30 години от 
раждането на първото дете, заченато по 
метода ин витро у нас. Сградата на 
Областна администрация Плевен бе 
препълнена от пациенти, лекари, 
доброволци от сдружение „Зачатие“. 

145 хиляди са двойките у нас, които имат 
нужда от репродуктивна помощ. Освен  
фонда, който подпомага двойки със 
стерилитет, над 40 общини също 
предвиждат финансова подкрепа за свои 

граждани с репродуктивни проблеми.  

Пред множеството гости най-малките участници в събитието изтеглиха чрез жребий седемте двойки, които 
получиха ваучери на стойност 500 лева за финансиране на диагностика и лечение на репродуктивни 
проблеми. Десетки гости на Деня на репродуктивното здраве проведоха безплатни консултации на Експо 
алеята на репродуктивните клиники в България.  

Повече подробности прочетете ТУК. 

 

 

  

 

 

 

 В началото на юни в Брюксел се 
проведе Конференция за 
подобряване капацитета на 
пациентските организации в 
Европа с участието на експерти 
от Българска Асоциация по 
хемофилия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

   

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
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http://www.zachatie.org/203-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/1423-drz2018pleven
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 Благотворителен футболен турнир в полза на децата с 
хемофилия се проведе в София 
 

 

 На 9 и 10 юни на игрищата на „Спортна София“ 
Асоциация на българските фен клубове на 
чуждестранни отбори организира традиционния 
си благотворителен футболен турнир, тази година 
в подкрепа на децата с хемофилия. Партньори на 
инициативата бяха Български футболен съюз, 
СПОРТНА СОФИЯ-2000 ЕАД и Столична община, 
като част от програмата Sofia 2018 - Европейска 
столица на спорта. В надпреварата се включиха 

отбори на различни фен клубове и други екипи. Българска асоциация по хемофилия отчете след събитието, 
че подобни инициативи успешно повишават информираността в обществото за заболяването хемофилия. 
По този начин се намалява стигматизацията и дискриминацията на засегнатите от тази болест, както и се 
осигурява възможност децата с хемофилия да бъдат обучени така да се справят със заболяването си, че да 
не се различават от своите здрави връстници и те да ги приемат за равни.  

Вижте повече ТУК. 

 

 

   

  

Да спечелиш битката за собствения си живот и да превърнеш 
спорта в ежедневие 

 

 От 11-и до 16-и юни в Линяно Сабиадоро, Италия се проведе Европейският 
шампионат за сърдечно и белодробно трансплантирани. Сред участниците бе и 
Ирен Дикова, която е член на Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност 
и белодробна трансплантация. Тя спечели един златен и един сребърен медал.   

Само година след медицинската интервенция, чрез която Ирен получи нов бял 
дроб, тя демонстрира несломим дух и воля за победа.  

Младата жена триумфира със златен медал на тенис на корт и сребърен на тенис на 
маса. България беше представена на първенството от четирима състезатели. Те се 
представиха отлично като спечелиха общо 14 медала. 

 

 

 

  

 

 

 

 „Отбор с мечта“ – едно предизвикателство за подкрепа на 
социални каузи 

 

 Ултрамаратонецът Краси Георгиев заедно с двукратният световен 
шампион по паркур Дидо Димитров и маратонецът и кросфит атлет 
Иван Димов отправи поредното си предизвикателство - да мечтаем с 
тях: за един свят, в който си помагаме и не се делим. Свят, в който сме 
по-добри, по-силни. Заедно. Ключово предимство на спорта е и 
неговият овластяващ елемент – в ръцете на всеки човек е да излезе, 
да се поразходи, да потича и отборът на ON GAMES призовава да се 

 

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
https://www.facebook.com/185551641491359/photos/a.530352470344606.1073741825.185551641491359/1861317317248108/?type=3&theater
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възползваме от тази достъпност на спортната активност. Екипът на ON GAMES обаче тепърва ще расте! 
Всички хора, които се лекуват от онкологични заболявания, могат да се присъединят във Фейсбук групата 
ON – GAMES BG където ще получават идеи за тренировки, спортни съвети и покани за групови тренировки 
в парка с треньорите на сдружение „ФУУТУРА“ и експертите от „АПОЗ и приятели“. 

