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Активности на НПО
На 1 декември отбелязахме Световния ден за борба срещу СПИН
Министерство на здравеопазването има готовност
да отговори на препоръките на СЗО за ранно
започване на антиретровирусна терапия на всички
диагностицирани ХИВ-позитивни. Това потвърдиха зам.министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски и
директорът на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“
д-р Тонка Върлева.
В контекста на 1 декември – Световен ден за борба с болестта,
министерството даде пресконференция, на която обяви
актуалните епидемиологични данни и представи дейности по
бъдещето на националната Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН“. Междуведомствена работна група с участието и на
НПО работи по изготвянето на новата национална програма за
периода 2016-2020 година, като се очаква работата й да
приключи през януари 2016 г.
Нови 204 ХИВ-позитивни лица са открити тази година. Повече
информация можете да откриете ТУК.

***
На 1 декември се проведе и Първата годишна конференция: “Власт, лекари и пациенти
— заедно в реформата”, в която участие като лектор взе д-р С. Хасърджиев,
председател на НПО. Преди началото на събитието Национална пациентска организация
закачи на всички участници червена лентичка, в знак на съпричастност към хората с
ХИВ/СПИН.
Беше изготвен Меморандум за Национален здравен договор с основните предложения
за подобряване на качеството на здравеопазването, които бяха формулирани по време
на конференцията. Предстои експозетата и презентациите да бъдат издадени в
специален сборник.
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Активности на НПО
Заседания на работни групи към КС „Партньорство за здраве”
В началото на декември, в рамките на Консултативен съвет
„Партньорство за здраве“ се проведе осмото редовно заседание на
работна група „Реформа в организацията на здравеопазването“. На
срещата присъстваха и държавни експерти от Дирекция „Социално
включване“ към Министерството на труда и социалната политика,
които представиха общата рамка на Националната стратегия за
дългосрочна грижа, приета с Решение № 2 на Министерския съвет от
07.01.2014 г.
Основни цели на стратегията са разширяване достъпа на гражданите до социални услуги,
насърчаване предоставянето на интегрирани грижи, подобряване качеството на здравните,
обучителните и социалните услуги и пр. „Партньорството“, от своя страна, изрази пълна готовност
да консултира процеса по прилагане на стратегията и дори да се включи в изработването на плана
за реализирането й.

НПО и нейни членове взеха участие в обучение за пациентски
организации в разработване на проектни предложения
Как успешно да разработват проекти в сферата на
здравеопазването се обучаваха представители на различни
пациентски организации от цялата страна. Обучението беше
част от усилията на Новартис в подкрепа на пациентите и
пациентските организации. Експертите запознаха участниците с
актуалните възможности за финансиране на проекти на здравна
тематика и с някои умения за дефиниране на иновативна екипна
стратегия.
Друга представена тема бяха предстоящите възможности за кандидатстване с проекти в
здравната сфера и критерии за оценка и подбор на проектни предложения. Част от
дейностите бяха практически задачи в малки групи за развиване на проектни идеи с цел
трениране на придобитите знания. От страна на Секретариата на НПО участие взеха
Момчил Баев и Даниела Шикова.
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Активности на НПО
5 декември – Световен ден за солидарност с пациента
Здравеопазването е човешко право
На 5 декември 2015 г. се отбелязва Световният ден за солидарност с пациента,
който тази година e под надслов „Здравеопазването е човешко право“. Темата е
избрана, за да подчертае факта, че на международно ниво редица страни са
приели закони, свързани с правата на пациента, но на локално ниво те често не
се спазват по различни причини.
Световният ден за солидарност с пациента се
организира от Международната асоциация на
пациентските организации (IAPO) и се подкрепя от
организациите й членки, каквато е и Национална пациентска организация.
Чрез инициативата пациентите искат да напомнят, че:
1. Здравеопазването е човешко право.
2. Всички трябва да имаме достъп до здравеопазването, от което се нуждаем.
3. Доброто качество и достъпната грижа, без страх от дискриминация, е наше право.
4. Лицата, които взимат решенията, трябва да зачитат и защитават правата на пациентите.
5. Системите на здравеопазване и услугите, които предоставят, трябва да бъдат направени
така, че да посрещат нуждите ни.
Повече информация можете да откриете ТУК.

