
 

 

 

 

Под патронажа на: 

 
 

 

 

 

 

 
БЪДЕЩЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ 

 

 26-27.10.2018 г. 

зала „София“, хотел Метрополитън, София 
 

 П Р О Г Р А М А 
  

Ден I (петък) 
 

09:00–10:00 Регистрация 
 

10:00–10:30 Официално откриване. Приветствени речи. 
 

10:30–12:30 Дискусионен панел на тема: „Здравноосигурителният модел в България – стъпки в правилната 

посока към здравеопазване, основано на стойността“ 

 д-р Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването 

 представител на Министерство на здравеопазването 

 доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация 

 г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи   

Модератор: д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО 
 

12:30–13:30 Работен обяд 
 

13:30–15:30 Дискусионна сесия: „Електронното здравеопазване в България – постигнато и желано“ 

 „Развитие на електронното здравеопазване. Изграждане на Национална здравна 

информационна система“, г-н Кристиян Вилнер, началник отдел „Електронно здравеопазване“, 

дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“ към Министерство на 

здравеопазването 

 „HD стандартът в медицината е тук!”, г-н Ивайло Дачов, създател на „Чек Пойнт Кардио“ 

ООД 

 „Ползи от електронното здравеопазване за пациентите“, адв. д-р Мария Петрова, специалист 

по медицинско право, изпълнителен директор на Европейския институт по здравно право, здравен 

мениджмънт и обществено здраве, експерт към ESPON в проекта E-health 

Модератор: г-н Виктор Паскалев, зам.-председател на НПО 
 

15:30–16:00 Кафе пауза 
 

16:00–17:30 Дискусионна сесия: „Ролята на биоподобните и генеричните продукти в подсигуряването на 

широк достъп до лечение“ 

 „Биоподобните – митове и реалност“, д-р Житомир Петруняшев, мениджър Бизнес Екип от 

ЕГИС Фармасютикълс 

 г-н Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциация на научноизследователските фармацевтични 

производители в България (ARPharM) 

 маг.-фарм. Маргарита Грозданова - член на УС на Български фармацевтичен съюз 

 д-р Галя Кондева, директор на Дирекция „Лекарствени продукти и контрол по предписване и 

отпускане” в Национална здравноосигурителна каса 

Модератор: д-р Иван Вецев, експерт „Достъп до лечение” в НПО 
 

17:30–19:30 Обща снимка и свободно време 
 

 

19:30– Официална вечеря            

 

Организатор 

                  
 



 

 

 

 

Ден II (събота) 
 

8:00–9:30 Закуска 
 

9:30–11:30 Сесия: „Социалнозначими заболявания – превенция, скрининг и подобряване на грижите за 

пациентите“  
 

„Националните програми за социалнозначими заболявания: политики за изследване и искрининг”, 

д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите” 

към Министерство на здравеопазването 
 

Звено ОНКОЛОГИЯ 
 „Профилактиката – крайъгълен камък в борбата с онкологичните заболявания”, проф. Здравка 

Валерианова, специалист по медицинска онкология, ръководител на Национален раков регистър 
 

Звено ДИАБЕТ И КАРДИОЛОГИЯ 

 „Диабет и сърдечносъдови заболявания“, д-р Вера Налджиева, ендокринолог в МЦ „Св. 

Пантелеймон” ЕООД – Пловдив 
 

Звено ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

 „Необходимост и значимост на национална програма за скрининг и профилактика на вирусните 

хепатити“, проф. Людмила Матева, председател на Българска асоциация за изучаване на черния 

дроб 
 

Звено ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА 

 „Персонализираната медицина - мисия невъзможна без активно участие на пациентските 

организации“, г-жа Анета Пиперкова, член на УС на Българска Асоциация за Персонализирана 

Медицина 

Модератор: г-жа Елисавета Котова, член на УС на НПО 
 

11:30–12:00   Гласуване на меморандум от Конгреса  
 

12:00–13:00 Работен обяд  
 

13:00–15:00  Сесия: „Обмен на добри практики и ролята на национално представителната организация като 

ефективен партньор в здравеопазването“ – част 1 

 Представяне на проекти на организации от структурата на НПО, които са реализирани на основата на 

сътрудничество между всички заинтересовани страни – пациенти, институции и индустрия 

Модератор: г-н Александър Миланов, програмен мениджър в НПО 
 

15:00–15:30 Кафе пауза  
 

15:30–17:00  Сесия: „Обмен на добри практики и ролята на национално представителната организация като 

ефективен партньор в здравеопазването“ – част 2 
 „Предизвикателствата пред национално представителните организации“, адв. Андрей Дамянов, 

зам.-председател на Национална пациентска организация 

 „Обмен на добри практики и ролята на „БОРКА” като ефективен партньор в здравната 

система в Македония”, г-жа Биба Додева, председател на „БОРКА”  

 „Програми за сътрудничество между пациентските организации и фармацевтичната 

индустрия  - практики от Румъния”, г-жа Луминица Вълчя, мениджър комуникации „КОПАК” 

 Модератор: Наталия Маева, член на УС на НПО 
 

17:00–17:30 Обобщаване на резултатите от Конгреса и награждаване на най-добрите проекти от конкурса 

„Споделената промяна” 
 

17:30–19:00 Свободно време  
 

19:00–         Вечеря               С подкрепата на 

 

  


