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АКЦЕНТ НА БРОЯ

Национална пациентска организация и Български лекарски
съюз проведоха Обществен дебат по повод Европейския ден
за правата на пациентите и изборите за Европейски
парламент
На 14.04.2014 г. в пресклуб БТА се реализира обществен дебат с кандидатите за
евродепутати. Общественият дебат се организира от Национална пациентска
организация (НПО) съвместно с Български лекарски съюз (БЛС), във връзка с
отбелязването на Европейския ден за правата на пациентите (18 април) и
предстоящите избори за Европейски парламент (22-25 май 2014 г.).
Участие в Дебата взеха д-р Андрей Ковачев, кандидат за евродепутат от ПП
ГЕРБ, д-р Антония Първанова, кандидат за евродепутат от КОД и д-р Драгош
Методиев, кандидат за евродепутат от Движение АБВ. На събитието
присъстваха и участие взеха представители на съсловните организации,
различни институции, пациентски организации и медии.
Бяха засегнати 3 основни теми, които са заложени в създадения от Европейски
пациентски форум манифест и които засягат ролята на пациентите и здравните
експерти в създаването на европейските политики; ангажирането на
европейските депутати в стратегии и проекти за овластяване на пациентите и
експертите; участие и подкрепа на инициативи за осигуряване на равен достъп
до качествено здравеопазване; поставяне на темата „Здравеопазване” като
приоритетна в дневния ред на следващия Европейски парламент и др.
Целта на този дебат беше да се установят нагласите на конкретните партии и
техните кандидати за евродепутати, мерките и ангажиментите, които биха
поели за решаването на проблемите в сферата.
Повече информация за събитието, можете да откриете на: www.manifest.npo.bg
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Национална пациентска организация проведе безплатни
скринингови акции по време на 22-то Международно изложение
„Алея на здравето“ в НДК
Национална пациентска организация взе участие в пролетното изложение „Алея
на здравето”, което се проведе в НДК, в периода 12-16 март 2014 г. В рамките
на изложението се проведоха скринингови изследвания за ревматоиден атрит;
метаболитен синдром и скрининг за диабет тип 2; скринингови изследвания за
хепатит B и C; скринингови тестове за белодробни заболявания и акция,
посветена на профилактиката и лечението на тромбофлебит. Скрининговите
акции бяха посетени от над 1000 човека.
Всички скринингови изследвания бяха безплатни за посетителите, а хората с
положителни резултати бяха насочвани към специалист за допълнителна
консултация и изследвания. В рамките на изложението на щанда на НПО се
предоставяха и информационни материали по съответните заболявания и други
социално-значими проблеми.
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Стартира първата по рода си кампания за предоставяне на
От месец март 2014 г. Национална пациентска организация, с подкрепата на
Българското дружество по ендокринология, стартира първата по рода си
кампания за предоставяне на безплатно изследване на гликиран хемоглобин
(HbA1c) за пациенти, страдащи от захарен диабет тип 2.
Старта на инициативата бе обявен на официална пресконференция на 17 март
2014 г. в Пресклуб БТА, в която участие взеха д-р Кети Канджикова, специалист
ендокринолог в ДКЦ 18 в София и участващ по програмата лекар; д-р Евгения
Михайлова, представител на лаборатория „Бодимед”, основен партньор по
програмата; г-жа Вяра Врагова, председател на Асоциация „Диабет тип 2”; г-жа
Марина Станева, медицински директор на АстраЗенека България, официален
партньор на инициативата и д-р Станимир Хасърджиев, председател на
Национална пациентска организация.
В рамките на кампанията, която ще продължи 1 година и в която към момента
доброволно са заявили участие да се включат над 70 специалисти
ендокринолози от София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Банкя, ще бъде
