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26-27 октомври 2018 г. 
хотел Метрополитън, София 

 

 

Д О К Л А Д 
 
 
Седмият Национален конгрес на пациентските организации се проведе в периода 26-27 
октомври 2018 г. в София, в  хотел „Метрополитън“. В него взеха участие над 150 
представители на пациентски организации от цяла България, чуждестранни гости от 
Македония и Румъния, представители на българските институции, съсловни 
организации, асоциации и обединения в сферата на здравеопазването, застрахователни 
дружества, здравни експерти и представители на индустрията. 
 
Конгресът се реализира под патронажа на Комисия по здравеопазването и 
Министерство на здравеопазването. В програмата му бяха застъпени темите за 
развитието на здравноосигурителния модел в България, постигнато и желано в сферата 
на електронното здравеопазване, значението на националните програми за скрининг и 
профилактика на социалнозначимите заболявания, употребата на биоподобните и 
генерични продукти, добрите практики на пациентски организации от България, 
Македония и Румъния и др. 
 

 
 

„Бъдещето на здравеопазването в България“  
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Темата на VII-мия Национален конгрес беше „Бъдещето на здравеопазването в 
България“. Пациентските организации, които участваха в двудневния форум, 
единодушно обявиха, че са готови да подкрепят всяка реформа, която е в унисон с 
Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за постигането на Универсално 
здравно покритие до 2030 г. Според тези цели достъпът до здравни услуги и терапии е 
основополагащо човешко право и те поставят пациента в центъра на системата на 
здравеопазването. 
С видеообръщение г-н Филип Домански, представител на Европейската комисия от 
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“, поздрави гостите на 
Конгреса и посочи, че българското здравеопазване е изправено пред редица 
предизвикателства, свързани с подобряване на достъпа до здравеопазване, с 
необходимостта от повишаване на ефективността в системата и с намаляване на 
текучеството на кадрите от системата. Г-н Филип Домански отправи препоръки, 
насочени към повишаване покритието на медицинските услуги и намаляване на 
доплащането от страна на пациента. 
 
Председателят на Национална 
пациентска организация д-р Станимир 
Хасърджиев откри Конгреса и 
приветства гостите. Поздравителни 
адреси по повод събитието бяха 
изпратени от  Министерство на 
здравеопазването, Национална 
здравноосигурителна каса (НЗОК), 
Български лекарски съюз (БЛС), 
Българска асоциация на 
професионалистите по здравни грижи 
(БАПЗГ) и Български червен кръст (БЧК). 
 
 
 

ДЕН I 
 

Дискусионен панел 

Събитието стартира с дискусионен панел на тема: „Здравноосигурителният модел в 
България – стъпки в правилната посока към здравеопазване, основано на 
стойността“. 
В него участваха д-р Даниела Дариткова, председател на Комисия по здравеопазването 
към 44-то Народно събрание, доц. д-р Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната 
здравна организация за България, д-р Надежда Тодоровска, заместник-председател на 
БЧК, г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на българските застрахователи, 
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д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС и г-жа Петя Недкова, председател на Националния 
съвет по качество в БАПЗГ. 
  

Д-р Даниела Дариткова поздрави участниците за положените 
усилия през годините, като подчерта, че активната позиция на 
пациентските организации, които са безпристрастни, е гарант за 
една добра реакция в сферата на здравеопазването и трябва да 
бъдат коректив на всички в системата. Тя поздрави Национална 
пациентска организация за подновената национална 
представителност и подчерта, че е необходимо говорителите на 
пациентите да са легитимни, да подхождат отговорно и да имат 
коректен изказ и позитивни послания към обществото.  
 
Доц. д-р Михаил Околийски, 

експерт в офиса на Световната здравна организация, 
подчерта, че това, което липсва в България, е добър контрол 
на разходите и ефективното им разходване, основна 
причина за което е скъсаната връзка между превенция, 
диагностика, лечение и последващо проследяване. В 
изказването си той заяви, че е необходим модел на здравно 
осигуряване, който по най-адекватен начин да съдържа в 
себе си целия консенсус, от който има нужда обществото – 
мнението на пациентите, на застрахователите, на 
съсловните организации. „Нашият модел не е лош, но 
изпълнението му е компрометирано”, допълни  той.  
Липсата на добър контрол на разходите и ефективното им разходване до голяма степен 
не се случва не само заради корумпираност на болнични директори или лекари, а най-
вече заради скъсаната връзка между превенция, диагноза, лечение и проследяване на 
лечението. Пречи и липсата на интегрирана информационна система. 
 

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-председател на БЧК, допълни, че 
когато се говори за превенция, трябва да се обърне внимание на 
интегрираните здравни социални услуги, които са незаменими за 
малките населени места, тъй като долекуването и дългосрочната 
грижа не са добре развити в България. Тя подчерта, че са 
необходими нови ефективни форми за предоставяне на здравни 
грижи и услуги, за да могат да се покрият нуждите на всички 
пациенти. 
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Г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на българските 

застрахователи, обърна внимание на нуждата от консенсус, свързан 

с финансирането, по следните три точки: 1. Подобрен контрол на 

разходването на средства; 2. Прозрачност, която единната 

електронна система може да осигури; 3. Истинско остойностяване 

на услугите в системата на здравеопазването. Тя подчерта, че 

независимо коя от предложените идеи за здравноосигурителен 

модел бъде разработена, това, което задължително трябва да бъде 

изпълнено, е строга държавна регулация, контрол на работата и 

гарантиране на солидарния принцип. 

