Бюлетин, бр. 11
септември-октомври 2014 г.

В това издание:
Активности на НПО

2

Международни активности на 8
НПО
Активности на членове и
партньори на НПО

9

Предстоящи инициативи

17

1

Бюлетин, бр. 11
септември-октомври 2014 г.

Кампания за насърчаване на избирателната активност
„Искам да „купя“ твоя глас“
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Национална пациенстка организация, Национален младежки
форум и Български икономически форум проведоха социална
кампания срещу купуването на гласове на Парламентарни избори
2014 г. В рамките на съвместната инициатива, трите организации
реализираха информационна кампания, която показа основните
проблеми в различните сектори, очертавайки пътя за техните
решения. Кампанията постави акцент върху три основни
приоритета като най-значими от гледна точка постигането на покачествен и пълноценен живот на гражданите в България –
здравеопазване, образование и икономика.
Основната идея на трите неправителствени организации бе да
достигнат до хората, които отдавна са станали апатични към
политиката и отговорността на всеки гражданин на демократичната държава
да упражни своето право на глас.
Целите на кампанията:
 Поставяне на основните проблеми в трите засегнати сектора и
предоставяне на адекватни решения;
 Търсене на ангажираност от страна на политическите сили към
проблемите и тяхното решаване;
 Повишаване на избирателната активност и насърчаване на прякото
участие на гражданското общество в изборния процес и неговата
прозрачност;
 Намаляване дяла на контролирания вот;
 Връщане на доверието в държавността и демокрацията.
В рамките на инициативите, свързани със здравеопазването, Национална
пациентска организация реализира редица активности, насочени както към
политическите сили, така и към обществото. Първата инициатива в рамките
на кампанията беше проведеното на 17 септември публично представяне и
обсъждане на националните програми по социално-значими заболявания
„Стратегиите в здравеопазването – как профилактиката ще стане приоритет в
България.“