***
На 7 декември (понеделник), в Люксембург – страната, която е
председател на Европейския съюз в момента, бяха представени и
приети дългоочакваните Заключения на Съвета на Европа във връзка
с персонализираната медицина.
Основният фокус на Заключенията е върху пациентите и техния достъп до иновативни
терапии. Макар че това са само препоръки към страните членки на ЕС, в много среди те
бяха посрещнати с ентусиазъм, тъй като това е значителна стъпка напред в извеждането
на темата за персонализираната медицина на дневен ред.
Повече информация можете да откриете ТУК.
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Активности на НПО
НПО взе участие в Годишната заключителна среща по Компонент 7
на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“
На 10 и 11 декември представители на 18 неправителствени
организации, работещи по Компонент 7 на Програма „Превенция и
контрол на ХИВ/СПИН” се събраха за Годишна заключителна среща в
НДК. Компонент 7 има за цел намаляване на уязвимостта към ХИВ на
младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на
услугите и програмите, насочени към младежи, и функционира на
територията на 18 области в страната. За град София компонентът се
осъществява от Национална пациентска организация.
Целта на срещата беше организациите, заедно с представители на общините и институции, да
помислят какви са възможностите за осигуряване на устойчивост на дейностите по Компонент 7 и
запазване здравето на младите хора във фокус след приключване на финансирането от страна на
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в края на 2015 година. Разделени на
малки групи, организациите очертаха основните си очаквания към институциите на местно и
национално ниво. От страна на Национална пациентска организация участие взеха Момчил Баев
като координатор и Никол Първанова като доброволец в екипа.