„Моделът е солидарен, публичен и независим и като такъв отразява 
достиженията в сферата на здравното осигуряване в света. Това, 
което ни е нужно, е подобрен контрол и единна електронна 

система. Най-нужно обаче ни е реално остойностяване на медицинския труд“, посочи 
Несторова. По думите ѝ конкуренцията би била положителна за системата, защото 
когато има повече играчи, пациентите ще имат още един застъпник на своя страна. 
„Същата конкуренция обаче трябва да съществува и при доставчиците на медицински 
услуги“, допълни Несторова. 
 
Д-р Надежда Тодоровска, заместник-председател на БЧК заяви, че системата на 
здравеопазването е тотално дебалансирана поради липсата на достъпна медицинска 
грижа. „В момента наблюдаваме наличието на болници и на лекари, и на липса на 
връзка между тях. Затова се опитваме да компенсираме със спешна медицинска помощ, 
като я превръщаме от спешна в неотложна и т.н.“ Д-р Тодоровска сподели опита на БЧК 
в решаването на проблема с достъпа до медицински грижи, като разказа за някои от 
най-успешните, както и за настоящи проекти на организацията. Тя обобщи, че освен за 
превенция, остойностяване, достъпност и контрол, трябва да се говори и за нови, 
ефективни форми за предоставяне на здравни грижи и услуги, за да може и без това 
оскъдните средства, с които разполага държавата, да стигат.  
 
Д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС, допълни, че българският лекар 
и пациентът са „едно цяло“ и не могат да съществуват един без друг. 
Тя призова, въпреки проблемите в системата, всички пациенти да 
имат хуманност и уважение към лекарите и да не се обръщат срещу 
здравните работници, които се съобразяват с правилата на 
системата.  
„Ние сме най-бързо изчезващата нация, а българските лекари са 
най-бързо изчезващите от тази нация. 70% от лекарите са на възраст 
51 години. Обръщането на отношението трябва да започне от 
пациентите. Да, сигурно имаме вина, като български лекари, за 
някои наложени в обществото отношения, мисли и настроения, но 
тя не е толкова голяма, а се мултиплицира. Ние не можем без 
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подкрепата на обществото, на пациентите. Не можем да даваме това, което трябва – 
хуманност“, посочи д-р Нешева. В модела на здравното осигуряване най-важното е да 
се запази солидарността, допълни тя.  

     
Г-жа Петя Недкова, представител на БАПЗГ, подчерта, че трябва да 
има стандарти за качество, както и квалификация на персонала, 
които да са ясно разписани и пациентите да ги изискват, за да може 
да се получи комплексно и качествено обслужване.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамките на последвалата дискусия проф. Стайко Спиридонов, председател на 
Националната асоциация на частните болници, заяви, че промяната в системата трябва 
да започне от долу, от общопрактикуващите лекари, през специалистите, и се достигне 
до болниците. Той се обърна към представителите на пациентските организации, като 
напомни още веднъж, че лекари и пациенти са взаимно свързани и едни без други не 
могат.  
 
В рамките на дискусионния панел се засегнаха и следните акценти: липсата на единна 
здравна информационна система, която би могла да елиминира голяма част от 
съществуващите проблеми в момента; ролята на общественото здравеопазване и 
значимостта на профилактиката на хроничните незаразни болести; изграждане на 
поведение, насочено към водене на здравословен начин на живот. 
 
 
Дискусионна сесия: „Електронното здравеопазване в България – постигнато и 

желано“ 

 
В рамките на дискусионната сесия, чиято тема беше „Електронното здравеопазване в 
България – постигнато и желано“, презентация изнесе г-н Кристиян Вилнер, началник 
отдел „Електронно здравеопазване“, дирекция „Международни проекти и електронно 
здравеопазване“ към Министерство на здравеопазването. Той се спря на темата 
„Развитие на електронното здравеопазване. Изграждане на Национална здравна 
информационна система“. Г-н Вилнер акцентира върху трите стратегически цели за 

http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Kristyan-Vilner_MZ_NZIS_elektronno-zdraveopazvane.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Kristyan-Vilner_MZ_NZIS_elektronno-zdraveopazvane.pdf
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развитие на електронното здравеопазване: 
изграждане на Национална здравна 
информационна система (НЗИС), трансграничен 
обмен на медицинска информация към 
европейската екосистема на здравни данни и 
превантивен здравен контрол на населението за 
повишаване качеството и ефективността на 
здравните услуги.  
В презентация си г-н Кристиян Вилнер посочи, че 
въвеждането на единен стандарт за структуриране 
и работа с електронните регистри и 
административните услуги в  здравния сектор ще позволи да се поддържа информация 
за всички обекти, за които събирането и визуализирането на данни е релевантно. 
Публичната информация от регистрите ще бъде достъпна за свободна повторна 
употреба, в машинночетими отворени формати - през портала за отворени данни. В 
системата ще се извършва и свързаност с цел валидация на данни през интерфейси към 
външните системи. 
Електронното медицинско досие/електронният здравен запис ще дадат на 
медицинските специалисти достъп до медицинската информация на гражданите, 
подпомагаща процеса на диагностика, определяне на терапевтичен план, предоставяне 
на лечение и рехабилитация и последващи профилактични действия. А въвеждането на 
Електронна рецепта и Електронно направление ще доведе до ефективно управление 
на време и ресурси, свързани с предоставянето на здравни грижи и проследяване на 
пълния цикъл на преминаване на пациента през системата на здравеопазването. 
 
