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Конкурси, обучения и възможности за финансиране
Покана за набиране на мини-проекти за устойчиво развитие
Срок за кандидатстване: 6 март 2017 г.
НСОРБ обявява покана за набиране на мини-проекти. Поканата се реализира в рамките на Проект
LADDER – (Local Associations as Drivers for Development and Education Raising – Местните власти като
двигатели на развитието и повишаване на познанието), финансиран от Европейската комисия по
Програма „Неправителствени организации и местни общности в развитие“ 2014-2020.
Мини-проектите следва да имат за основна цел повишаване на познанията на широката
общественост за основните проблеми на устойчивото развитие и да укрепват ролята на общините
като центрове за разпространение на тази информация.
Допустимите дейности:
 Обучения
 Срещи за обмяна на опит
 Създаване на мрежи
 Младежки дейности
 Допустими кандидати
 Общини и техни асоциации (НПО)
 Финансиране
Минималната обща стойност на мини-проект е 2 000 евро, а максималната 6 000 евро. Кандидатите
следва да съфинансират 15% от общата стойност на проекта.
Продължителност:
 Срокът за изпълнение на одобрените проекти е от 1 май до 15 септември 2017 г. на територията на
Република България.
За повече информация: http://projects-namrb.org/index.php/bg/home/783-pokana-za-nabirane-naproekti-2
Организиране на свободното време на младите хора
Предстои Министерство на младежта и спорта да публикува покана за проекти за организиране на
свободното време на младите хора с фонд 2 000 000 (два милиона) лева и с максимален размер за
единичен проект 40 000 лева (четиридесет хиляди лева). На условията ще отговарят само
организациите, които са НПО, регистрирани са в обществена полза и в съдебното им решение е
записано, че работят с млади хора, младежи или осъществяват младежки дейности.
За повече информация следете сайта на Министерството –
http://www.mpes.government.bg/Pages/Programmes/default.aspx
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Конкурси, обучения и възможности за финансиране
Процедура на подбор на проекти: „Развитие на клъстери в България“
Срок за кандидатстване: 28 април 2017 г.
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 обявява процедура на подбор на проекти:
„Развитие на клъстери в България“.
Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в
България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за
повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.
Допустими за финансиране са следните дейности:
Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера
Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация
Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау
За повече информация: http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-protzedura-zapodbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya
Програма „Еразъм+“
Краен срок: различен за различните дейности - между 2 февруари и 4 октомври 2017 г.
Поканата обхваща следните ключови действия от програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани
Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката
Дейности „Жан Моне“
Спорт
Публичните или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението,
младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Също така групи
от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка
организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за
специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана, възлиза на 2 157,1 милиона евро:
- Образование и обучение: 1 905,4 милиона евро
- Младеж: 209,1 млн. евро
- „Жан Моне“: 10,8 млн. евро
- Спорт: 31,8 млн. евро
Подробна информация можете да получите от: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_386_R_0009
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Конкурси, обучения и възможности за финансиране
Google Ad Grants за НПО вече и в България
Срок за кандидатстване: текущ
Google Ad Grants е програма, предоставяща на организациите с нестопанска цел непарични дарения
под формата на възможности за безплатно онлайн рекламиране чрез Google AdWords. Екипът на
Google AdWords България обяви, че услугата вече е активна и в нашата страна. Програмата работи в
подкрепа на регистрирани организации с нестопанска цел, споделящи философията на Google за
общественополезна дейност, чрез която в световен мащаб да се подпомогнат области като науката и
технологиите, образованието, глобалното здравеопазване, околната среда, защитата на младите
хора и сферата на изкуството.
Бенефициентите в Google Ad Grants получават безплатна реклама с AdWords на страниците с
резултати от търсенето с Google. Те създават и управляват собствени профили в AdWords, подобно
на плащащите рекламодатели.
- Дневен бюджет от 329 USD, което се равнява на около 10,000 щ.д. месечно.
- Максимална цена на кликване (CPC) ограничена до 2 щ.д.
- Провеждане само на кампании с насочване по ключови думи.
- Рекламите могат да се показват само на страници с резултати от търсенето с Google.
- Показване само на текстови реклами.
