
 

 

 
 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

Участниците в региoналната конференция, обединяваща представители на всички 

заинтересовани страни, „Скрининг и превенция на вирусните хепатити и ХИВ в региона на 

Централна и Източна Европа: Сходни предизвикателства, съвместни решения”, 

организирана под патронажа на Българското председателство на Съвета на ЕС, 

Комисия по здравеопазването към Народното събрание на Република България и  

Министерство на здравеопазването на Република България, 

 

 

Взимайки под внимание: 

 Глобалната стратегия на здравния сектор по въпросите за ХИВ за периода 2016-2021 г. и 

Плана за действие за отговор на здравния сектор на проблема с ХИВ в европейския регион 

на Световната здравна организация (СЗО)1; 

 Глобалната стратегия на здравния сектор по въпросите за вирусните хепатити за периода 

2016-2021 г. и Плана за действие за отговор на здравния сектор на проблема с вирусните 

хепатити в европейския регион на СЗО2; 

 Насоките на СЗО за прилагане на тестването за хепатит В и С3; 

 Призивът за действие от 11 март 2017 г. на Европейския парламент относно 

„Предизвикателството хепатит C в Централна и Югоизточна Европа: Кой е изложен на риск 

и как пациентите могат да получат достъп до ефективен скрининг, диагностика и лечение?", 

създаден от неформалната група депутати от Европейския парламент „Приятели на черния 

дроб“, с подкрепата на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания, 

Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL) и Европейски алианс за 

обществено здраве (EPHA);  

 Декларацията от Малта относно ХИВ/СПИН за бързи действия по отношение на проблема 

ХИВ в посока елиминиране на епидемията от СПИН до 2030 г. в Европейския съюз;  

 Документът с резултатите от диалога на високо политическо ниво по темата за ХИВ и 

туберкулоза, проведен в Талин „Преодоляване на предизвикателствата, свързани с ХИВ и 

туберкулозата: от подкрепа за донорството към устойчиви здравни системи“;  

 Резултатите от дискусията сред участниците в конференцията, 

 

призовават институциите в отделните държави и всички останали 

заинтересовани страни в сферата на здравеопазването от региона на 

Централна и Източна Европа към: 
 

1. Създаване на специфични за отделните държави стратегии за обществено здраве и 

национални планове с измерими цели, като същевременно се приеме ориентиран към човека 

подход и принципи на универсално здравно покритие, с цел интегриране на наличните 

ресурси, опит и капацитет в участващите в конференцията страни за подобряване на 

програмите за тестване и контрол за справяне с вирусните хепатити и ХИВ; 

 

 

 

                                                        
1 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246178/WHO-HIV-2016.05-eng.pdf?sequence=1 
2 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?sequence=1 
3 http://www.who.int/hepatitis/publications/guidelines-hepatitis-c-b-testing/en/ 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246178/WHO-HIV-2016.05-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246177/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?sequence=1
http://www.who.int/hepatitis/publications/guidelines-hepatitis-c-b-testing/en/


 
2. Разработване или укрепване на програми за превенция, включително чрез интегриране на 

стратегии за подобряване на ваксиналния обхват, с оглед на намаляване на честотата и 

разпространението на вирусни хепатити и HIV;  

3. Поставяне на национална цел за елиминиране на хепатита като публична заплаха до или 

преди 2030 г., в унисон с поставената от СЗО цел за елиминация на хепатита; 

4. Поставяне на национални цели за справяне с ХИВ посредством използването на наличните 

ресурси, експертиза и опит, разработени в страните, финансирани от Глобалния фонд за 

борба срещу СПИН, туберкулоза и малария; 

5. Разработване, финансиране и прилагане на програми за скрининг, насочени към рискови 

групи от населението с фокус върху уязвимите групи, специфични за региона;  

6. Гарантиране наличието и поддържането на адекватно финансиране, което да подсигури 

скрининговите програми за вирусни хепатити и ХИВ; 

7. Насърчаване обмяната на опит и добри практики и сътрудничеството между страните от 

региона на Централна и Източна Европа, произтичащи от споделените ценности и общите 

предизвикателства, което да спомогне за генериране на по-добри решения на национално 

ниво;  

8. Въвличане на медицинската общност и тази, засегната от заболяванията, и утвърждаване на 

засилен интегриран подход към първичната помощ и в по-дългосрочен план междусекторно 

партньорство в общественото здраве, с цел осигуряване на по-добро здравно покритие и 

засилено участие в скринингови програми за вирусни хепатити и ХИВ;  

9. Осигуряване на достъп до диагностика и лечение без ограничения в съответствие с 

международните насоки и в съответствие с Програмата за устойчиво развитие за осигуряване 

на универсален достъп до здравни грижи за всички, включително неосигурените групи, с 

оглед постигане на оптимално покритие с фокус върху уязвимите групи с ограничено или без 

здравно покритие, като мигранти, малцинствени групи и др.;  