Огромен интерес предизвика презентацията „HD стандартът в медицината е тук“ на г-н 

Ивайло Дачов, създател на „Чек Пойнт 
Кардио“ ООД. Той представи наскоро 
създадения Български клъстер за дигитални 
решения и иновации в здравеопазването, 
чиято визия е създаване на здравеопазване, 
базирано върху дигиталните данни, за 
повишаване на устойчивостта и ефикасността 
на системата.  
Основната мисия на Клъстера, в чието 
учредяване участва и Национална пациентска 
организация, е да осигури среда за развитие 
в здравеопазването на частни предприемачи 
и организации, които носят добавена 

стойност на процеса чрез нови технологии и източници на данни.  
Г-н Дачов демонстрира в реално време преносима система за интензивен персонален 
мониторинг, която е създадена в България и едва на по-късен етап интегрирана в 
западноевропейски здравни системи. До този момент над 35 000 пациенти от четири 

http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/gn.-Ivaylo-Dachov_CheckpointCardio.pdf
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континента са мониторирани, диагностицирани и асистирани, като поне 1000 живота са 
спасени в резултат на това електронно приложение. Системата представлява 5 в 1, като 
измерва: 12 канала ЕКГ, неинвазивно кръвно налягане, кислородна сатурация, 
респирация, пулс, активност на тялото и GPS позиция. 
Ефектите на системата за интензивен персонален мониторинг се очаква да доведат до 
намаляване на внезапната смъртност с 37-55%, намаляване на внезапната 
хоспитализация с 47% и намаляване на средния престой в болница с 6 дни. 
 
Дискусионна сесия: „Ролята на биоподобните и генеричните продукти в 

подсигуряването на широк достъп до лечение“ 

 
В следващата дискусионна сесия „Ролята на биоподобните и генеричните продукти 
в подсигуряването на широк достъп до лечение“ д-р Житомир Петруняшев, 
мениджър Бизнес Екип от ЕГИС Фармасютикълс, 
посочи в презентацията си „Биоподобните – 
митове и реалност“, че биоподобните 
лекарства преминават строго тестване от 
FDA/ЕМА, преглед и мониторинг на 
безопасността. Процесът на разработване на 
биоподобни е сложен и компаниите, които ги 
произвеждат, се ангажират да предоставят на 
пациентите безопасни и ефективни продукти.  
 

Биологичните лекарства включват широка гама 
продукти като ваксини, кръв и кръвни продукти, 
алергени, соматични клетки, генни терапии, 
тъкани и рекомбинантни терапевтични протеини. Те представляват 
високоспециализирани и таргетни терапии, които помагат за лечението или 
превенцията на редица редки и тежки заболявания, включително: диабет, псориазис, 
артрит, онкологични заболявания, нарушения на растежа и възпалителни 
храносмилателни нарушения.  
 

Строгият контрол по време на производството на този вид лекарства гарантира тяхната 
безопасност, стана ясно от презентацията. В допълнение д-р Петруняшев посочи: 
„Очаква се биологичните лекарства да съставляват 30% от общия брой нови лекарствени 
продукти, пуснати на пазара между 2016 и 2020 г. Разходите за биологични лекарства 
могат да достигнат до 100 000 щ.д. годишно на пациент, което оказва неблагоприятно 
въздействие както върху избора на лечение на пациента, така и върху здравната 
система.“ 
 
ВАЖНО! 
Европа е първият регион в света, където е разработена рамка за биоподобни лекарства. 
Те могат да се предлагат на пазара след изтичането на всички законови периоди на 
ексклузивност и срокове на права на интелектуална собственост за референтния 

http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/dr.-Petrunyashev_Biopodobnite-mitove-i-realnost.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/dr.-Petrunyashev_Biopodobnite-mitove-i-realnost.pdf
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продукт. През 2004 и 2005 г. Европа е първият регион в света, където е разработена 
правна, регулаторна и научна рамка за одобряване на биоподобни лекарства. За период 
от 10 години тя е преминала от научен концептуален подход към научен подход, основан 
на знанието. От 2006 г. одобрените от ЕС биоподобни лекарства вече са формирали 
безопасен клиничен опит от над 700 млн. пациенто-дни.  
 

В заключение д-р Петруняшев, заяви че пациентите и изпълнителите на медицинска 
помощ могат да имат доверие в биоподобните лекарства, тъй като те се одобряват в 
съответствие със същите високи стандарти и от същите регулаторни органи като всички 
други лекарствени продукти.  
 

Експертите смятат, че биосимиларите ще бъдат с цена от 10 до 35% по-ниска от техните 
конкуренти на марката. Това означава, че разходите за лечение може да намалят с до 
250 млрд. долара през следващото десетилетие. Чрез увеличаване на конкуренцията 
биоподобните ще увеличат достъпа до терапия за най-уязвимите засегнати групи 
пациенти, включително за възрастни граждани и лица с множество хронични 
заболявания. 
 