Условия
- Да имат актуален и валиден статут на благотворителна организация според разпоредбите на Р
България – Организациите трябва да са вписани в Централния регистър на юридическите лица с
нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерство на правосъдието.
- Да потвърдят и приемат изискваните в кандидатурата свидетелства
относно липсата на дискриминация и получаването и използването на
дарението.
- Да имат действащ уебсайт със съществено съдържание.
Важно: Следните организации НЕ отговарят на условията за Google Ad Grants:
- Правителствени юридически лица и организации;
- Болници и медицински групи;
- Учебни заведения, детски учреждения, академични институции и
университети (благотворителните клонове на образователни организации
отговарят на условията).
За повече информация: https://www.google.com/intl/bg/grants/
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Кампании за безплатни скринингови изследвания за ХИВ/СПИН
се проведоха в Пловдив и Велико Търново
В рамките на дългосрочните инициативи по повод Световния ден за борба със СПИН (1-ви декември) и
Европейската седмица за изследване на ХИВ и хепатит (18-25 ноември) през януари и февруари 2017 г.
се проведоха акции за безплатни скринингови изследвания в няколко града в страната.
От 10-и до 27-ми януари 2017 г. в Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за
ХИВ/СПИН на РЗИ Пловдив всеки желаещ имаше възможност да се изследва безплатно за ХИВ/СПИН.
По повод 14-ти февруари такава акция се проведе и в РЗИ Велико Търново. По-рано в рамките на
инициативата за безплатен скрининг във Велико Търново екипът на местната РЗИ направи две акции
за тестване за ХИВ/СПИН на терен – в Природоматематическа гимназия „Васил Друмев“ и в СУ „Емилиян
Станев“, като целта на акцията бе и образователна - за
запознаване на подрастващите с рисковете от сексуално
предавани инфекции и начините за превенция.




В световен мащаб 36.7 милиона души живеят с ХИВ.
Към декември 2015 г. 17 млн. ХИВ-позитивни имат достъп до антиретровирусно лечение.
За сравнение, през 2010 г. едва 7.5 млн. души са имали достъп до терапия.
 Към 2015 г. смъртните случаи, причинени от ХИВ са с 45% по-малко в сравнение с 2005 г.
 Един от трима ХИВ-позитивни не знае за своето състояние.
 Над 50% от всички ХИВ-позитивни лица са разбрали късно за своя статус.
 Напредъкът в лечението на ХИВ/СПИН през последните 30 години превърна диагнозата от
смъртна присъда в контролирано хронично състояние.
Късната диагностика може да доведе до:
 Повишаване на смъртността;
 Повишаване на заболеваемостта;
 Повишаване на разходите за здравната система;
В България, по данни на МЗ, хората живеещи с ХИВ/СПИН са 2 383 души, като над 90% от
новорегистрираните с ХИВ-инфекция в страната са се инфектирали по сексуален път. В
последните години се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е близо
четири пъти по-голям от броя на жените.
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Проектът за изграждане на Национален пациентски център беше одобрен
на първа фаза от Национален доверителен екофонд
Проектът на НПО и Община „Подуяне“ беше одобрен в последните
дни на 2016-а година на първа фаза от кандидатстване по проект
към Националния доверителен екофонд.
Повече от година НПО работи по развитието на идеята за
изграждане на Национален пациентски център. Целта е той да
бъде първата обществена зелена сграда в страната. Освен да
посреща нуждите на пациенти и граждани, сградата ще има и
добавена стойност като показен модел за зелени инвестиции, в
която ще бъдат интегрирани всички достъпни мерки за енергийна
ефективност и подкрепа за околната среда. Част от това ще бъде
многото зеленина по сградата, вкл. и нейният покрив, върху който ще се развива растителност.
За осъществяване на мащабната си идея НПО заедно със своите партньори провежда
фондонабирателна кампания, която да осигури съфинансирането на ремонта и енергийните мерки по
сградата. Кандидатстването за финансиране пред Националния доверителен екофонд премина
успешно на първи етап и сега тече подготовка на архитектурен проект, който ще кандидатства на
втора фаза. След това ще започнат строително-ремонтните работи.