Статията продължава на стр. 3
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Активности по кампанията
„Искам да „купя“ твоя глас“
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Един от най-важните акценти в дейността на
НПО по кампанията бе създаването на Манифест
за здравеопазването, който бе подкрепен и
подписан от д-р Петър Москов, новият министър
на здравеопазването, в който са дефинирани
основните приоритетни
области,
като са
предложени
решения
за
подобряване
на
състоянието
на
системата.
Национална
пациентска организация и нейните организации
членки реализираха и редица събития на
регионално ниво, по време на които бяха
обсъждани
значението
на
гласуването
и
необходимостта от постигане на реформи в
системата на здравеопазването. В рамките на
кампанията,
Национална
пациентска
организация взе участие в кръгла маса на тема
„Иновации
и
добри
практики
в
здравеопазването“, която се състоя на 24
септември 2014 г. и която постави основните приоритети в здравеопазването
на преден план.
За постигането на целите на кампанията бяха заснети 6 видео клипа с личните
послания на различни хора – от деца до възрастни, които обясняват защо е
важно всеки да бъде отговорен и да упражни правото си на глас. Клиповете
бяха разпространявани в ефира на ТВ7, на сайта на кампанията
www.iskamtvoiaglas.net,
както и във фейсбук страницата facebook.com/
iskamdakupiatvoiaglas.
На територията на София и в градовете Велико
Търново, Бургас, Стара Загора и Разград бяха разпространявани
информационни
плакати,
брошури
и
Манифест на НПО.
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„Стратегиите в здравеопазването – как
профилактиката ще стане приоритет в България“
По инициатива на пациентските организации се реализира публично обсъждане на
значението на профилактиката и контрола на социално-значимите заболявания.
Събитието, което беше на тема „Стратегиите в здравеопазването – как профилактиката
ще стане приоритет в България”, се състоя на 17 септември 2014 г. (сряда) от 11:00 часа
в „Арена ди Сердика”.
Събитието беше открито от г-н Петко Кенанов, председател на УС на
Конфедерация „Защита на здравето”, д-р Станимир Хасърджиев, председател на
Национална пациентска организация, г-жа Диана Хаджиангелова, председател на
Асоциация на българите, боледуващи от астма, алергия и ХОББ и г-жа Светла
Алексиева, председател на Българска асоциация Диабет. Те се обединиха около
значението на профилактиката като основен модел за подобряване на здравето на
българите и същевременно начин за ефективно ограничаване на разходите на
държавния бюджет за здравеопазване. Пациентите подчертаха, че националните
програми за профилактика, ранна диагностика и контрол на социално-значимите
заболявания, които поради различни причини все още не са приети, трябва да бъдат
поставени като приоритетни още за служебното правителство и настояха те да бъдат
приети в най-кратки срокове.
По време на събитието бяха представени и обсъдени акценти от проектите за
Национални програми за превенция и контрол на социално-значимите заболявания,
създадените регистри на пациенти с хронични заболявания и други инструменти за
промяна на системата в посока профилактика и ранната диагностика на заболяванията
в България.
Националната програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в
България беше представена от проф. д-р Майда Тихолова, дм, Национален консултант
по инфекциозни болести към МЗ и председател на работна група за изготвяне на
Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в
България. Тя акцентира върху опита на другите държави в ограничаване на това
сериозно заболяване и че е важно да се следват препоръките на Световната здравна
организация, с цел ограничаване на заболеваемостта и съответно разходите за
хоспитализации сред децата от кърмаческа и ранна детска възраст.
Проф. д-р Васил Димитров, д.м.н., председател на Българското дружество по
алергология и председател на работна група за изработване на Национална програма за
превенция и контрол на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална
астма и алергичен ринит представи акцентите и значението на Националната програма
за заболяванията. Той наблегна на значението, което има Програмата за намаляването
на смъртността и инвалидизацията вследствие на хронични респираторни заболявания,
като контрапункт на все по-замърсената околна среда, мръсния въздух и активното
тютюнопушене.
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„Стратегиите в здравеопазването – как
профилактиката ще стане приоритет в България“
Акцентите в Националната програма за профилактика, скрининг, ранна
диагностика и лечение на вирусните хепатити в Р България бяха представени от доц. д-р
Деян Желев, Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”. Доц. Желев
подчерта важността именно на намаляване броя на смъртните случаи и усложненията
вследствие на хепатитите, в контекста на резултатите, според които България се намира
на едно от последните места сред държавите членки на ЕС, в грижата по отношение