В дискусията се включи и д-р Евгени Тасовски, изпълнителен директор на Българска 
Генерична Фармацевтична Асоциация (БГФармА), който внесе някои пояснения на 
понятията биологични и биоподобни лекарства. Той призова пациентите да се стремят 
към информираност и спокойствие при използването на тези продукти.  
 

Г-н Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциация на научноизследователските 
фармацевтични производители в България (ARPharM), подчерта колко е важно 
пациентите да знаят, че биологичните и генеричните лекарствени продукти са не по-
малко качествени от оригиналните. Той обърна внимание на разходоефективността от 
гледна точка на взаимозаменяемост на лекарствата. На лекарите трябва да бъде дадена 
възможност сами да избират терапията за даден пациент. Най-разходоефективното 
лекарство, което е синоним на най-евтиното, не винаги е най-подходящото за пациенти, 
обобщи Денев.   
 

Магистър-фармацевт Маргарита Грозданова, член на УС на Български фармацевтичен 
съюз (БФС), изтъкна важността на биоподобните и генеричните лекарства от гледна 
точка на оптимизиране на финансовата рамка на държавните средства. Тя сподели 
усилията на БФС за създаване на генерична политика вътре в аптеката. Това означава 
след като е изписано на пациента лекарство по международно непатентно 
наименование, в аптеката да може да се прецени кое да бъде конкретното лекарство, 
подходящо за него - и от икономически съображения, и според наличността на 
лекарствата в аптеката. Такава замяна е необходимо да може да се прави за конкретни 
лекарства, не за всички. Тази генерична политика би улеснила пациента в търсенето на 
неговата терапия.  
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В края на първия ден на Конгреса се включи и г-жа Жени Начева, 
заместник-министър на здравеопазването. По отношение на 
здравноосигурителния модел тя заяви, че МЗ работи в две 
посоки – краткосрочна и дългосрочна. Първата засяга политиката 
относно проектобюджета за 2019 г. Дългосрочната поставя много 
въпроси относно здравноосигурителния модел – трябва ли да го 
променяме, как да го променим, какво да променим и т. н. Към 
този момент са предложени два варианта за евентуална 
промяна, като целта е да се постигне по-голяма удовлетвореност 
на пациентите. Стана ясно, че продължава усилената работа по 
тяхното разработване с включването на експерти от различни 
области, пациентски организации и администрация.  
 
В своето изказване зам.-министър Начева посочи: „Много пъти се 
спомена електронна здравна карта. Всички сме за нея, но не и 
без да имаме инфраструктурата и базата. Какъвто и 
идентификатор да изберем, той трябва да комуникира със здравната система. Ние 
нямаме необходимите номенклатури, регистри, организация на лекарите да обработват 
информацията по идентичен начин и при това положение тази карта би била едно 
неприложимо поредно решение. Ние целим в реално време да се отразява движението 
на пациента в здравната система и да имаме достъп до нея чрез пациентското досие. То 
съществува и в момента под някаква форма и е достъпно чрез ПИК кода на НАП, но 
трябва да се надгради.“ Стана ясно още, че до края на 2019 г. това трябва да е свършено 
и електронната рецепта, електронното направление и електронното досие да бъдат 
свързани в единна система. 
 
По отношение на лекарствата г-жа Жени Начева припомни, че още по време на 
Българското председателство на Съвета на ЕС е било говорено за достъпни и ефективни 
лекарствени продукти. „Нашата цел не е ограничаване на достъпа до лекарствата, а 
ефективно използване на средствата за тях. Законодателството не е адаптирано към 
съвременните начини на работа и европейските правила и процедури. Това, което 
правим в тази посока, е да променим нормативната уредба с участието на иновативните 
и генеричните компании“, подчерта тя. 
За следващата година се обмисля договаряне със съответните компании за групите 
заболявания, за които се изписват лекарства по протоколи за домашно лечение, за 
отстъпки или глобални бюджети, в рамките на които те да предоставят лекарствени 
продукти, в това число и иновативни, без да се затруднява достъпът на пациентите до 
тях. Ще бъдат въведени обаче изисквания за брой държави, в които тези лекарства се 
реимбурсират, както и към компаниите – за проследяване на ефекта от лечението. 
„Не разбирам защо когато става въпрос за разходоефективния механизъм, се прехвърля 
рискът към пациентите. Категорично това не е нашата цел. Ще се създаде отделна 
наредба за това, тъй като този механизъм няма да засяга всички лекарства. За всеки 
пациент обхватът на терапията може да бъде твърде различен и специфичен. Идеята е 
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да няма разлика в лечението на едни и същи пациенти, ако те биха се лекували в 
различни болници. В момента разликата е в пъти, което показва, че не винаги най-
добрите практики за лечение се прилагат навсякъде“, посочи г-жа Начева.  
Тя уточни, че е дадена дефиниция за разходоефективност, като това категорично не 
означава „най-евтината“ терапия и няма да се прилага масово. „Това означава 
компанията да предложи такава комбинация на лечение съвместно с лекарите, че то да 
е най-доброто за пациента“, каза Жени Начева. 
По думите ѝ не само в лекарствената, но и в болничната сфера МЗ и НЗОК се стремят да 
реферират към добрите европейски практики. За медицинските изделия се въвеждат 
изисквания да има приложимост в европейските държави и сертификати за качество. 
Въвеждат се и правилата за добра медицинска практика, които да са задължителни не 
само като алгоритъм за лечение, но и като поведение към пациента. 
В отговор на въпрос на председателя на НПО д-р Станимир Хасърджиев за постоянно 
увеличаващия се брой болници, Жени Начева отговори, че въпросът е какъв вид услуга 
предоставят тези болници. „Бих казала, че те са достатъчни, защото имат пациенти, 
които се лекуват в тях. Нашата отговорност е така да направим нормативната уредба, че 
болниците, които работят, да отговарят на единни стандарти и критерии за работа и 
когато пациентът отиде в съответната болница, да е спокоен, че може да получи нужното 
му лечение. Неслучайно в плановете ни за следващата година освен тези правила за 
добра медицинска практика, е създаването на нови стандарти по всички специалности, 
прелицензиране на болниците и оценка на съответствията им с тези стандарти“, поясни 
зам.-министърът. 
 