НПО взе участие в обучение по ефективно набиране на средства
за неправителствени организации
Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ и нейният
Компонент 7 организираха съвместно с Български дарителски
форум обучение за организации, работещи по Програмата. Това се
случва в контекста на изтеглящия се от България Глобален фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Екипът обучители, които са експерти в набирането на
средства за различни каузи, имаха за цел разширяване компетентностите на екипите на
НПО по фондонабиране и мобилизиране на ресурси и осигуряване на по-широки
възможности за устойчивост на дейностите по Компонент 7. От 11 до 13 декември
участниците се включиха в теоретични и практически занимания с цел трениране на
конкретни техники за представяне на проектна идея и нейното комуникиране с
потенциални донори. От страна на НПО участие взе Момчил Баев.
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Активности на НПО
Представител на НПО взе участие в
„Младежка визия за развитие на България”
На 12 декември 2015 г. д-р Иван Вецев, член на екипа на НПО, взе
участие в инициативата на президента на Р България, г-н Росен
Плевнелиев, под надслов „Младежка визия за развитие на България“.
На събитието д-р Вецев представи своето становище на тема
„Здравеопазването в България през 2030 г.: Какво искаме да бъде и как
да го постигнем?“ Според него здравеопазването следва да излезе от
рамките на медицинския детерминизъм и през 2030 г. да се базира на
по-широк интегрален подход. Тъй като във всяко демократичното
общество това, което се случва, е форма на политика, ефективната здравна политика трябва да бъде
насочена към активна превенция и промоция на здравето във всички политики на държавата.
След приключването на работната група участниците в младежкия съвет
по здравеопазване се обединиха около тезата, че през 2030 г. в
България трябва да има широко разгърната мрежа от здравни политики
и услуги, концентрирани в областта на превантивната медицина и
промоцията на здравето. Така участниците в съвета по здравеопазване
формулираха стратегическото си виждане за сектора. Друга стратегия
залага на концентрирането на основния обем здравни грижи в сферата
на първичната специализирана извънболнична помощ, в противовес на
съществуващата в момента концентрация върху болничната помощ.
Не на последно място, необходимо е и въвеждане на интегрирана система за анализ и за
изработване на политики – нормативни и финансови, които да гарантират ясна посока на
професионално развитие за лекарите и медицинските специалисти, както и осигуряване на
регионално балансиран достъп до високоспециализирана технологична медицина.
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Активности на членове на НПО
АПОЗ и приятели проведе онкологичен пациентски форум под надслов:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО РАК – ЕДИН КАТЕГОРИЧЕН ОТГОВОР
На 3 декември АПОЗ и приятели проведе традиционния си
онкологичен пациентски форум, с партньорството на Научното
дружество по медицинска онкология. Този път Форумът, под надслов
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО РАК – ЕДИН КАТЕГОРИЧЕН ОТГОВОР, имаше
за цел да покаже новите възможности за лечение на българските
пациенти, осигурени в новооткрития Онкологичен Център „Сити
Клиник“. Участниците във форума имаха възможност да се запознаят
отблизо с условията на високотехнологична болница, осигуряваща
целия обем диагностични и лечебни
изследвания и процедури, познати и приложими в съвременната
медицина. Здравното заведение разполага с последно поколение
лъчетерапевтична техника, два линейни ускорителя, PET, апаратура за
брахитерапия и радиохирургия –
възможности, които досега българските
пациенти намираха само в чужбина.
Болницата е събрала екип от
акредитирани специалисти в образната
диагностика, лъчелечението, нуклеарната медицина, медицинската
онкология, медицинска генетика и други медицински специалности
като част от мултидисциплинарния екип за лечение на онкологични
заболявания. В програмата на форума всяка от отделните клиники
беше представена от своя ръководител.
В обособения Център за пациенти ще работят социален работник и
онкопсихолог, в непрекъсната колаборация с медицинските екипи,
провеждащи лечението на всеки един пациент.
Интервюто на проф. Асен Дудов, медицински директор и
ръководител на клиниката по медицинска онкология в
„Сити Клиник“ Онкологичен Център, можете да видите
ТУК:
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Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ проведе
благотворителни базари с ръчно изработени предмети

През месец декември Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания” проведе
благотворителни базари за набиране на средства. Деца и родители на деца с онкохематологични
заболявания изработиха и изрисуваха с много любов и надежда множество уникални предмети играчки, коледни украси, кукли, картички и др.
На 6 декември в Интер Експо Център се проведе благотворителен базар, организиран от
Международния дамски клуб (IWC). На 9, 10, 11, 14, 15 и 17 декември благотворителният базар на
сдружението се премести в благотворителната къщичка на Немския коледен базар. Събраните
средства от благотворителните базари ще отидат за подпомагане дейността на Дневния център в
София на бул. ген. Данаил Николаев № 26.
Коледните картички, разпратени от Национална пациентска организация, също бяха изготвени
от деца и родители от Сдружението с много любов, старание и въображение.
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МС Общество — България проведе работна среща в Благоевград
На 3 декември Фондация “МС Общество - България” и нейният клон в
Благоевград проведоха работна среща под надслов: „Новости в лечението
на множествена склероза и миастения гравис и трудова заетост на хора с
тези заболявания”. На срещата присъстваха лекари невролози от региона,
работодатели и представители от общността.
В медицинската част проф. Пенко Шотеков, дм, ръководител катедра “Нервни болести” в УМБАЛ „Св.
Иван Рилски”, и д-р Детелина Стоилова, невролог в УМБАЛ „Св.Иван Рилски”, разказаха за все повече
разширяващите се възможности на научната медицина за овладяване на тези тежки неврологични
заболявания. С навлизането на иновационни, нови у нас лекарствени продукти, се увеличава шансът
на болните да се чувстват пълноценни и да търсят правото си на труд.
В социалната част директорът на дирекция „Регионална служба по заетостта“ към АЗ в МТСП - г-жа
Станислава Поповска, и г-жа Минка Янчева, представител на Главна инспекция по труда към МТСП,
обясниха новия подход, възприет в Благоевград, за лични срещи с хората с увреждания за намиране
на най-подходяща позиция. Събитието беше отразено от местната телевизия в Благоевград и от
БНТ1.