заболелите от вирусни хепатити. Той наблегна на факта, че за постигане на пълния
ефект от въвеждането на подобна програма е важно да се постигне баланс и консенсус
между всички заинтересовани страни.
Доц. д-р Димитър Чаръкчиев, д.м., Клиничен център по ендокринология и
геронтология при МУ, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” представи същността на регистъра
на пациентите със захарен диабет. Той представи детайлна информация, според която
създаденият вече регистър, който чака одобрение, за да заработи, ще подсигури доброто
планиране на здравни стратегии и бюджети, касаещи захарния диабет; ще подобри
качеството на обслужване за тези пациенти и цялостния контрол на заболяването.
Д-р Станимир Хасърджиев постави специален акцент и върху „отлежаващата“ в
Министерство на здравеопазването Национална програма за повишаване на
ваксиналния обхват на населението срещу сезонен грип, която е от особена социална
значимост предвид високата заболеваемост от грип и остри респираторни заболявания.
В световен план ситуацията се характеризира с повишена заболеваемост в
областта на хроничните незаразни заболявания, множественост на заболяванията при
един човек, хронифициране на заболяванията. Всичко това често води и до състояния
на трайна неработоспособност и необратими увреждания, което води след себе си до
сериозни икономически последици за държавата. При повечето заболявания е
изчислено, че от финансов аспект здравните и икономически последици от лечението на
самото заболяване и неговите усложнения излизат в пъти повече от разходите за
профилактика и превенция.
Това извежда на преден план значението и необходимостта от профилактика на
социално значимите заболявания, която следва да се възприеме като основен модел на
действие в политиките на всяко общество. В изработения проект за Национална здравна
стратегия 2014-2020, като приоритетна област 8 е изведена - Преориентиране на
здравната система към профилактиката и предотвратяването на социално значимите
заболявания.
В България отдавна се говори за значението на профилактиката, дори са
установени вече и добри традиции в тази насока. Примери за това са Програмата
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, както и въведеният Имунизационен календар на
Р България. Въпреки това липсва дългосрочна стратегия и последователна и устойчива
политика в системата на здравеопазването, която да налага профилактиката и
превенцията като основна стратегия на институционално ниво.
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НПО взе участие в конференция на тема
На 24 септември 2014 г. се състоя Първата годишна конференция „Иновации
и добри практики в здравния сектор“, организирана от в. „Капитал“. Събитието
бе посветено на иновациите и моделите за преструктуриране на здравната
система. В рамките на дискусията бяха обсъдени много важни въпроси заедно с
представители на здравните власти, здравните заведения, фармацевтичния
сектор, браншовите организации и експерти. Основната цел на конференцията
бе да представи добрите практики и да очертае предложения за подобряване на
ефективността, достъпността и устойчивостта на здравната система в контекста
на Националната здравна стратегия 2014-2020 и Комуникацията на
Европейската Комисия за здравните системи от 4 Април 2014.
Програмите
на политическите партии
в
сектор
здравеопазване,
лекарствоснабдяване и политики, производство и употреба на лекарства,
производство на ваксини, преструктуриране на здравния сектор и модели на
управление на здравните заведения, бяха част от темите на конференцията.
Председателят на Национална пациентска организация — д-р Станимир
Хасърджиев бе поканен за модератор в първия панел, в който бяха представени
платформите в здравния сектор на основните политически партии. Участие в
него взеха г-жа Десислава Атанасова от ПП ГЕРБ, д-р Емил Райнов от ПП БСП, д
-р Петър Москов от Реформаторски блок и ген. Стоян Тонев, заместник-кмет в
Столична община, направление Столично общинско здравеопазване.
До
края
на
конференцията
бяха
обсъдени
и
теми,
като:
лекарствоснабдяването, производство на лекарства и лекарствена употреба,
управление на публичния финансов ресурс, здравната реформа и моделите на
здравно осигуряване в Европа.
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Състояха се три срещи по проект „Среда отвътре навън“ за
изготвяне на оценка на организационен капацитет
Инструментът „Рамка на организационно развитие“ беше приложен за оценка на
капацитета на три организации членове на Национална пациентска организация.
В периода 25 септември – 10 октомври се проведоха фокус групи с участие на
управителните органи и административните служители на Сдружения „Солидарно
общество“- Шумен, „2002 НАДЕЖДИ“ – Пазарджик и фондация „МС ОбществоБългария“.
Направиха се оценки на развитието на всяка организация и се изготвиха профили за
организационно развитие с препоръки. Повече информация за прилаганата методология
за оценка на организационен капацитет и резултатите от проекта можете да намерите в
РЕЗУЛТАТИ.