Припомняме, че Столичен общински съвет предостави на НПО трети етаж от сграда (бивше училище)
и физкултурния салон за безвъзмездно ползване за срок от 10 г. Помещенията бяха дадени за
изграждането на Национален пациентски център, който ще предоставя безплатни консултации за:
изследвания, включване в програми за повишаване на здравната култура и менажиране на
заболяването, юридически съвети, лечение в страната и чужбина, като ще създаде и възможност за
получаване на обратна връзка и осъществяване на активен диалог с гражданското общество.
Предвижда се Центърът да изпълнява различни програми, свързани с: интеграция на хора с
увреждания, повишаване здравната култура, подобряване достъпа до безплатни изследвания, ранна
диагностика и лечение на социално-значими заболявания, подобряване на здравните политики в
страната, реализация на европейски проекти и инициативи на европейско и международно ниво.
Една от целите на пациентския център е да предостави условия за спорт и тренировки на хора със
специфични потребности. Така те ще имат достъпно и пригодено място както на закрито в едната от
залите на сградата, така и на открита площадка. Уредите и настилките ще бъдат изцяло съобразени с
нуждите на трениращите. В тази връзка НПО започна партньорство с българския параолимпиец,
двукратен световен шампион на скок дължина за хора с увреждания Михаил Христов, който също
мечтае да види в столицата място за тренировки за хора с увреждания.
НПО изказва благодарности към всички свои партньори, спонсори и дарители, които повярваха в
каузата и спомогнаха за приближаването към реализацията на проекта!
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Национална пациентска организация и Главна дирекция „Национална
полиция“ ще си сътрудничат с цел превенция и борба с корупцията в
сферата на здравеопазването
Национална пациентска организация (НПО) и Главна
дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) ще си сътрудничат
с цел осъществяването на ефективна борба с корупцията и
злоупотребите в сферата на здравеопазването чрез
платформата за пациентска удовлетвореност „Здравен
отзив“. ГДНП се нарежда сред многото други институции, с
които НПО работи за подобряване качеството на
предоставяното медицинско обслужване, в това число и в
защита правата на българските пациенти при
неправомерно поискани средства за лечение.
Сътрудничеството
между
НПО
и
ГДНП
посредством „Здравен отзив“ ще се осъществи чрез възможността постъпващи през портала
пациентски сигнали за корупция директно да бъдат препращани към Дирекцията, която от своя страна
ще предприема действия по компетентност. Основният стремеж е към улесняване комуникацията
между пациентите и институциите с цел стимулиране на гражданската активност, за подобряване
качеството на предоставяното здравно обслужване, борба със злоупотребите в системата на
здравеопазването и пр.
Платформата „Здравен отзив“ дава възможност на пациентите да подават сигнали във връзка с
различни неуредици (санитарно-хигиенни условия, неетично отношение, нерегламентирани
плащания, дискриминация и прочее) и да споделят цялостния си опит от българската здравна система.
В същото време дейността на комисия „Здравеопазване“ към ГДНП е насочена към противодействие
на престъпления в сферата на здравеопазването - при наличие на сигнали за извършвани
закононарушения от служители в Министерство на здравеопазването, второстепенните
разпоредители с бюджетни средства и лечебните заведения, те биват насочвани към съответните
структурни звена на МВР за извършване на проверка.
Порталът за пациентска удовлетвореност „Здравен отзив“ бе официално представен през месец
октомври м.г. на семинар за журналисти на тема „Достъп до качествени здравни грижи и пациентската
удовлетвореност: предизвикателства, перспективи и добри практики“, организиран от Национална
пациентска организация и проведен в Стара Загора. Повече за събитието можете да откриете тук.
До момента в платформата „Здравен отзив“ са публикувани резултатите от проверки по няколко
десетки сигнала, подадени в Национална пациентска организация през текущата година, а други са в
изчакване на отговор по компетентност от съответните институции.
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Проведе се работна среща във връзка с достъпа до лечение
на пациенти с ХИВ
На 20 януари 2017 г. (петък) в сградата на Министерство на здравеопазването се проведе разширено
заседание на работна група „Лекарствена политика и медицински изделия“ към съвета „Партньорство
за здраве“ на тема „Подобряване достъпа на българските пациенти с ХИВ до необходимото за тях
лечение“. Участие в заседанието взеха експерти в областта на ХИВ/СПИН, национални консултанти и
членове на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции към Министерство на
здравеопазването.