 

ДЕН I I 
 
Сесия: „Социалнозначими заболявания – превенция, скрининг и подобряване на 

грижите за пациентите“ 

 
Вторият ден на VII-ми Национален конгрес на пациентските организации стартира с 
темата: „Социалнозначими заболявания – превенция, скрининг и подобряване на 
грижите за пациентите“. Беше отделено място на проблемите на пациентите с 
диабет, онкологични заболявания, вирусни хепатити, както и на ролята на 
персонализираната медицина. 
В презентацията си на тема „Националните програми за 
социалнозначими заболявания: политики за изследване 
и скрининг” д-р Тонка Върлева, директор на Дирекция 
„Промоция и профилактика на болестите и 
зависимостите” към Министерство на 
здравеопазването, се спря на профилактиката и 
контрола на СПИН, туберкулоза и вирусни хепатити.  
Д-р Върлева представи две действащи национални 
програми – за превенция и контрол на ХИВ и СПИ 
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(сексуално предавани инфекции) за 2017-2020 г. и за превенция и контрол на 
туберкулоза за същия период.    
Благодарение на балансирания подход на превенция, контрол, лечение и подкрепа 
България успява да поддържа ниско ниво на разпространение на ХИВ – под 1 %, а всяко 
диагностицирано лице с ХИВ, което е български гражданин и има потвърден резултат от 
Националната референтна лаборатория по ХИВ, независимо дали е здравноосигурено 
или не, има достъп до терапия, подчерта тя. Осигурена е достъпност на изследванията 
за ХИВ – над 100 лаборатории в страната правят такива. Д-р Върлева обърна внимание и 
на важността на профилактиката и скринингите за ранна диагностика и успешно лечение 
на заболяването.  
По отношение на туберкулозата стана ясно, че лечението също е гарантирано за всички. 
Проблем за държавата е високата му цена, а не масовото разпространение на 
заболяването. Продължителното лечение пък е в тежест на самите пациенти.  
Д-р Върлева благодари на пациентските организации „Хепасист“ и „ХепАктив“ за 
активната роля при постигането на консенсус за изработване на Национална програма 
за превенция и контрол на вирусните хепатити в България, работата по която ще започне 
в края на годината. Тя обяви, че в работата по създаването на проекта за стратегията ще 
се ползват препоръките, заложени в Европейската стратегия за елиминиране на 
вирусните хепатити от 2016 г.  
В България е постигнато много по отношение на вирусните хепатити – при хепатит В 
имаме добър имунизационен обхват, а при хепатит С – трайно излекуване, като 
лечението се покрива изцяло от НЗОК и то за всички стадии на заболяването, обяви д-р 
Върлева. Стана ясно, че при разработването на стратегията ще бъде гарантирана 
безплатна диагностика за всичките пет вида вирусни хепатити. 
 

В презентацията си „Профилактиката – 
крайъгълен камък в борбата с онкологичните 
заболявания” проф. Здравка Валерианова, 
специалист по медицинска онкология и 
ръководител на Национален раков регистър, се 
спря детайлно на ролята на профилактиката и в 
частност на скрининга при контрола на 
злокачествените заболявания. Според нея 
профилактиката на рака в България се 
характеризира главно с: липсата на нормативна 
база и унифицирани протоколи за скрининг в 

цялата страна и  недостатъчен качествен контрол при провеждане на скрининговите 
дейности.  Неприемливо е почти пасивното участие на общопрактикуващите лекари в 
скрининговия процес при онкологичните заболявания. За постигането на ефективни 
скринингови резултати е необходимо да се предприемат законодателни промени 
(регламент), оценка на засягането на населението на страната от злокачествени 
заболявания, анализ на потребностите от съответни действия, спазване на европейските 
стандарти за качествен контрол при провеждането на скринингови инициативи в 

http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/prof.-Zdravka-Valerianova.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/prof.-Zdravka-Valerianova.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/prof.-Zdravka-Valerianova.pdf
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общността и добре организирана регистрация на скрининговия процес (скринингов 
регистър) при използване на базата данни на Националния раков регистър, посочи проф. 
Валерианова. Отделено бе внимание и на Националната кампания за ранна диагностика 
на онкологични заболявания „Спри и се прегледай!“. Тя представлява пилотен 
скринингов проект с цел да се изгради организационен модел за скрининг на гърдата, 
цервикалния и колоректалния рак на популационно ниво. Над 400 здравни специалисти 
от приблизително 120 лечебни заведения в цялата страна се регистрираха в 
Националния скринингов регистър и предоставиха резултатите от тестовете. Издадени 
са специални насоки за трите локализации и брошура с индикатори за осигуряване на 
качеството. Този проект отчита успех в някои аспекти и действия, но не е постигнал 
устойчивост, сподели проф. Здравка Валерианова. Независимо от това, по време на 
проекта е създаден Национален скринингов регистър, система за поканване на 
скринингов преглед и е проведена национална информационна кампания. Отчетено е 
ниско покритие на скрининга, но то е сравнимо с това в други страни от Източна Европа 
в първите им етапи.  В заключение проф. Здравка Валерианова посочи, че бъдещата 
програма за скрининг трябва да бъде основана на доказателства, внимателно планирана 
на всички нива и най-важното - да има устойчивост. Тя трябва да се прилага на добре 
информирано население във всички социални, етнически и образователни групи.  
 