предоставено безплатно препоръчителното трето изследване, което ще помогне
на хиляди пациенти да проследяват навременно своето състояние.
По време на пресконференцията беше представена и
новоучредената Асоциация „Диабет тип 2”, която е първата
в България организация на пациенти и техни близки,
дейността на която ще бъде насочена конкретно към
заболяването диабет тип 2. В рамките на събитието бяха
представени мисията и целите на организацията, както и
новосъздаденият интернет
сайт на
организацията:
www.diabettip2.org
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Проведе се двудневна среща по проект
„Среда отвътре навън“
На 16-ти и 17-ти април се проведе двудневна среща по втората
дейност (провеждане на интервюта с 6+1 организации, с цел
снемане на организационен статус) от проект „Среда отвътре
навън“ на Национална пациентска организация (НПО). В нея
участие взеха д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО,
Станимир Кискинов и Йордан Танковски – консултанти по
организационно развитие, както и външни заинтересовани
страни.
Целта е да се снеме първоначален статус на организационно развитие на
Сдружението, като за тази цел бяха проведени интервюта на представители на
УС и секретариата на НПО. В рамките на двудневната среща консултантите
проведоха интервюта и с други заинтересовани страни – партньори на НПО,
както и представители на пациентски организации, които са членове на
мрежата на Сдружението.
На края на срещата бе направен и т.нар. SWOT анализ, по време на който д-р
Хасърджиев и служители на Сдружението обсъдиха силните и слабите страни
на Национална пациентска организация, както и заплахите и възможностите,
които стоят пред нея в бъдещото й развитие.
Подобни двудневни срещи ще бъдат проведени и в градовете на 6 организации,
участващи в проекта, които ще се състоят през месеците април, май и юни.
Проектът “Среда отвътре навън” се финансира в рамките на Програмата за
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г.
На 29-30 април се състоя и срещата в гр. Пазарджик, като
домакин на срещата бе Сдружение "2002 Надежди".
Консултантите проведоха интервюта на представители на УС
и секретариата на организацията, както и на нейни
партньори и други заинтересовани страни.
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Лечението на хроничен вирусен хепатит С у нас – вече
достъпно и за деца и подрастващи под 18-годишна възраст
Фондация „Позитивен избор”, град Пловдив, в колаборация и с подкрепата на
водещи гастроентеролози и детски специалисти в страната постигна
дългоочаквана промяна в достъпа до лечение на хроничен вирусен хепатит C.
Фондацията работи активно в защита на човешките, гражданските и
пациентските права на хората, живеещи с хроничен вирусен хепатит и ХИВ.
Благодарение на техните усилия децата и подрастващите под 18-годишна
възраст вече имат достъп до лечение на хроничен вирусен хепатит (В, В+D, C)
през Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). До момента достъп до
такова имаха само лицата на възраст над 18 години. Проблемът бе най-сериозен
при децата с хроничен хепатит С, които вече ще могат да бъдат лекувани с
пегилиран интерферон и рибавирин.
„Това безспорно е една голяма победа и промяна в критериите за лечение на
Касата, която отдавна трябваше да се случи. Благодаря на всички, които
допринесоха това да стане възможно”, коментира Тодор Петров, председател на
фондация „Позитивен избор”.
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Пациентска организация „Глаукома” отбеляза
Световната седмица на глаукомата 2014
На 10-ти март 2014 г. от 11:00 часа в Пресклуб БТА се
проведе пресконференция във връзка със Световната
седмица на глаукомата (9-15 март 2014 г.), на тема:
“Защо българите ослепяват по-бързо от другите
европейци?”