По време на срещата бяха отчетени положителните стъпки в подобряването на достъпа до лечение на
хора, живеещи с ХИВ, като бе обърнато специално внимание на ползите от приемането през 2016 г. на
„Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВинфекция”, съобразено с политиките в тази област на Световната здравна организация.
Основната цел на широката дискусия бе да се потърси дали съществуват административни пречки,
които да затрудняват достъпа на пациентите до необходимото лечение и ако да, да се предложат
адекватни мерки за тяхното преодоляване.

Трето редовно заседание на Национален съвет по хемофилия
Поредна работна среща на членовете на Националния съвет по хемофилия към КС „Партньорство за
здраве“ се проведе на 23 януари 2017 г. (понеделник). По време на заседанието бе представен
накратко проектът на Европейския хемофилен консорциум PARTNERS, насочен към осигуряване
използването на по-голямо количество антикоагулационни концентрати в страните от Централна и
Източна Европа с по-малки финансови възможности, като бе решено обсъждането на вариантите за
участие на България в проекта да бъдат обсъждани и на следващите заседания.
За Консултативен съвет “Партньорство за здраве”
„Партньорство за здраве“ е консултативен орган към Министерски съвет за сътрудничество при
разработване и провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и за подобряване
достъпа до навременни, адекватни и ефективни медицински услуги за гражданите, чрез въвличането на
всички засегнати групи в този процес. Идеята за „Партньорство за здраве“ стартира като обществена
инициатива в началото на 2015 г. Съветът е създаден по Постановление №151/15.06.2015 г., като до този
момент са проведени четири общи заседания на Съвета „Партньорство за здраве“ и общо 18 заседания на
работните групи, които функционират в неговите рамки.
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Среща на пациентски организации с НЗОК във връзка с промяна на новите
критерии за лечение на хронични вирусни хепатити
По инициатива на пациентски организации на 1-ви февруари се проведе
среща относно промяната на критериите за лечение на хроничните
вирусни хепатити.
В срещата участваха представители на ръководството и експерти от НЗОК,
проф. д-р Крум Кацаров, Национален консултант по гастроентерология и
председател
на
Българско
дружество
по
гастроентерология,
гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография; проф.
Людмила Матева, председател на Българска асоциация за изучаване на
черния дроб; пациентски организации, представляващи пациенти с
хепатит, както и сдружения, представляващи пациенти, застрашени от коварното заболяване.
На срещата бяха обсъдени възможностите за промяна в настоящите критерии за лечение на хепатит С
и бяха представени проблемите, с които се сблъскват пациентите и техните лекари при сега
действащите правила. Напомняме, че НЗОК вече публично оповести намеренията си за промяна на
критериите за лечение на хепатит С от 1 март 2017 г.
В срещата участие взеха пациентските организации: Национално сдружение за борба с хепатита
„Хепасист“, сдружение „Хепактив“, Българска асоциация по хемофилия, Организация на таласемиците
в България, Български Съюз на трансплантираните, Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит –
АПРА.

Стартира трети модул по Програмата за изграждане на капацитета на
Европейски пациентски форум (EPF) - модул „Фондонабиране“
През февруари бяха избрани 16-те пациентски организации, които ще участват в трети модул
„Фондонабиране“ по Програмата за изграждане на капацитета на Европейски пациентски форум
(EPF). От тази година вече е възможно участието и на организации извън мрежата на НПО.
Селектиран беше и обучителен екип от млади и опитни експерти от консултантската агенция „Your
ideas matter”, които в момента изготвят обучителен модул, който ще бъде адаптиран към
специфичните нужди и компетенции на участващите организации.
На 1-2 aприл 2017 г. предстои и първото обучение в рамките на модула, на което ще присъстват
участниците, обучителите, представители на Национална пациентска организация и Европейски
пациентски форум.
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Постигането на надпартиен консенсус е ключов фактор
за бъдещето на здравеопазването
Постигането на надпартиен консенсус е
ключов
фактор
за
бъдещето
на
здравеопазването. Това се наложи като
един от най-важните изводи на провелия
се на 28.02.2017 г. Национален дебат
„Отговорно за здравето - важни политики,
ключови предизвикателства, възможни решения”, организиран от
сп. „Мениджър” и Национална пациентска организация. Участниците
във форума поискаха политическите сили в бъдещия парламент и
заинтересованите страни да се обединят около поне три водещи приоритета в здравеопазването.