Тревожен е фактът, че половината от болните от диабет 
са недиагностицирани, посочи д-р Вера Налджиева, 
ендокринолог в МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД – Пловдив. 
В презентацията си „Диабет и сърдечносъдови 
заболявания“ тя представи детайлно основните причини 
за развитието на диабет и обърна сериозно внимание на 
наличието на диабет като съществен рисков фактор за 
поява на сърдечносъдови заболявания.    Д-р Налджиева 
се спря и на най-важните сърдечносъдови заболявания 

при пациенти със захарен диабет, както и на важността на промените в начина на живот 
за контрол върху заболяването, в т.ч. контрола на кръвната захар. Тя посочи, че до 80% 
от случаите на захарен диабет тип 2 могат да бъдат избегнати чрез промяна към 
здравословен начин на живот. 
 
Председателят на Българска асоциация за изучаване на 
черния дроб проф. Людмила Матева разгледа темата 
„Необходимост и значимост на национална 
програма за скрининг и профилактика на вирусните 
хепатити“. Необходима е единна програма, която да 
гарантира устойчивост на политическата ангажираност 
по отношение на вирусните хепатити, бе посочено в 
презентацията. Очакваните промени в HCV-свързаната 
болестност и смъртност за България за периода 2015-
2030 г. са както следва: намаляване на хроничния 

http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/dr.-Naldjieva_Diabet-i-SSZ.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/dr.-Naldjieva_Diabet-i-SSZ.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/prof.-Mateva_Infekciozni-zab-a-1.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/prof.-Mateva_Infekciozni-zab-a-1.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/prof.-Mateva_Infekciozni-zab-a-1.pdf
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хепатит С до 85%, чернодробната смъртност, хепатоцелуларния карцином и 
декомпенсирана цироза до 65-70%. 
Като успех за България бе отбелязано провеждането през 2018 г. на регионална 
конференция под патронажа на Министерство на здравеопазването, Комисия по 
здравеопазването и Европредседателството. Престижният форум завърши с приемането 
на резолюция за елиминиране на вирусните хепатити и на проект за намаляване 
честотата на хепатит С. Организатор на събитието бе НСБХ „Хепасист” в партньорство с 
Българската асоциация за изучаване на черния дроб.   
 
 

От презентацията „Персонализираната медицина - 
мисия невъзможна без активно участие на 
пациентските организации“, изнесена от г-жа Анета 
Пиперкова, член на УС на Българска Асоциация за 
Персонализирана Медицина, стана ясно, че 
персонализираната медицина не е само онкология. Тя  
има отношение във вирусологията – чрез 
персонализация на терапията посредством 
генотипиране и субгенотипиране на вирусите – 
например хепатит С.  

Персонализираната медицина е свързана и с редките заболявания – напр. 
муковисцидоза чрез персонализация след фармакогенетично изследване. Има 
отношение и в кардиологията – напр. фамилна хиперхолестеролемия, а също и в 
психиатрията – чрез прилагането на фармакогенетични тестове, както и при 
антикоагулация – например чрез генетичен тест за предразположение към 
тромбофилия при бременни. Посочено бе, че са необходими гаранции в националната 
здравна система, че персонализираното лечение е достъпно за всеки пациент.  
Компетентни пациентски организации и застъпниците в персонализираната медицина 
са необходимо условие за ефективна комуникация между доставчиците на здравни 
грижи и потребителите, изтъкна г-жа Пиперкова. В заключение бе посочено, че 
овластяването на пациента трябва да се превърне в реалност. Една от ползите, до които 
би довело това, е намаляването на медицинските грешки. Изследванията показват, че 
пациентите, които участват в грижата за себе си, имат по-добри резултати от пациентите, 
които не полагат такава. 
 
 

Сесия: „Обмен на добри практики и ролята на национално представителната 

организация като ефективен партньор в здравеопазването“ – част 1 

 
Шест пациентски организации от структурата на НПО, които са реализирали проекти на 
основата на сътрудничество между всички заинтересовани страни – пациенти, 
институции и индустрия, ги представиха в първата част на сесията. С проектите си те 
взеха участие в конкурса „Споделената промяна“, който се организира за първа година 

http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Aneta-Piperkova_Personalizirana-medicina.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Aneta-Piperkova_Personalizirana-medicina.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Aneta-Piperkova_Personalizirana-medicina.pdf
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и в който взеха участие общо 11 организации от мрежата на НПО. Сред участниците бяха: 
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Българско общество на 
пациентите с пулмонална хипертония, „Асоциация лицеви аномалии – АЛА“, сдружение 
„Аутизъм днес“, сдружение „Зачатие“ и Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит 
(АПРА). 
 