По време на пресконференцията беше предоставена
актуална информация за заболяването глаукома и
новостите в лечението на пациентите в България към
момента.
Специалистите
акцентираха
върху
възможностите за повишаване качеството на лечението
и се обърна внимание на ролята на пациента от гледна
точка на ефективното менажиране и контролиране на
заболяването, както и проблемите, които срещат пациентите в България.
На всеки присъстващ на медийното събитие се даде възможност да изпита
какво чувства пациента с глаукома, как вижда света и какви усещания се
предизвикват у него вследствие на нарушеното зрение. Непосредствено след
пресконференцията, всеки присъстващ, който изяви желание, премина през
безплатен преглед на зрението.
В рамките на тазгодишното отбелязване на Световната седмица на глаукомата,
както всяка година, Пациентска организация „Глаукома” организира безплатни
прегледи за заболяването, с което се цели да се даде възможност на повече хора
да си направят профилактичен преглед и при евентуален проблем да се
премине своевременно към лечение. Тази година безплатни прегледи се
провеждаха в следните градове: София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна
и Пещера.
Информация за безплатните прегледи беше предоставяна на горещата
телефонна линия 0700 10 515 (всеки делничен ден от 11:00 до 17:30 часа, на
цената на един градски разговор). Информация за заболяването, превенцията и
профилактиката му, както и за инициативите на Пациентска организация
„Глаукома” можете да откриете на информационния сайт www.glaucoma.bg.
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Премиера на „Пепеляшка” от театрална трупа „УСМИВКА”
На 21-ви март 2014 година от 18:00 часа в залата на
Държавен куклен театър Бургас се състоя премиера на
постановката „Пепеляшка” от детска театрална трупа
„УСМИВКА”.
Представлението бe с благотворителен характер и
събраната сума от продажбата на билетчета беше 306 лева,
които ще бъдат използвани от Сдружение "УСМИВКА" за
закупуване на скринингов апарат за откриване глухотата у
новородените деца 48 часа след тяхното раждане.
Театралите получиха поздравителен адрес и кошница с цветя от кмета на
Община Бургас г–н Димитър Николов. Театрална трупа „УСМИВКА” към
Сдружение „УСМВИКА” е създадена в началото на 2012 година и вече трета
година деца на възраст между 8 и 12 години изучават магията на театъра.
Школата е с ръководител г –жа Румяна Кралева, актриса в Държавен куклен
театър Бургас, а децата учат в три бургаски училища – ОУ „Васил Априлов”, ОУ
„Княз Борис” и НБУ „Михаил Лакатник”. През първите две години децата
изнасяха представления с кукли, докато през настоящия сезон те самите са
актьори. Предвидено е участието им в няколко международни и национални
фестивала.
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Сдружение „2002 надежди” – Пазарджик събра 302 лв. от
кампанията „От сърце – за свят с по-малко тъга”
Триста и два лева и двадесет и две стотинки (302.22 лв.) събра
благотворителният концерт, с който на 27 март на пл. „Константин
Величков” (Тортата) беше даден официален старт на кампанията „От сърце – за
свят с по-малко тъга” на Сдружение „2002 надежди” – Пазарджик. Тези пари ще
бъдат първата вноска в банковата сметка на кампанията за набиране на
средства за изграждане на дом за болни и самотни хора „Надежда”, с капацитет
35 души. Необходимата сума е 160 хил. лева.
Представителен танцов състав „Чудесия”, Спортен клуб за художествена
гимнастика „Диляна Прима”, Мажоретен състав при ОДК “Димитър Френски” и
квартет „Доминанта” се включиха в кампанията изцяло на доброволни начала.
Като доброволци в реализацията на събитието взеха участие и ученици от
Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт. Първа дарителка
стана доброволката Маргарита Балабанова, чийто пример последваха десетки
граждани.

