
„Кажи НЕ на страха, попитай ревматолог!”

Национална кампания на Сдружение „АПРА“

Март – август 2018г.



Защо стартира проекта?

´ Предварително социологическо проучване „Нагласи и предизвикателства 
пред пациентите с ревматични заболявания“ 2016-2017г.

´ Забавяне на поставяне на диагноза между 5 - 10 г.

´ Труден достъп до лекар-ревматолог
ü Неравномерно разпределение на ревматолози – 140 за цялата страна
ü Грешни направления към специалисти в други области



Старт на проекта

´ Проекта стартира 26 март 2018г. 
´ Цели на проекта
ü информиране на диагностицирани пациенти 
ü Провеждане на скрининг на хора без диагноза 
´ Партньори по проекта
ü Институт за здравно образование
ü Комисия по здравеопазване
ü Общини
ü НЗОК, РЗОК
ü Местни медии
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КАК СА ИЗБРАНИ ГРАДОВЕТЕ?

• Ловеч
• Плевен
• Габрово
• Велико Търново



Изпълненеие на проекта

1. Провеждане на семинар
q Лектори
1.1 Ревматолог
ü Ранна диагностика
ü Поставяне на диагноза
ü Възможности за лечение

1.2 Физиотерапевт
ü Техники за рехабилитация в домашни условия
ü Кога е позволена рехабилитация и физиотерапия при ревматичните заболявания
ü Възможности за провеждане на рехабилитация в България – центрове за провеждане 
на рехабилитация

1.3. Сдружение АПРА – „ Болестите на 21 век  информирай се ! “



Изпълнение на проекта
2. Стартиране на скрининг
ü Възраст 18-50 г. 
ü 1м. За всяка община
ü Преглед на пациента на опорно двигателния апарат от ревматолог
ü прескрининг въпроси на гореща телефонна линия – положително отговорили 

на 2 от 6 въпроса
´ ПсА / Псориатичен артрит

1. Имали ли сте някога подуване или болка в ставите?
2. Имате ли неравности, хлътвания или точки по ноктите (на ръцете или 

краката)?
´ АС / Анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев)

1. Имате ли болка и скованост в гърба или болка в хълбока сутрин при 
събуждане?

2. Болката подобрява ли се при раздвижване? 
´ РА / Ревматоиден артрит

1.    Имате ли сутрешна скованост, продължаваща повече от 30 минути?
2.    Имате ли отоци на две еднакви/симетрични стави?



Изпълнение на проекта

3. Дискусия
ü Често задавани въпроси
Ø Как ни защитавате?
Ø Какво правите за нас?
Ø Защо ни се усложнява пътя до здравните грижи?
Ø Защо ревматолозите са недостъпни?
ü Лични истории
ü Предизвикателства



Резултати от проекта

´ Създаване на партньорства
´ Включване на доброволци
´ Информирани общо – 234 души
´ Общо достигнали до скрининга – 176 души
´ Диагностицирани с ревматични заболявания – 38 души
´ Изготвено кратко видео



„Кажи не на страха, попитай ревматолог!”



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Сдружение АПРА
Facebook: @APRABG
www.apra-bg.org
гр.София