 
Сесия: „Обмен на добри практики и ролята на национално представителната 

организация като ефективен партньор в здравеопазването“ – част 2 

 
 
Втората част на сесията „Обмен на добри практики и 
ролята на национално представителната 
организация като ефективен партньор в 
здравеопазването“ акцентира върху опита на НПО и на 
представянето на пациенски организации от Македония 
и Румъния. 
 
Темата „Предизвикателствата пред национално 
представителните организации“ бе представена от 
адв. Андрей Дамянов, зам.-председател на Национална 
пациентска организация. Той се спря детайлно върху законовите изискавания, на които 
трябва да отговаря една пациентска организация, стремяща се към национална 
представителност. Направена беше ретроспекция на дейността на НПО от нейното 
основаване до днес. Отделено бе специално внимание на начините за финансиране на 
НПО, репрезентативността и нуждата от по-голяма ангажираност от страна на членовете 
с активности към НПО. Основните предизвикателства, пред които е изправена в момента 
НПО, са: на първо място - активностите да са заложени в целите и задачите на 
организацията спрямо наличните ресурси; на второ място е диверсифицирането на 
източниците на финансиране. Посочено беше значението, което оказва липсата на 
достатъчно и квалифициран персонал за НПО – поради увеличения обем работа и 
динамичността на пазара на труда. 
 

В VII-ми Национален конгрес на пациентските 
организации се включиха и чуждестранни гости от 
Македония и Румъния. Изключително интересна бе 
презентацията „Обмен на добри практики и ролята 
на „БОРКА” като ефективен партньор в 
здравната система в Македония“,  представена от 
г-жа Биба Додева, председател на „БОРКА”. Тя 
представи добрите практики в Македония за 
периода 2007-2018 г., приноса на организацията към 
реформите в системата на здравеопазването в 

http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Andrey-Damyanov_Predizvikatelstva-pred-NPO.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Andrey-Damyanov_Predizvikatelstva-pred-NPO.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Advocacy-strategy-in-Macedonia-2018.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Advocacy-strategy-in-Macedonia-2018.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/Advocacy-strategy-in-Macedonia-2018.pdf
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Македония и към повишаването на осведомеността за всички онкологични 
заболявания. Като успех на организацията се счита и приемането през 2016 г. на 
Национален план за контрол на рака. През следващата година онкологичните 
заболявания се превръщат в приоритет на правителството и в момента се работи за 
увеличаване на средствата за нови терапиии.  
 

„Програми за сътрудничество между 
пациентските организации и фармацевтичната 
индустрия – практики от Румъния“ представи г-
жа Луминица Вълчя, мениджър комуникации в 
Коалиция на пациентските организации с хронични 
заболявания - „КОПАК”. Организацията е създадена 
преди десет години и е активен член на Европейски 
пациентски форум (ЕПФ). Сред основните нейни 
цели е защитата правата на пациентите в Румъния по 
отношение достъпа до лечение и медицински 
услуги. Един от основните проблеми, пред които са 

изправени румънските пациенти, е недостатъчното финансиране на системата на 
здравеопазване (около 4,3% от БВП). В рамките на презентацията г-жа Луминица Вълчя, 
представи успешни медийни кампании, реализирани от нейната организация. 
 

 

Меморандум 

В резултат на изразените позиции, начертаните предизвикателства и предложените 

решения, в рамките на втория ден на VII-ми Национален конгрес на пациентските 

организации беше приет Меморандум, основан на Пътната карта за постигане на 

универсално здравно покритие за всички до 2030 г., който бе разпратен до всички 

институции, работещи в сферата на здравеопазването. 

Пациентските организации единодушно заявиха, че подкрепят всяка реформа, която е в 

унисон с Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за Универсално здравно 

покритие до 2030 г., според които достъпът до здравни услуги и терапии е 

основополагащо човешко право и които поставят пациента в центъра на системата на 

здравеопазването. 

Целият документ представлява т.нар. Пътна карта (Road map), в която подробно са 

разписани конкретните стъпки в следните пет сфери на действие, с които да се постигне 

Универсално здравно покритие за всички до 2030 г. Те включват препоръки за: 

 Осигуряване на достъп до качествени грижи; 

 Ангажиране с устойчиви инвестиции в здравеопазването; 

http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/COPAC_Romania.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/COPAC_Romania.pdf
http://npo.bg/wp-content/uploads/2018/08/COPAC_Romania.pdf
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 Насърчаване на достъпността на здравните продукти и услуги; 

 Осъществяване на достъп до цялостен набор от услуги в областта на 

здравеопазването и свързаните с тях услуги; 

 Изкореняване на дискриминацията и стигмата. 