9

10

Бюлетин, март – април 2014 г., бр. 8
АКТИВНОСТИ

НА ЧЛЕНОВЕ

НА

НПО

Сдружение „УСМИВКА” отбеляза Световния ден за
осведоменост за хората с аутизъм (2-ри април)
Сдружение “УСМИВКА” проведе няколко
събития по повод 2-ри април – Световния
ден на осведоменост за хората с аутизъм.
Седмицата в периода от 31.03.2014 до
04.04.2014 г. бе наречена информационна
седмица за осведоменост за аутизма, по
време
на
която
се
проведе
и
благотворителен базар в МОЛ Галерия,
Бургас. На него се продаваха картички и
сувенири, изработени от деца. Събраните
средства бяха добавени към кампанията
„Без
предизвикателства
за
благотворителността – за по–здрави и
щастливи
деца
на
Бургас”, целяща
закупуването на скринингов апарат, който
до 48 часа след раждането може да
установи дали детето има проблем със
слуха.
Второто събитие за отбезване на Световния
ден на осведоменост за хората с аутизъм бе
благотворителен концерт „Бъди креативен,
бъди включен, а не заключен за децата
аутисти на Бургас”, който се проведе на
30.04.2014 г. от 18:00 часа в залата на
Културен дом на нефтохимика /НХК/.
Участие в него взеха Танцова школа
„Estrella”, Детска вокална група „Морски
песъчинки”,
Професионален
фолклорен
ансамбъл „Странджа”. Събраните средства
също бяха добавени към кампанията „Без
предизвикателства за благотворителността
за по–здрави и щастливи деца на Бургас”.
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Сдружение „УСМИВКА” организира кампания
„Подари усмивка на абитуриент"
Забързани в динамичното ни ежедневие не
забелязваме, че празниците идват и си отиват, но
за всеки от нас остава един незабравим спомен,
празникът свързан с раздялата с училище. Всеки
випуск си има свои мечти, свои стремежи, но балът
за девойките и младежите е онова очарование,
което никога не се забравя.
През 2014 г. екипът на Сдружение „УСМИВКА“
организира кампания под надслов „Подари усмивка
на абитуриент“. Целта на кампанията е да се
набират официални тоалети, обувки и аксесоари за
момичета и момчета. Идеята е да се предоставят
дрехи, които няма да бъдат носени, вместо да събират прах, да пречат в
гардероба или да мухлясват. Тези дрехи могат да получат втори живот, като
бъдат дадени на някой, който ще си създаде спомени с тях – младежи и девойки
от социално слаби семейства в Бургас.
Всеки, който желае да дари официалния си тоалет, който вече не ползва или
пари на дете в нужда, на което му предстои подобен незабравим момент, може
да го направи като ги изпрати на адрес: гр. Бургас, ул. „Славянска“ 4 – за
Сдружение “УСМИВКА“.
Дарения ще се събират всеки ден от понеделник до петък, от 8 до 18 часа, в
периода 01.04 2014 г. – 15.05.2014 г.
Всеки, който няма свободно време денем, винаги може да пише на
електронната поща на Сдружение „УСМИВКА“ – sdrujenie_usmivka@abv.bg, на
Фейсбук страницата им, или да си уреди среща с хора от екипа, като се обади
на телефон 0887 395 403; 0888 383 951.
Важното е всеки абитуриент в нужда да има тоалет за бала си. Освен дрехи,
ще се приемат и ще са ни нужни и официални мъжки и дамски обувки, както и
дамски бижута.
Всичко събрано ще бъде дарено на зрелостниците на официална церемония
преди старта на абитуриентските балове.
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Проведе се Национален пациентски онкологичен форум ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО РАК , на който АПОЗ и приятели
отпразнува своята 10-та годишнина
Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ)