Представител на НПО взе участие в обществена дискусия на тема
„Дневният ред на България
- национални цели и приоритети в здравеопазването“
Във връзка с кампанията „Дневният ред на България”, организирана от в. „Стандарт” и
Българска академия на науките, се проведе обществена дискусия на тема Дневният ред
на България – национални цели и приоритети в здравеопазването“. На събитието,
което се състоя на 30 септември 2014 г., Национална пациентска организация бе
представена от г-жа Евгения Адърска, председател на АПОЗ.
Целта на обществената дискусия, посветена на националните цели и приоритети в
здравеопазването, бе да се огласят мненията на експертите в сектора, браншовите
организации, да се чуят акцентите в управленските стратегии на политическите партии и
на тази база да се намерят допирни точки и консенсусни решения. По време на събитието
бяха засегнати теми като здравно-осигурителния модел, преструктуриране на болничната
помощ, проблеми в извънболничната помощ, реформи в спешната помощ, лекарствената
политика, наболялата нужда от профилактика и превенция и електронното
здравеопазване.
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Безплатни прегледи на щитовидната жлеза в
9 града на България
От 21 октомври до 21 ноември 2014 г. се провеждат
безплатни профилактични прегледи на щитовидната жлеза

в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара
Загора, Раднево, Монтана и Елхово. На 28 октомври
приключи

записването

за

безплатните

прегледи

на

щитовидната жлеза, като в рамките на кампанията бяха
записани за преглед 720 човека, като част от тях вече се възползваха от
безплатната услуга.
Инициативата се реализира от Национална пациентска организация и
Сдружение ВИОМ, с подкрепата на над 13 специалисти ендокринолози и е
насочена към хората, които не са диагностицирани до момента и/или попадат в
рискова група за развитие на заболявания на щитовидната жлеза. Кампанията е
продължение

на

инициативите,

реализирани

около

шестата

поредна

Международна информационна тиреоидна седмица, която се отбеляза в периода
25-31 май 2014 г. и която цели да се повиши информираността на обществото за
заболяванията на щитовидната жлеза, значението на ранното диагностициране,
както и популяризирането на идеята за навременната профилактика и
изследване

на

щитовидната

жлеза,

която

е

отговорна

функциниране на всички органи и системи в човешкото тяло.
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Председателят на Национална пациентска организация
взе участие в
Европейски здравен форум Гащайн 2014
Д-р Станимир Хасърджиев взе участие в Европейския здравен форум Гащайн,
който се проведе на 1-3 октомври в Бад Гащайн, Австрия.

В сесията „Равнопоставеност и достъп: основни фактори за овластяване на
пациентите“ бяха представени социално-икономическите обстоятелства, които
силно повлияха на обществото в последните години и по-специално
икономическата криза, която постави здравните системи в ЕС под сериозен
натиск.
Информацията за нарастващо неравенство в достъпа на пациентите до
медицинско лечение и грижи във всички държави членки, особено тези с понисък брутен вътрешен продукт или с високи бюджетни дефицити в Южна и
Източна Европа, бе подкрепена с примери и статистически данни за влиянието на
бюджетните съкращения и строгите икономически мерки върху достъпа до
лечение в България и други страни в Европа.
Презентацията на д-р Хасърджиев постави акцент върху Европейското
партньорство за равен достъп до качествени здравни услуги, което е инициатива
на Национална пациентска организация и Европейския пациентски форум,
обединяващо всички заинтересовани страни – пациенти, лекари, медицински
сестри, фармацевтична индустрия, изследователски центрове и институциите на
Европейския съюз.