 

ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ: СПОРТ ЗА ВСИЧКИ 

Доказано е, че редовната физическа активност подобрява статуса на представяне при болни от рак на 
гърдата, третирани с  конвенционална химиотерапия, както и при пациенти след трансплантация на костен 
мозък.  Това доказано намалява физиологичния дистрес и умората при пациенти на лъчетерапия и след 
преминато лечение с високи дози химиотерапевтици след  трансплантация на периферни стволови кръвни 
клетки. Освен това, намаляването на усложненията, свързани с лечението, се наблюдава при раково 
болни, които участват в двигателни програми по време на лечението на рак.  Накрая, има предварителни 
доказателства, които потвърждават, че редовната физическа активност може да подобри функцията на 
имунната система. Следователно, упражненията могат да имат потенциална роля на допълнителна 
терапия за раково болните по време на и след лечението.  Необходима е обаче допълнителна информация 
за ефектите и приложимостта на двигателните програми при различни групи пациенти с онкологични 
заболявания. 

  

 

 

 

 

 12 медала спечелиха пет българки, живеещи с рак, от първите 
Oncology Games 

 

 Вместо да берат билки за здраве, по Еньовден 5 
удивителни жени, познали рака отблизо, 
представиха по убедителен начин България в 
първите спортни игри за хора, боледуващи от рак. 
Събитието Oncology Games е част от мащабен 
международен проект, вдъхновен от опита на 
Леонардо Ченчи, подкрепен от Италианския 
олимпийски комитет. В състезанието участваха 
националните отбори на 6 държави - Италия, 
Испания, Англия, Гърция, Полша и България. То 
протече в 9 олимпийски дисциплини, в които 38 
души мериха сили и дух и постигнаха удивителна 
победа над ограниченията, за които се смята, че 
болестта създава пред боледуващите. Въпреки 
жежкото слънце, състезанията преминаха в 

изключителен ентусиазъм, а организацията и отразяването не отстъпваха на професионално подготвените 
спортни състезания. Българските участнички Галина Стоянова, Калина Стоянова, Мая Стоилова, Миглена 
Мичева и Фани Николова завоюваха общо 12 медала в 9-те дисциплини. Името на България ехтеше над 
трибуните на стадиона, повтаряно с възхищение десетки пъти от професионалния спортен коментатор 
Стефано Донато. Химнът на България изправи на крака цялата публика. В заключителното събитие всеки 
участник получи допълнителен медал за смелостта и куража да участва в игрите. Голямата цел на 
организаторите на Oncology Games е да докажат, че спортът е изключително полезен по време на 
лечението и се стремят да превърнат игрите в традиция, а Oncology Games - в международно спортно 
движение. 
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 Боулинг турнир в подкрепа на регистъра за потенциални донори 
на стволови клетки се проведе в София 

 

 Традиционният боулинг турнир на Ротаркт клуб София - Сердика 
тази година се проведе в подкрепа на инициативата на Българско 
сдружение Лимфом за създаване на регистър за потенциални 
донори на стволови клетки. На всеки 35 секунди човек в света 
заболява от рак на кръвта. За много от тях спасението е 
трансплантация на столови клетки. Съществува метод за 
извличане на стволови клетки от периферна кръв. Рисковете при 
този метод се равняват на рисковете при кръводаряването. За 
осъществяване на трансплантацията се използват маркери, които 
сравняват потенциалния донор с нуждаещия се. Необходими са 8 
от 10 маркера съвпадение за реализация на трансплантацията.  
Затова и предизвикателството на боулинг турнира беше да се свалят поне 8 от 10-те кегли в знак на 
нужните 8 маркера за съвпадение. Турнирът се проведе на 27 юни в София.  

Вижте повече ТУК. 

 

  

 

  

  

 

Децата с онкохематологични заболявания вече имат 
площадка за игра. Игралната зона е с редица съоръжения, 
а постижението е на сдружение „Деца с 
онкохематологични заболявания“. 

 

 

  

 

 

 

 

Междудържавното и междусекторното сътрудничество са в 
основата на елиминирането на вирусните хепатити и ХИВ 
 

Регионалната конференция „Скрининг и 

превенция на вирусните хепатити и ХИВ в 

региона на Централна и Източна Европа: 

Сходни предизвикателства, съвместни 

решения“ приключи с дискусионен панел и 

приемане на резолюция 

 

 

http://www.npo.bg/
mailto:office@npo.bg
http://npo.bg/
https://www.facebook.com/events/226881871433676/
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 На 28 и 29 юни 2018 г. във Витоша Парк Хотел в София се проведе регионална конференция на тема 
„Скрининг и превенция на вирусните хепатити и ХИВ в региона на Централна и Източна Европа: Сходни 
предизвикателства, съвместни решения” (Screening and prevention for viral hepatitis and HIV in CEE. Common 
challenges, joint solutions). Събитието бе реализирано под патронажа на Българското председателство на 
Съвета на ЕС, Комисия по здравеопазването към Народното събрание и Министерството на 
здравеопазването на Р България. Конференцията бе организирана от Национално сдружение за борба с 