отбеляза своята 10-та годишнина по време на Национален пациентски
онкологичен форум – 28-29 март 2014 г в хотел „Феста”, София. По време на
пациентския форум се обсъждаха много и различни теми, свързани с новостите
в диагностиката и терапиите в онкологията. Д-р Галина Кунева /НЗОК/
представи информация за достъпа до лечение в чужбина – възможности,
правила и регулации; новости в оперативните техники представи доц. д-р
Георги Байчев, д-р Маргарита Тарейн изнесе лекция на тема “Психологическата
помощ в лечението на рака”, както и още много други лекции на видни
специалисти. Присъстващите имаха възможност да видят и презентацията на гжа Евгения Адърска, която показа нагледно работата на АПОЗ и приятели през
последните 10 години. Линк към презентацията: http://prezi.com/fw8woydjbdfy/
a/.
Бяха връчени и награди на всички, които са работили усърдно през тези години
в общатата битка с рака. Линк към снимките от награждаването: http://
studiolight.bg/other/album1/.
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Г-жа Красимира Лазарова, представител на НПО и Сдружение
“Здраве и морал”присъства на откриването на новата сграда
на МБАЛ “Св. Иван Рилски”, Стара Загора
МБАЛ „Св.Иван Рилски“ откри новата си сграда в
град Стара Загора. При откриването на здравното
заведение поздравления към собственика поднесе гжа Красимира Лазарова - представител на НПО и
Сдружение “Здраве и морал”.
10-етажната
болнична
сграда, оборудвана
с
апаратура последна дума на техниката, отвори
официално врати на 2-ри април. Сградата е част от
МБАЛ „Св.Иван Рилски Чудотворец“ в Стара Загора,
която работи от 2009 г. Новият болничен корпус
разполага със 190 легла и с разгърната застроена
площ от 12 000 кв.м. на мястото на запустялата преди години сграда на бившия
хотел „Берое“ до парк „Аязмото“. В новата болница са разположени няколко
нови отделения – кардиология с инвазивен сектор, неврология, физиотерапия и
рехабилитация, детско отделение, обща хирургия. Тук са пренесени и
отделенията по ортопедия и травматология, УНГ и съдова хирургия. Новата
болнична сграда разполага и с вирусологична лаборатория, както и с клинична,
микробиологична и патохистолохична лаборатории.
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Българска Асициация по хемофилия отбеляза
Световния ден на хемофилията - 17 април
По случай световния ден на хемофилията, Българска асоциация по хемофилия
организира различни инициативи, с които показа своята съпричастност към
всички болни от хемофилия. Първата инициатива бе пресконференция на 15
април в пресклуб БТА, а втората – концерт на вокална формация „Бон-Бон”,
който се състоя на 17 април от 16.30 пред Паметника на съветската армия в
София.
С организирането на подобни събития се цели да се генерира интерес по темата
сред обществеността и да се предостави информация за това рядко заболяване.
Хемофилията е рядко, генетично, наследствено заболяване, което не е заразно и
не може да се придобие на по-късен етап от живота. Изразява се в липсата на
важни съставки, спомагащи за съсирването на кръвта, което води до външни и
вътрешни кръвозиливи. От хемофилия страда приблизително 1 от всеки 10 000
души, а 75% от болните в света не знаят за това и не получават адекватно
лечение. Днес, макар и да няма окончателно лечение, заболяването е овладяно
чрез заместителни терапии, които осигуряват на болните нужния за нормалното
функциониране на кръвта липсващ фактор на кръвосъриване.