Четири политически партии се отзоваха на поканата за участие в дебата – ПП ГЕРБ, Коалиция „БСП за
България“, Коалиция „Обединени патриоти“ и Коалиция „Реформаторски блок-Глас народен“. Освен
да отговарят на предварително набелязани важни въпроси от здравеопазването, представителите на
партиите трябваше да изложат вижданията си по теми, поставени от съсловни и пациентски
организации, фармацевтичната индустрия и заинтересовани страни от сферата на здравеопазването.
„Виждаме, че много от принципите на повечето партии по-скоро се доближават“, каза в заключение
водещият д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО. „Надяваме се общественият консенсус в
здравеопазването да стане факт, защото това ще бъде от полза на всички нас“, допълни той.
Високо беше оценена нуждата от въвеждане на електронно здравеопазване. Зад система, която да
обедини всички институции, свързани в здравеопазването, отново застанаха повечето партии.
За отразяване на инициативата Национален дебат по здравеопазване „Отговорно за здравето” НПО
създаде специален сайт - http://www.debat.npo.bg/. Освен пълна информация за проведената
дискусия, той ще предостави и неин пълен запис, програмите за здравеопазване на политическите
партии, кандидати за 44-о Народно събрание, които участваха в дебата, възможност за проследяване
на предизборните обещания на политическите партии след получаването на мандат в следващото
Народно събрание, актуални законопроекти и проектонаредби и пр., като по този начин ще се
подпомогне стремежът за изграждане на конструктивна политическа среда и диалог.
Националният дебат по здравеопазване се проведе с подкрепата и участието на Български лекарски
съюз, Български фармацевтичен съюз, Българска стопанска камара, Българска асоциация на
професионалистите по здравни грижи, като в дебата се включиха още и представители на Български
зъболекарски съюз и Съюза на българските медицински специалисти.
Повече за най-важните изказвания на политиците и останалите участници в дебата четете ТУК.
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Дневният център за интеграция и рехабилитация „Тацитус”
стартира нова услуга
От януари 2017 г. Дневният център за интеграция и рехабилитация „Тацитус” започна предлагането на
нова услуга - извършване на логопедична диагностика и терапия при деца с различни комуникативни
нарушения.
Навременната терапия при проблеми с езиковото развитие би спомогнала за по – бързото и
ефективно преодоляване на трудностите.
Логопедичната терапия ще включва:
1. Терапия на езикови нарушения
• При нарушение на разбирането и употребата на думи, фрази, изречения и текст, както и
тяхното правилно съгласуване.
• Късно проговаряне; детето говори на „бебешки” и др.
2. Терапия на говорни нарушения
• Артикулационна терапия – неправилното изговаряне, пропуски, замени или липса на
съгласните звукове.
• Гласова терапия - нарушения на гласа (твърде силен, слаб, дрезгав и т.н.).
• Говорно дишане – недостиг на въздух при говорене.
3. Обучителни трудности
• Нарушения при четенето, писането и математическите умения (дислексия, дисграфия и
дискалулия).
4. Терапия при нарушена плавност (заекване) и темп на речта (брадилалия или тахилалия).
5. Неврогенни говорни нарушения - диспраксия и дизартрия
6. Орално моторна терапия – логопедични масажи, които активират мускулите на говорния апарат

БНТ излъчи документалния филм „За всяка единица живот“
Документалният филм „За всяка единица живот”, който разглежда проблемите
на деца и младежи, болни от диабет, получи своята телевизионна премиера с
излъчване по Българската национална телевизия в началото на януари. В
продукцията медици разказват за проявите на болестта и възможностите за
контрол на състоянието. Семейства с болни деца споделят как протича тяхното
ежедневие. Във филма е подчертана помощта, която оказва „Националната
асоциация на децата с диабет”.
Филмът е с продължителност 53 минути. Негов сценарист и режисьор е Божидар Велчев.