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.
Д-р Хасърджиев представи целите, предприетите инициативи и планираните
бъдещи дейности на Партньорството. Специален акцент бе поставен върху
политическата значимост на подобно Партньорство, както и подкрепата на
Европейските институции в процеса.
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“Хепи ли Си?” е една инициатива на Национално сдружение за
борба с хепатита „Хепасист“ и Сдружение за борба с хепатита
„ХепАктив“. Двете организации, членове на НПО, обединиха усилия в
борбата с коварното заболяване хепатит C. Кампанията беше
стартирана през лятото на 2014 г., като само за няколко месеца успя
да привлече множество партньори и последователи.
Кампанията стартира като онлайн инициатива, която се развива предимно в
социалната мрежа Facebook. Освен това беше представена на две медийни събития,
проведени в София и Варна. По време на събитията, множество журналисти и лекари
показаха съпричасността си към страдащите от коварното заболяване, като се снимаха
за албума на кампанията.
Ежедневно
на
страницата
https://www.facebook.com/
HEPi.li.Si/ се публикуват интересни данни, факти и игри. Идеята е
чрез мрежата да се достигне до предимно по-младата аудитория,
която и попада в рискова група от заразяване с опасния вирус.
Само за четири месеца, страницата спечели над 15 000 харесвания.
Освен онлайн, информационна кампания се разгръща и в
столичното метро, като на територията на множество метростанции
в цялата мрежа бяха разпространени информационни билборди и плакати, като
успоредно се излъчваше и информационен видео клип.
Впечатлени от успеха на „Хепи ли си?“, редакторите на списание
предложиха медийно партньорство на кампанията. Списанието е предназначено за хомо
- и бисексуално ориентирани мъже, като партньорството беше ключово за кампанията,
тъй като тези хора попадат в една от най-застрашените от заразяване групи.
Кампанията беше подкрепена и от хирурзите, които представляват
съсловие, което има ежедневен пряк контакт с кръв и кръвни продукти и
попадат в рискова група от заразяване с коварната болест. В инициативата се
включиха повече от 250 хирурзи, които позираха за снимка с хирургическа
шапка и престилка и по този начин се включиха в кампанията за превенция
срещу хепатит С.
„Фондацията“ изнесе концерт в подкрепа на кампанията и
пациентите, страдащи от хепатит C. Концертът се състоя на 10
ноември в зала Арена „Армеец“ в София, а десетки зрители взеха
участие в играта на „Хепи ли Си?“, в рамките на която спечелиха
страхотни награди.
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Председателят на Българско сдружение „Лимфом“ взе
участие в телевизионно предаване в разговор за
лечението със стволови клетки
Пиринка Петрова, председател на сдружение „Лимфом“, обясни, че един от
основните проблеми с донорството на стволови клетки е липсата на информираност на
хората по темата. Лечението със стволови клетки беше основна тема на предаването
„Нюзрум“ на 24 септември по Нюс 7.
В разговора стана ясно, че има създаден регистър на потенциални донори, които са
съгласни да дарят стволови клетки, като г-жа Петрова призова в него да се регистрират
млади и активни хора. Тя обясни че стволови клетки се извличат не само от костен
мозък, но и от кръв, така че в процедурата няма нищо опасно и страшно.
Манипулацията трае около 2 часа, но с цената на това „изгубено“ време, може да бъде
спасен човешки живот.
В България годишно се правят 25 такива трансплантации, а еднаквите географски
ширини и етнически групи са предпоставки за по-голяма вероятност на съвпадение
между пациента и донора, допълни Пиринка Петрова. Тя поясни още, че за донори на
стволови клетки не са подходящи единствено хора с автоимунни и злокачествени
заболявания. Целият запис на предаването може да отркиете тук.