14

15

Бюлетин, март – април 2014 г., бр. 8
АКТИВНОСТИ

НА ЧЛЕНОВЕ

НА

НПО

Национално сдружение за борба с хепатита - „Хепасист“ беше
домакин на семинар за журналисти
В периода 25-27 април 2014 г. в к.к Боровец, „Хепасист“ беше домакин на
семинар за журналисти на тема: „Хепатит C – тихият убиец“. Участие в
събитието взеха представители на БТВ, БНР, в-к „Доктор“, в-к „Монитор”, в-к
„Телеграф“, в-к „Капитал“, в-к „24 часа“, “Седмичен труд”, “Медицински
магазин”, “Журнал за жената", Агенция „КРОСС“, pulse.bg, zdrave.net, Zdrave&Lifestyle magazine.
Модератор на събитието беше проф. д-р Людмила Матева, национален
консултант по гастроентерология, а лектори бяха: доц. д-р Йордан Генов, който
представи темата: „Диагноза и прогрес на хепатит С“; проф. д-р Красимир
Антонов, който запозна журналистите с миналото, настоящото и предстоящото
лечение на хепатит C; гл.ас. Мария Димитрова, която говори по темата за
качеството на живот на пациента с хепатит C и д-р Станимир Хасърджиев,
който представи проблемите, с които трябва да се справи обществото, за да
постигне “Свят без хепатит C”.
На срещата присъстваха и четирима пациенти, страдащи от хепатит C, които
представиха пациентската гледна точка по всички засегнати теми, разказаха
как са устанивили, че са носители на вируса, как е протекло тяхното лечение и
какви проблеми са срещали. Сред гостите имаше и представители на
Сдружение за борба с хепатита „ХепАктив“, „Chapter 4“ Bulgaria, както и
различни представители на фармацевтичната индустрия.
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Как да се улесни достъпът на пациентските организации до
лекарствени терапии?
Ηa 14.03.2014 г. в Атина се проведe среща, организирана от Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD), на тема „Как да се улесни достъпът на пациентските
организации до лекарствени терапии”.
Дискутирано бe гарантирането на достъп до здравеопазване за всички пациенти,
особено достъпни лечения за сериозни и хронични заболявания. Също така
стимулирането на съвместно закупуване на лекарства (сборни поръчки) от няколко
държави членки на Европейския съюз. Гърция възнамерява да поиска от
Европейската комисия насърчаване на координацията между държавите членки
на ЕС за съвместната доставка на лекарства. Това сътрудничество ще бъде от
полза за страните, които участват и ще гарантира най-ниските цени на тези
продукти.
Поставен бе акцент върху увеличаване правата на пациента, участието му във
вземането на решения, които се отнасят до него, както и гаранцията на достъпа до
заетост на хората с увреждания и хронично болни.
Председателят на „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония”,
г-жа Наталия Маева, взе активно участие в дискусията за формулирането на
конкретни препоръки и приоритети и отстояване правата на пациентите и запозна
присъстващите с проблемите на пациентите с пулмонална хипертония (ПХ) в
България.
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Проведе се трета среща на заинтересованите страни по линия
на инициативата на НПО и ЕПФ за създаване на Европейско
партньорство за осигуряване на достъп до качествено
здравеопазване
На 20-ти март 2014 г. се проведе трета среща на заинтересованите страни по
инициативата на Национална пациентска организация (НПО) и Европейския
пациентски форум (ЕПФ) за създаване на Европейско партньорство за справяне
с неравенствата в здравеопазването в държавите членки на Европейския съюз.
Сред участниците на срещата бяха представители на пациентски организации,
съсловни организации, както и представители на Европейската комисия,
Европейския парламент и представители на фармацевтичния бизнес.
По време на срещата участниците обсъдиха проекта на формулировка за визия
и мисия на платформата. Те също постигнаха съгласие относно предложената
дефиниция за „достъп“, около която ще се съсредоточи работата на бъдещата
структура. Според дефиницията, здравните услуги трябва да са налични,
адекватни, достъпни, подходящи и на достъпни цени.
Участниците обсъдиха и идентифицираха стратегическите приоритети и
следващите стъпки в работната програма за 2014 и 2015 г.
Партньорството ще бъде учредено като юридическо лице с нестопанска цел и
ще функционира като мрежа от партньори на Европейско ниво. Предстои
изготвянето на конституция, правилник за дейността, както и вътрешни
правила и наредби на бъдещата структура.
Един от основните приоритети на Европейското партньорство ще бъде да се
постави проблемът за осигуряването на равен достъп до здравни грижи в
дневния ред на ЕС.
Партньорите целят да насърчат предприемането на действия и изграждането на
сътрудничество между държавите членки и институциите, за да бъдат
преодоляни пречките, които стоят пред осигуряването на достъп до здравни
грижи по време на следващия законодателен мандат, който започва след
изборите за ЕК и ЕП през май 2014.
Фокус по време на срещата беше и обсъждането на стратегията за
финансиране. Сред обсъдените възможни опции за финансиране са
спонсорство от фондации и индустрията, както и финансиране по Европейски
програми и проекти.
Партньорството цели да получи цялостна представа за настоящите инициативи
по отношение на достъпа до здравни грижи. Тази дейност ще подпомогне да се
идентифицират възможните полета на действия на Партньорството и обмяна на
добри практики и полезни взаимодействия между партньорите, както и да се
набележат пропуските, с които новата структура трябва да се справи.
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„Различни възможности – една визия: По-добро
здравеопазване за пациентите”
За 26-ти пореден път в австрийската столица
Виена от 25-ти до 27-ми март се проведе
годишната среща на Асоциацията за информация