Приключи регионалният конкурс на Сдружение “Усмивка”
за изработка на кукли „Коледно мечтание”
На 15.12.2015 г. в сградата на Областна администрация Бургас се състоя
официалното награждаване в Първия регионален фестивал за изработка на кукла
по избор „Коледно мечтание“. Конкурсът се провежда за първи път в Бургас и
негови инициатори са Сдружение „УСМИВКА“ и НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ ,
к-с „Меден рудник“. Събитието се провежда с подкрепата на община Бургас и
под патронажа на зам.-областния управител на Бургаска област г-жа Севдалина
Турманова.
В конкурса взеха участие 240 произведения, изработени от деца от 3
до 15 години. По време на церемонията беше обявено и
стартирането на Благотворителен Коледен базар, в който средствата
от разпродадените експонати ще бъдат използвани за организирането на лагер за деца
от социалнослаби семейства. Сумата, събрана до момента, е 260 лева. Един от
експонатите, изработен от група деца от Читалището в МС Черно Море, беше
предоставен като дарение от Сдружение „УСМИВКА“ за Етнографски Музей Бургас.
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Сдружение “Ларго” проведе работна среща по
инициатива за здравно застъпничество
В средата на месец декември 2015 година в Кюстендил се проведе
работна среща по здравеопазването в квартал „ Изток“ на град
Кюстендил. В нея участие взеха представители на сдружение „Ларго“.
В заключителна среща по инициативата за здравно застъпничество се
включиха лекари, медицински служители и неправителствени
организации. Обсъдени бяха проблемите на здравното обслужване
на ромите на територията на община Кюстендил, както и проблемите
в страната. Акцент в дейността на срещата бяха майчиното и детското
здравеопазване.
По време на форума бяха отчетени резултатите от направени проучвания по отношение на здравния
статус на хората в ромския квартал в града, както и резултатите от работата за подобряване на
достъпа на бременни жени без осигуровки до здравна помощ.
Повече информация можете да откриете ТУК.

Национална асоциация на деца и млади хора с диабет взе участие в
Немския коледен Базар в Пловдив
За втора поредна година Национална асоциация на деца и млади хора с диабет взе участие в
Немския Коледен Базар пред Общината на град Пловдив. В периода 22-25.12.2015 г. там бяха
изложени творенията на децата и младите хора с диабет, като набраните средства отиват в помощ за
тях.
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декември 2015 г.

Международни активности на НПО
Д-р Станимир Хасърджиев бе преизбран за поста Генерален секретар на
Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване

Преизбирането на нов управителен комитет на Европейското партньорство за достъп до качествено
здравеопазване, чийто съосновател е Национална пациентска организация (НПО), се състоя в петък,
11 декември 2015 г. по време на Втората годишна среща на партньорите (Partners’ Assembly).
Срещата се проведе в Информационния център на Европейския парламент в Брюксел и събра близо
50 представители на пациентите, медицинските специалисти, индустрията, както и представители на
Европейската комисия, Европейския парламент и Люксембургското председателство на ЕС.
По време на събитието бяха избрани новите членове на Управителния комитет за периода 2016-2017
г. Според устава на Партньорството, партньорите имаха право да предложат кандидати според
няколко категории, като Андерс Оусън от Европейския пациентски форум и д-р Станимир
Хасърджиев бяха преизбрани, съответно за Председател и Генерален секретар на организацията.
Повече информация можете да откриете ТУК.
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Съставил:
Румяна Величкова
Коректор:
Мила Станчева

Адрес:
ул. „Любен Каравелов”
№3, ет. 3, ап. 5, 1142
София
www.npo.bg
office@npo.bg
0700 10 515
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