Състоя се 11-та годишна среща на лидери на европейски
пациентски организации за пулмонална хипертония
Лидери на европейски пациентски организации за
борба с пулмонална хипертония от 27 държави се
събраха на годишната среща на Европейската
асоциация по пулмонална хипертония (PHA ЕUROPE).
От 17-ти до 21-ви септември 2014 в Барселона 60
делегати споделиха своя опит и дискутираха как да
координират бъдещи програми и кампании.
Представители на три нови асоциации (Босна и
Херцеговина, Дания и Литва) участваха за първи път
и бяха приветствани с добре дошли в „голямото
европейско ПХ семейство“. На срещата присъстваха и
големи фармацевтични компании, които представиха
новостите при лечението на това рядко заболяване.
Сред лекторите в престижния форум бяха проф.
Вернер Зеегер от Университета в Гисен, Германия и
проф. Екхард Груениг от Университета в Хайделберг,
Германия.
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Българско сдружение „Лимфом“ се включи в
Седмица на донорството 2014 г.

На 11 октомври започна седмицата, посветена на донорството. Сдружение
„Лимфом“ също се включи с няколко инициативи, заставайки зад каузата за
даряването на стволови клетки, което е вид донорство, спасяващо много човешки
животи.
В шатра пред градинката на Народния театър на 13-ти и 14-ти октомври бяха
разданени над 1000 листовки, а доброволци обясняваха какво представлява
трансплантацията на стволови клетки и колко лесно можеш да станеш донор. Целта на
инициативата бе да се предостави повече информация, защото хората не знаят, че
болните от лимфом, левкемия и други злокачествени заболявания на кръвта, както и
някои автоимунни заболявания, понякога се нуждаят от трансплантация на стволови
клетки и че това е напълно безболезнена и безопасна за донора процедура.
Тук може да видите и специален видео клип, изработен за инициативата, който
бе излъчван по bTV. Сред другите инициативи на сдружение „Лимфом“ бяха и:
футболен мач между ветераните на ФК „Левски“ и ФК „ЦСКА“ и Парад на донорството
по маршрут: НДК (пилоните), бул. „Витоша“, хотел „Шератон“, Президентството,
Градската градина, където се проведе Вечер в памет на донора.
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Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония
организира Флашмоб в столицата в подкрепа на донорството
За втора поредна година Българско общество на пациентите с пулмонална
хипертония (БОППХ), съвместно с Изпълнителната агенция по трансплантация и с
подкрепата на множество партньори, организираха информационни инициативи за
отбелязване на Седмица на донорството и трансплантациите (11-19 октомври 2014 г.).
На 12 октомври, по случай Европейския ден на донорството и трансплантациите,
БОППХ организира флашмоб пред Народен театър „Иван Вазов“. Идеята бе да се
покаже, че частица от нас, може да бъде за някого целият свят. По време на
инициативите, доброволци и представители на БОППХ раздаваха информационни
материали, посветени на донорството и трансплантациите, както и на пулмоналната
хипертония.
БОППХ подкрепя Националната кампания в подкрепа на донорството, защото за
болните с пулмонална артериална хипертония е особено важно да получат достъп до
европейски клиники, в които се извършват трансплантации на бял дроб или
комбинирана трансплантация на сърце и бял дроб, тъй като това би ги върнало към
техния нормален ритъм на живот.
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Сдружение „Усмивка“ проведе благотворителна кампания под наслов

„Да помогнем на бедстващите хора в Бургаско“
Екипът на Сдружение „УСМИВКА“ проведе кампания за набиране на пакетирани
хранителни продукти, минерална вода, почистващи препарати, ботуши, одеала и
парични средства, за да помогне на пострадалите от наводненията в област Бургас.
Акцията по събиране на средствата и продуктите се състоя в периода 9—15
септември 2014 г. В рамките на инициативата всички граждани, желаещи да помогнат,
можеха да изпращат продукти от първа необходимост в Дневен център „Миа
Монтесори“. Всички дарения бяха доставени от екипа на Сдружение „УСМИВКА“ на
място до пострадалите региони.

Сдружение „Усмивка“ организира конкурс за
"Най-усмихнатият клас на България!"

Сдружение
"Усмивка"
и
Фондация "Европейски център за
иновации, образование, наука и
култура" организираха конкурс за
снимка на "Най-усмихнатият клас на
България!". Инициативата се проведе
по повод Международния ден на
усмивката, който се отбелязва всеки
първи петък на октомври и е посветен
на доброто настроение.

Победителят получи ръчно изработен
приз и грамота за "Най-усмихнат клас", а
училището на победителя — грамота за
"Училище на най-усмихнатия клас на
България".

Всички желаещи да се включат
трябваше да направят снимка на своя
клас,
да
я
качат
на
http://
smile.eucenter.net/ и да съберат наймного гласове, за да станат найусмихнатият клас. Снимката, която
спечели, е тази на 10а клас от СОУ
''Христо Ботев'' в гр.Балчик.
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Сдружение „Усмивка“ даде старт на
"Стотинкова война – 2”
Kампанията "Стотинкова война – 2” е продължение на
миналогодишната кампанията „Стотинкова война -1“.
През 2013 г. Сдружение „Усмивка“ организирана
кампания за събиране на 1, 2 и 5 стотинки. Със
събраната сума от 1600 лв. бяха закупени две
инфузионни помпи, които са дарени на Детско
неонатологично отделение в МБАЛ Бургас.
От началото на 2014 г. екипът на Сдружението
стартира втора част на кампанията. Този път средствата
ще бъдат използвани за закупуването на скринингов
апарат, който открива глухотата у новородените в
първите 48 часа след тяхното раждане. Апаратът ще бъде
предоставен отново на МБАЛ Бургас за Детското
неонатологично отделение. От началото на 2014 г. за
кампанията са събрани 3800 лева, а сумата необходима
за закупуване на апарата е 10 800 вл. Повече
информация за кампанията може да откриете тук.