по лекарствата ( Drug Information Association DIA).
Тазгодишната европейска среща на DIA привличе
над 3000 професионалисти от над 50 страни.
Присъстваха професионалисти от сферата на
биофармацевтичната
промишленост,
научноизследователски
и
обслужващи
организации,
академични
изследователски
центрове, регулаторни агенции и здравни министерства, както и делегати от
пациентски организации, в това число и представители на Българско общество
на пациентите с пулмонална хипертония. Форумът включваше над 110 сесии на
различни актулни и горещи теми в здравеопазването. Лектори на сесиите бяха
представители на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), Европейската
комисия, Администрация по храните и лекарствата към правителството на
САЩ, членове на регулаторни агенции от страните в ЕС и др. Събитието
включваше щандове на над 170 изложители от различни фармацевтични
компании и регулаторни агенции, като това го превръща в едно от най-големите
изложбени мероприятия в Европа в областта на здравеопазването.
В събитието взеха участие над 20 пациентски представители от различни
европейски страни в това число и Българско общество на пациентите с
пулмонална хипертония. Специална постерна сесия представи плакати
описващи дейността на пациентските сдружения и заболяването, което всеки
участник представя. БОППХ също участва със свой плакат и информационни
материали. Голяма част от участниците се запознаха с това, какво представлява
рядкото заболяване пулмонална хипертония и какви дейности осъществява
БОППХ в помощ на болните от това сериозно хронично заболяване. Програмата
за пациентски представители на този значим европейски форум бе резултат от
съвместните действия на DIA и Eurordis (Европейска организация за редките
болести).
Мотото на форума беше: „Различни възможности – една визия: По-добро
здравеопазване за пациентите”. Правата на пациентите бяха сложени в центъра
на дискусията и тяхното мнение беше чуто по различни въпроси. Основната
задача на това събите е по-добро здравеопазване за всички пациенти. Бяха
разгледани различни гледни точки, както на лекари и фармацевтични
компании, така и на пациенти и техни представители. Плурализмът на гледните
точки внесе обективност и яснота по разглежданите въпроси. Интерес
предизвикаха дискусиите за здравните системи в различните страни, достъпът
до терапия, регулаторното законодателство за медицинските продукти и
медицинските изделия и други.
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Национална пациентска организация взе участие в две събития
на европейско равнище, по време на които се обяви създаването
на европейската инициатива за достъп до качествено
здравеопазване
На 3-ти април 2014 г. в Брюксел се състоя среща на високо равнище относно
хроничните заболявания, която беше организирана от Европейската комисия и на
която присъства г-жа Натали Шаз, Началник отдел в Главна дирекция
„Здравеопазване и политика за потребителите“ в Европейската комисия. В рамките
на срещата, на специална сесия взе участие и д-р Станимир Хасърджиев,
председател на Национална пациентска организация, който обяви създаването на
европейското партньорство за осигуряване на достъп до качествено
здравеопазване.
Европейското партньорство за равен достъп до качествени здравни услуги е
инициатива на Национална пациентска организация и Европейския пациентски
форум, която обединява всички заинтересовани страни – пациенти, лекари,
медицински сестри, фармацевтична индустрия, изследователски центрове и
институциите на ЕС.
Идеята за създаването на подобна структура е в резултат на проведената Първа
конференция относно неравнопоставеността в здравеопазването, която се състоя
през септември 2012 г. в гр. София.
Сесията, в която взе участие д-р Хасърджиев беше посветена на проблемите за
неравния достъп до качествени здравни услуги.
Тази първа среща на високо равнище за хроничните заболявания има за цел да
проучи начините за ефективно справяне с хроничните заболявания в ЕС и да се
разработят заключения от конференцията и набор от политически препоръки за
предприемане на действия за изясняване на това как трябва да бъде решен
проблемът с медицинската, социалната и икономическа тежест на хроничните
заболявания в Европейския съюз сега и в идните години.
Второто събитие, в което взе участие д-р Хасърджиев, е проведената на 4.04.2014
г. в Брюксел конференция, организирана от Постоянния комитет на европейските
доктори (CPME), на тема „По-добри условия на труд за по-добра грижа –
дискусия относно осигуряването на отговорна политика в здравната
система“.
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Становище относно ефективността на механизма за договаряне и
изпълнение на болничната помощ
Национална пациентска организация изготви становище до Сметната палата, във
връзка с постъпило от тях запитване относно ефективността на механизма за
договаряне и изпълнение на болничната помощ.
В становището бяха засегнати въпроси по отношение на: механизма на договаряне
на болничната помощ; принципа на сключване на НРД и на договорите за оказване
за оказване на медицинска помощ между НЗОК и отделните изпълнители;
механизма за заплащане на болничната помощ по клиничните пътеки; начина, по
който се сключва НРД и индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска
помощ и др.
Основната позиция на Национална пациентска организация по зададените
въпроси беше, че от гледна точка на ясното и прозрачно осъществяване на
различни договорености в системата на здравеопазването е задължително да бъде
осигурено
и нормативно регламентирано участието на пациентските
представители. Това ще гарантира от една страна прозрачност на процеса, а от
друга ще се предостави експертната позиция на пациентите и техните искания.