хепатита „Хепасист” и Българска асоциация за 
изучаване на черния дроб. Конференцията събра на 
едно място представители на Европейската комисия – 
Директорат „Здравеопазване и безопасност на 
храните” – звено С3 Заплахи за здравето, членове на 
Европейския парламент, Световната здравна 
организация, представители на държавни институции, 
здравните власти и експерти, пациентски организации, 
журналисти и индустрия от десет държави от региона 
на Централна и Източна Европа – Румъния, Латвия, 
Полша, Унгария, Чехия, Босна и Херцеговина, Гърция, 
Република Хърватска, Република Македония и 
България. В заключителната част на събитието се 
проведе специална дискусия с представители на 

Директорат „Здравеопазване и безопасност на храните” – звено  С3 Заплахи за здравето, Световната 
здравна организация и експерти, в рамките на която бе направен обзор на случилото се и бяха изведени 
ключовите послания, които бяха гласувани под формата на резолюция и призив към по-нататъшни стъпки 
за справяне с тези социалнозначими заболявания. В рамките на събитието бяха идентифицирани 
ключовите препятствия,  пред които са изправени всички заинтересовани страни и институциите по 
отношение на скрининга и превенцията на вирусния 
хепатит и ХИВ, като същевременно бяха предоставени 
възможност за обмяна на опит и добри практики от 
региона и извън него, сред които: съществуващи 
програми, налична инфраструктура и капацитет, 
създадените стратегии и др. Участниците се 
обединиха около необходимостта от включване на 
всички заинтересовани страни в посока ограничаване 
разпространението на вирусните хепатити и ХИВ, като 
в знак на подкрепа и солидарност към пациентите с 
хепатит всички отразяха поставените им вратовръзки, 
които са част от кампанията „Скъсай с хепатита“ – 
елемент от кампанията за отбелязване на Световния 
ден за борба с хепатита (28 юли 2018 г.). 
Конференцията приключи с участието на г-жа 
Светлана Йорданова, зам.-министър на 
здравеопазването на Р България, която се включи в 
дискусионна сесия заедно със здравните експерти. 
 
Повече подробности можете да прочетете на сайта на „Хепасист“ - http://www.hepasist.org/.  
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 Конкурси и възможности за финансиране  

  

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 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 информация вижте ТУК. 

 

 

  

 

 

 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 имат някои ограничения.  

За повече информация посетете страницата на Google Grants: ТУК. 

 

 

  

 

 

 Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institutе  
 Срок за кандидатстване: до 9 юли 2018 г.  

Фонд за социално правосъдие на A.J.Muste Institute търси предложения от цял свят, като приоритетни са 
местни организации с малки бюджети и липса на достъп до големи възможности за финансиране.  

Фондът разглежда предложения:  

• за нови проекти или кампании или усилия за разширяване на съществуващата работа;  

• за текущи проекти или кампании;  

• за изграждане на капацитет, развитие на лидерство и устойчивост на ресурсите;  

• за проекти с разходни бюджети под 50 000 USD;  

• за проекти, които са на местно, регионално, национално или глобално равнище;  

• от групи от цял свят;  

• от местни организации с годишни разходи по-малки от 500 000 USD;  

• от групи с ограничен достъп до по-големи източници на финансиране.  

Повече информация: https://ajmuste.org/programs. 
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 Предстоящо  

   

 
 

 0 03.07.2018 г.  -  Пресконференция във връзка с промяна в Гражданския 
процесуален кодекс, организатори:  Българска асоциация на 
пострадали при катастрофи; Федерация на потребителите в 
България; Българска асоциация за закрила на пациентите; 
Асоциация Активни потребители 

 

 

09.07.2018 г. - Благотворителна изложба „Фокус Вътре“, организатор: 
сдружение „Фракарита България“    

 

 

14.07.2018  г. -   Благотворителен плувен маратон, организатор: сдружение 
„Онкоболни и    приятели“  - Бургас  

 

 

14-15.07.2018 г. - Научна конференция - Уебинар за аутизма, организатор: 
сдружение „Аутизъм днес“ 

 

 

юли 2018 г.      -      събития по повод Световния ден за борба с хепатита (28 юли), 
организатори: Национално сдружение за борба с хепатита 
„Хепасист“ и сдружение „ХепАктив“ 
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