Меморандумът апелира за премахване на неравенствата, различията и бариерите пред 
универсалния достъп до здравеопазване и здравна информация, като призовава за 
изпълнение на следните стъпки: 
  1. Намаляване на прекия финансов товар върху пациентите (т. нар. out-of-
pocket payments) за сметка на увеличаване финансовия ресурс в публичните фондове. 
  2. Разширяване източниците на финансиране на здравноосигурителната 
система чрез развитие на възможностите за допълнително здравно осигуряване и 
насърчаването на тази практика. 
  3. Насърчаване прилагането на концепцията за ценообразуване и 
реимбурсиране на лекарствените продукти, базирани на постигнат ефект (т. нар. 
value-based pricing). 
  4. Осигуряване на здравно-социални услуги в най-широк смисъл, включително 
на информация, необходима за подобряване качеството на живот на пациентите. 
  5. Ефективна промоция на здравето, насърчаване превенцията и прилагане на 
ефикасен, комплексен подход към хроничните състояния. 
  6. Насърчаване на мерките за прозрачност и активен мониторинг върху 
разходването на публичните средства за здравеопазване. 
  7. Премахване на дискриминацията спрямо уязвимите групи и стигмата върху 
определени здравни състояния с цел гарантиране на равния достъп до 
здравеопазване на всички пациенти и на тяхната успешна (ре)интеграция в 
обществото. 

В контекста на Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. никога 

досега не е имало по-сериозен мотив или по-жизненоважен момент страните в Европа 

да работят заедно за опазване на нашето здраве и поради тази причина e от съществено 

значение тези действия не само да се поддържат, но и непрекъснато да се подобряват. 

Опазването и подобряването на здравословното състояние е един голям успех на 

Европейския съюз и по-тясното сътрудничество и съвместната работа между страните 

членки ще ги укрепи и ще им осигури необходимите инструменти и съвместна подкрепа 

за постигане на визията на ЕПФ за Европа, в която всички пациенти с хронични 

заболявания разполагат с равноправен достъп до висококачествени, съсредоточени 

върху пациента здравни услуги и свързаните с тях грижи, се посочва в Пътната карта. 
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Конкурс за граждански инициативи „Споделената промяна“ 

За първи път в рамките на VII-мия Национален конгрес на пациентските организации 11 

проекта на организации членове на НПО се състезаваха в конкурс за граждански 

инициативи „Споделената промяна“. Инициативата отличи три проекта с доказан ефект 

за пациентите, реализирани в партньорство с всички заинтересовани страни. Най-

добрите проекти бяха избрани от жури в състав: Силвия Костова, PR експерт; Иво 

Андреев, маркетинг директор на здравната група Аджибадем Сити Клиник; 

журналистите Мария Ванкова (бТВ Новините) и Мария Чернева (журналист на свободна 

практика) и председателят на Етичната комисия на НПО Росица Букова. Отличените на 

първите три места получиха парични награди: за първо място 1000 лева, за второ място 

500 лева и за трето - 300 лева. Всички получени предложения бяха изложени на постери 

в рамките на конгресните дни. 

 На първо място бе отличена „Асоциация лицеви 

аномалии – АЛА“ , която заслужи наградата за проекта 

си за създаване на информационна система, регистър 

и база данни за целите на медицинските стандарти 

при комплексно лечение на пациенти с вродени 

лицеви аномалии (eлектронно медицинско досие за 

лицеви аномалии – ЕМДЛА). В рамките на проекта 

чрез изработване на специализиран софтуер за 

събиране на данни на такива пациенти се прави опит 

да се осигурят условия за създаване на стандарт за 

тяхното комплексно лечение, приложим на територията на цялата страна. Освен като 

класически медицински регистър, ЕМДЛА е проектиран да функционира и като 

съвременна уеб базирана платформа, улесняваща 

работата на мултидисциплинарния екип с 

пациентите. ЕМДЛА е локализиран на специален 

интернет сървър, така че цялата информация в 

него е достъпна от всяка точка на света - както за 

пациента, така и за избраните от него специалисти. 

При разработката на медицинското досие са 

спазени всички правила за най-висока сигурност 

при работа с личните данни на участниците в него. 
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На второ място бе отличена 

инициативата на сдружение 

„Аутизъм днес“ за 

създаването на Център по 

приложен поведенчески 

анализ (ППА) за деца с аутизъм. 

Започнала като лична битка на 

майка на дете с аутизъм, 

инициативата за създаването 

на центъра е реализирана и 

вече има обособено 

пространство, в което да се 

предоставя подкрепа и грижа 

за тези деца. През ноември 

2017 г. сдружение „Аутизъм 

днес“ създава втори център в София за работа с 

деца със специални образователни 

потребности, но големият брой нуждаещи се 

налага стартирането на кампания за разкриване 

на трети център – в Плевен. В резултат на 

инициативата се създава професионално 

общество от специалисти по световно наложени 

терапевтични практики за работа с деца с 

аутизъм, което е от ключово значение за 

бъдещата възможност на България да бъде 

успешно подготвена за социализирането в 

обществото на деца с разстройство от 

аутистичния спектър.  
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На трето място бе отличена инициативата на Център за междуетнически диалог 

и толерантност „Амалипе“ за общностен мониторинг на здравните услуги в ромската 

общност. Благодарение на добрата комуникация с местната и общинска власт, 

модераторите, включени в инициативата, връщат в клас 12 деца и насърчават редовното 

посещение на учениците в училище, даряват 

учебни пособия на деца в начален курс, осигуряват безплатни очни прегледи на 100 

пациента, след което на 70 от тях са дарени очила. Модераторите осигуряват и прегледи 

на 12 диабетноболни в гр. Бяла Черква, организират акции за измерване на кръвното 

налягане, обзавеждат 2 зъболекарски кабинета в села в региона. В рамките на 

инициативата е дарена линейка на общинската болница в Павликени, както и дрехи и 

консумативи на бедни семейства. 

 

 

                                                                        КРАЙ 

 

 