Становище относно образувано в Комисията за защита на
конкуренцията (КЗК) производство по преписка №КЗКНационална пациентска организация изготви становище до Комисия за защита на
конкуренцията във връзка с проекта Условия и ред за сключване на договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти.
В становището си НПО подкрепя позицията на Български фармацевтичен съюз по
темата, като заявява, че исканите законодателни промени ще доведат до
изкуствено завишаване на цените на лекарствените продукти.

Становище относно образувано производство по преписка №КЗК167/11.02.2014 г. с оглед изясняване на фактическата обстановка
по същата, на основание чл. 45 във вр. с чл. 46 от ЗЗК
Национална пациентска организация изготви становище до Комисия за защита на
конкуренцията, по следните теми: участие на съсловните организации на лекарите,
лекарите по дентална медицина и фармацевтите в договарянето и приемането на
нормативни актове, определящи обеми, условия и цени в рамките на
задължителното здравно осигуряване, както и в изготвяне на актове, регулиращи
обеми и условия в рамките на задължителното здравноосигуряване гарантира
правата на здравноосигурените лица.
Най-важният момент по това становище беше поставянето на акцент върху
необходимостта от участие и на представителни организации на пациентите в този
процес на договаряне.
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Становище относно приет пакет от краткосрочни мерки за
оптимизиране функционирането и подобрението на контрола на
здравната система
Национална пациентска организация изготви становище относно приетия пакет от
краткосрочни мерки за оптимизиране функционирането и подобрението на контрола на
здравната система. Мерките са разделени в три основни групи, касаещи:
1) контрол и промени в системата на болничната помощ,
2) контрол и промени на начинa за финансиране от НЗОК на лекарствените средства,
3) промени на стандартите, по които ще работят лечебните заведения.
Според НПО е необходимо да се създадат гъвкави начини за договаряне цените на
лекарствените продукти, които да стимулират производителите да останат на пазара, а не
да изтеглят медикаментите си, което автоматично би рефлектирало върху пациентите.
При създаването на Европейската харта за правата на пациента, през 2002 г., която ЕИСК
признава и подчерта, че ефективността на индивидуалните права зависи до голяма степен
от колективни действия в подкрепа на този подход, както и необходимостта да се работи
за въвеждане на здравна демокрация, предполагаща колективното участие на
ползвателите и техните представители в различни места на системата. Уместно е да се
постави въпроса за мястото на пациента в една система на засягащи го решения, с оглед
на прозрачността на процедурите и зачитането на личността.
Предвид изготвяните промени, Национална пациентска организация намира за
необходимо да се даде думата на потребителите и техните представители, тъй като
проблемите на здравето навлизат в други сфери: начин на живот, условия на труд и други.
Това предполага взимане на обществени, икономически и етични решения, които излизат
извън пределите на отговорността на специалистите от МЗ.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ЗА МАЙ-ЮНИ

Стартиране на факултет “Диабет тип 2” в рамките на проекта
“Университет за пациенти”
Провеждане на интервюта с представители на организациите
участници в проект на НПО "Среда отвътре навън" в градовете
Самоков, Шумен, Бургас и София
V-ти Национален конгрес на пациентските организации –13-15
юни 2014 г.
Провеждане на трета среща на заинтересованите страни по
инициативата на Европейския пациентски форум и Национална
пациентска организация - Access Partnеrship
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