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Младежи от „Диабет и предиабет” участваха
в проект за човешките права в Австрия
В приключението, наречено Еразъм+, се впуснаха 7 младежи от
„Диабет и предиабет“. Проектът събра в Клафер, Австрия,
млади хора от 7 държави, които в продължение на 12 дни
дискутираха човешките права и добрите практики за младежки
инициативи на местно ниво в тази област. Партньор от
българска страна бе „Диабет и предиабет“. Младежите
участваха в извършването на оценка на нагласите на младите
хора към бежанците, а също и бяха подпомогнати да достигнат
до нови идеи и нагласи на базата на приятелство и

Сдружение „Хепактив" внесе жалба във ВАС с искане за отмяна
Във връзка с влезлите от 16-и януари 2017 г. в сила изисквания на НЗОК за лечение на хепатит С,
сдружение „Хепактив” входира жалба на 13 януари във Върховен административен съд, гр. София с
искане за обявяване на изискванията за нищожни или отмяната им като незаконосъобразни, както и
спиране действието на тези изисквания, до произнасянето на Съда по съществото на спора.
В жалбата си „Хепактив” настояваха, че не са спазени ключови процедури при създаването и
обнародването на критериите, че изискванията пряко нарушават правото на пациента да бъде
лекуван с най-подходящия за неговото състояние медикамент, че се отнема правото на лекаря
свободно да изписва терапия, без да се влияе на неговата компетентност. „По неведоми съображения
НЗОК налага по административен път „първи", „втори" и „трети" избор на терапия. Жалба беше
изпратена и до Омбудсмана на Република България Мая Манолова.
По жалбата на пациентите тричленен състав на ВАС определи
дискусионните критерии за лечение на хепатит С за
животозастрашаващи, в следствие на което за обществено обсъждане
бяха предложени нови такива. В резултат от 1 март 2017 г. в сила
влизат новите критерии, съгласувани с националните консултанти по
медицинска специалност „Гастроентерология“, с председателя на
Българското дружество по гастроентерология и с външни експерти по
същата специалност.
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Благотворителен търг събра средства за терапия за децата с аутизъм
На Деветия Годишен благотворителен бал на Българския форум на
бизнес лидерите (БФБЛ) чрез търг бяха осигурени средства за
предоставяне на качествена терапия за децата с аутизъм. Над 90
гости присъстваха на благотворителния търг, който се проведе на 1
февруари в София. На децата с аутизъм ще се помогне в две
направления. Първото - чрез оборудване на специална сензорна
стая, обясни Мина Ламбовски от сдружение „Аутизъм днес". Ще
бъдат закупени:
„...Устройства, разположени в самите стени и в тавана, за които се
Снимка: http://www.bblf.bg
закачат специфични люлки, и други подобни висящи устройства, с
които ние работим с деца от аутистичния спектър“, уточни
Ламбовски. Така се развива мускулатурата на децата-аутисти. С друга част от парите ще бъде
подпомогнат фонд, чиято цел е да се дава възможност и на деца от семейства, които нямат финансова
възможност да посещават регулярно центъра.
Освен за децата с аутизъм средства от търга бяха набрани и за подпомагане превенцията на рака на
гърдата. Общата сума, която отчете събитието са рекордните за историята на инициативата 48 100 лв.

Национална асоциация на децата и младите хора с диабет
инициира среща във връзка с паралелния износ на инсулин
След поредица от входирани писма от пациенти към Министерство на здравеопазването и други
институции на 10.02.2017 г. беше отправена покана от здравното министерство за обсъждане на
възможностите за преодоляване на проблема с постоянния реизнос на инсулин и други
животоспасяващи лекарства. За участие в срещата бяха поканени Управителният съвет на Национална
асоциация на децата и младите хора с диабет, Националният консултант по детска ендокринология проф. д-р Ива Сотева, доц. д-р Радка Савова и алпинистът Боян Петров. Надеждата е след подемането
на тази инициатива изключително важният проблем с лекарствата да намери своето решение, което
да е в полза на пациентите.
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Сдружение „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания”
проведе работилнички за мартеници
Редица работилнички за мартеници, в които участват деца и техните родители
проведе през февруари Асоциацията на родители на деца с бъбречни
заболявания. По време на първата работилничка, на 4-ти февруари, Клиниката
по урология бе преобразена с мартенички, усмивки и веселие от малки и
големи творци. В поредната подобна инициатива се включиха ученици от СМГ
„П. Хилендарски“, които заедно с деца с бъбречни операции се потопиха в
изкуството да съчетават червени и бели тъкани и конци. Мартеничките се
изработват по поръчка, а с набраните средства се подкрепят децата с бъбречни увреждания.