СНЦ “Жени с онкологични заболявания и техните
сподвижници” - Бургас се сдобиха с апарат за лимфодренаж
СНЦ “Жени с онкологични заболявания и техните сподвижници” - Бургас успяха
да закупят апарат за лимфодренаж при следоперативно лечение на онкоболните
пациенти.
Тази инициатива е резултат от дълги опити на Сдружението, които от вече 11
години съдействат за повишаване здравната кулутура на българските жени,
страдащи от онкологични заболявания. Сдружението реализира и редица срещи
между пациенти с подобни заболявания, които целят да съдействат и окажат
психологическа подкрепа за справяне с това коварно заболяване.
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Български лекарски съюз стартира кампания за
кампания за превенция на грипа сред медицинските
специалисти в България
Български лекарски съюз, в партньорство с
Национален център по заразни и паразитни
болести, Българска асоциация на микробиолозите,
Българско сдружение по превантивна медицина и
Българско дружество по инфекциозни болести
стартира
инициатива
за
насърчаване
на
ваксинопрофилактиката на грипните заболявания
сред медицинските специалисти.
„Очакването на пациентите към нас е да дадем
най-доброто, на което сме способни в качеството си на медицински специалисти.
Те вярват, че правим всичко по силите си, за да ги предпазим, но ако ние самите
не сме ваксинирани срещу грип, то поставяме болните, възрастните, децата и
бременните жени, за които полагаме грижи, в риск от заразяване с тази
потенциално смъртоносна, но предотвратима болест – Грип!“ – това е призивът на
организаторите към съсловието.
Въпреки че всеки медицински специалист би направил всичко, за да
предпази пациентите си, по неофициални данни в България, процентът на
имунизираните срещу грип медицински кадри е около 2-3%, като за сравнение в
САЩ този процент достига до 75.2% за сезон 2013/2014 г.
От БЛС припомнят, че броят на смъртните
случаи по света в резултат на прекарано грипно
заболяване е между 250 000 и 500 000 годишно,
като рискът от тежко и продължително
боледуване и дори смърт е най-висок сред
пациентите с отслабена имунна система, за
които най-често медиците полагат грижи:
възрасти, малки деца, бременни жени и
пациенти
с
хронични
заболявания,
а
поставянето на противогрипна ваксина може
намали процента на грипните заболявания между медицинските специалисти с
88%, а това да доведе и до намаляване на причинената от грип смъртност сред
пациентите с до 50%.
Можете да видите информационния видео клип тук.
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Предстоящи събития и инициативи:
 Провевждане на 3 двудневни обучения на представители на регионални организации в град
Асеновград, град Тетевен и град Боровец по проект на НПО "Среда отвътре навън"

 Отбелязване на Световен ден за борба с диабета—14 ноември 2014 г.
 Отбелязване на Европейската седмица за изследване за ХИВ/СПИН и Световния ден за борба с
ХИВ/СПИН

 Изработване и разпращане на сертификати за членство и удостоверения за представителство на
членовете и представителите на Национална пациентска организация

 НСБХ „Хепасист“ ще проведе семинар за журналисти и специалисти гастроентеролози в периода 1416 ноември. Темата на семинара е „Социалната значимост на хепатит C”.

 „Хепасист“ и „ХепАктив“, в рамките на кампанията „Хепи ли Си?“, ще организират инициатива за
повишаване информираността на жителите на София относно хепатит C. Инициативата ще
включва позициониране на инсталации – букви C в най-големите метростанции в София, както и
на Централна ЖП Гара и Централна Автогара в София.

 НПО, съвместно с Българско сдружение по превантивна медицина и Специализирана болница за
активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Ив.Киров”, ще стартират кампания
за повишаване информираността на населението относно рисковете, които крият грипните
заболявания.

 Среща на заинтересованите страни за официалното откриване на инициативата Access Partnership,
основана от Национална пациентска организация и Европейски пациентски форум
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