10. Спрявяне с дискриминацията и стигмата посредством инвестиране на допълнителни усилия, 

с които да се идентифицират и премахнат нормативните пречки пред достъпа чрез 

приспособяване на съществуващата правна и регулаторна рамка, където е необходимо;  

11. Насърчаване на лидерско поведение от страна на политиците и/или други заинтересовани 

страни – защитници на правата на пациентите, в посока насърчаване на равния достъп до 

ефективна превенция, ранна диагностика и лечение на пациенти с вирусен хепатит и ХИВ;  

12. Подсигуряване на пълноценно и ефективно участие на всички заинтересовани страни, 

включително на представителите на уязвимите групи, в дискусиите за разработване на 

ефективни и ефикасни политики, които да отговарят на специфичните нужди на пациентите 

с вирусен хепатит и HIV;  

13. Насърчаване развитието на услуги, ориентирани към общността, разработени съобразно 

нейните специфични потребности. Услугите трябва да бъдат достъпни и когато е възможно 

да бъдат таргетирани спрямо конкретното място и нуждаещите се групи. 

 

Резолюцията бе приета по време на региoналната конференция „Скрининг и превенция на 

вирусните хепатити и ХИВ в региона на Централна и Източна Европа: Сходни 

предизвикателства, съвместни решения”, проведена на 28-29 юни 2018 г. във Витоша Парк 

Хотел в София, България. 

Сред участниците в събитието бяха представители на следните организации и институции 

от 10 държави от региона на Централна и Източна Европа - Румъния, Латвия, Полша, 

Унгария, Чехия, Босна и Херцеговина, Гърция, Република Хърватска, Република Македония и 

България: 

 European Parliament 

 DG SANTE – Unit C3 Health Threats, European Commission 

 MEP Friends of the Liver Group 

 World Health Organization – Region Europe 

 World Health Organization – office Bulgaria 

 Ministry of Health of the Republic of Latvia, Department of Public Health 

 Ministry of Health of the Republic of Romania 



 
 National Institute of Public Health of the Czech Republic 

 Hungarian Ministry of Human Capacities 

 Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina 

 Croatian Institute of Public Health 

 National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene of Poland 

 Healthcare Committee of the National Assembly of the Republic of Bulgaria 

 Ministry of Health of the Republic of Bulgaria 

 Robert Koch Institute, Germany 

 Department of Infectious and Tropical Diseases, First Faculty of Medicine, Charles University and  Na 

Bulovce Hospital, Prague - Czech Republic 

 Center of Epidemiological Studies on HIV and STI in Catalonia (CEEISCAT) 

 University of Zagreb – Croatia 

 Clinic for infectious diseases, UKC RS Banjaluka – Bosnia and Hercegovina  

 Polish Association for the Study of the Liver 

 Hellenic Association for the Study of the Liver - Greece 

 Bulgarian Association for the Study of the Liver (BgASL) 

 Clinic of Gastroenterology - University Hospital "Tsaritsa Yoanna – ISUL” - Bulgaria 

 Clinic of Gastroenterology, St. Ivan Rilsky University Hospital - Bulgaria 

 Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Bulgaria 

 Medical University of Sofia – Bulgaria 

 European Liver Patients' Association 

 Association of patients with hepatitis C (former NGO "Hepatitis Association) – Latvia 

 The Association of Liver Patients in Romania APAH-RO - Romania 

 BAYLOR BLACK SEA FOUNDATION - Romania 

 COPAC – RO – Romania 

 Bliss without Risk – Czech Republic 

 HULOH Hepatos – Zagreb – Croatia  

 Croatian association for HIV and viral hepatitis (HUHIV) 

 Life Quality Improvement Organisation LET/FLIGHT – Croatia 

 Rights Reporter Foundation - Hungary 

 Association PROI - Bosnia and Hercegovina 

 The Chronic Viral Hepatitis Patients Association - "B18" - Bosnia and Hercegovina 

 Foundation for Social Education - Poland 

 Stowarzyszenie SOS-WZW - Poland 

 Hepar Centar – Bitola – Republic of Macedonia 

 Hellenic Liver Patient Association “Prometheus” – Greece 

 Positive voice - Greece 

 Ath Checkpoint - Greece 

 European AIDS Treatment Group (EATG) 

 Civil AIDS Forum 

 Initiative for Health Foundation - Bulgaria 

 HepActive - Bulgaria 

 Foundation I – Bulgaria 

 National Association for Fighting Hepatitis "Hepasist" 

 National Patients' Organization 

 Patient Access Partnership (PACT) 

 International HIV Partnerships (IHP) 

 Magyar Narancs – Hungary 

 Naftemporiki - Greece 

 LEHC - Portuguese Catholic University 

 International Association of Providers of AIDS Care 

 Let's End HepC Project 

 Abbvie 

 GSK 

 Novartis Bulgaria EOOD 

 ZENTIVA 

 MSD Europe 

 

 