Кампанията „Безопасна любов“ се проведе в Сливен по повод 14 февруари
„Безопасна любов“ е името на поредната
мащабна и атрактивна антиСПИН кампания,
която сдружение „Жажда за живот“ организира в
Сливен. В Деня на влюбените – 14 февруари,
ученици от местни гимназии показаха своя
прочит на безопасната любов. Тази година
кампанията протече като концерт спектакъл в
залата на Военния клуб. На сцената се
представиха групи от близо 10 средни училища от Сливен. Те изнесоха своя
програма в рамките на 15 минути, посветена на здравословната и безопасна
любов. Любопитното в този проект бе, че никой до последния момент не
знаеше съдържанието на училищните програми, включително и самите
организатори. Компетентно жури класира най-добре представилите се екипи,
които получиха изненади и награди.
Събитието бе част от дейностите по проект „Връстници обучават
връстници за превенция на сексуално предавани болести", финансиран
по програма Еразъм+. Преди началото на концерта във фоайето пред
залата всеки посетител имаше възможността да направи анонимен
безплатен тест за HIV-статуса си в мобилната лаборатория на Кожновенерическия диспансер – Сливен.
Целта на кампанията и тази година бе да се привлече вниманието на младите хора към безопасен и
разумен сексуален живот. Инициативата се осъществява с подкрепата на Община Сливен и
Регионално управление на образованието – Сливен.
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С пижамено парти беше отбелязан
Международният ден на децата с онкохематологични заболявания
На 15 февруари с пижамено парти беше отбелязан
Международният ден на децата с онкохематологични
заболявания. Домакин на нетрадиционното събитие беше
Омбудсманът на Република България – Мая Манолова. Гости
и домакини облякоха пижами в знак на съпричастност към
децата, чието детство бива прекъснато по най-жестокия
начин и се налага да останат в болница продължително
време. Общата цел бе да се привлече вниманието на
обществеността и отговорните институции към проблемите
на болните деца и техните семейства, да се почете смелостта, издръжливостта и силата им.
Официални гости на събитието бяха представители на различни институции, а за доброто настроение
на децата се погрижиха малките артисти от Националния дворец на децата, а актьорът Ненчо
Балабанов прочете специална приказка, посветена на малките герои и тяхната борба с болестта.

„Поглед към доброто“ в НСА – среща с Тереза Маринова и Мария Гроздева
Сдружение „Аутизъм днес“ съвместно с РУО - София град, Софийски ученически съвет и РИО - София
град организира на 21 януари в НСА „Васил Левски“ среща с лекоатлетката Тереза Маринова и
състезателката по спортна стрелба Мария Гроздева.
Срещата бе в рамките на кампанията „Поглед към доброто“, която се провежда на територията на
Столична община и е под патронажа на кмета на София
Йорданка Фандъкова. Тя стартира през 2016 година и
се реализира, като веднъж седмично представители на
ученици от всички столични училища се срещат с
известни личности, с различни професии и занимания,
успели в дадена област.
Спортната среща с Тереза Маринова и Мария Гроздева
беше изпъстрена с разкази за пътя към успеха и
неусетно прерасна в естествена дискусия за доброто,
смисъла, успеха и имат ли различните място сред нас.
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Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – Габрово
проведе Общо събрание
Редовно годишно Общо събрание на членовете на сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и
приятели” – Габрово се проведе на 16 февруари. Представени бяха отчет на Управителния съвет за
дейността на Сдружението през 2016 г. и финансов отчет на организацията за миналата година, приети
бяха Бюджета за настоящата година и План за предстоящите дейности.

Представители на сдружение „Българско общество на пациентите с
пулмонална хипертония“ участваха в симпозиум за достъпа до терапии за
пациенти с редки заболявания
На 22 и 23 февруари в Брюксел се проведе симпозиум на
заинтересованите страни с основна тема „Повишаване достъпността
до терапии, предназначени за пациенти с
редки заболявания“, организиран от
европейската асоциация за редки болести
(EURORDIS). Представители на различни
фирми, организации и техни партньори,
имащи пряко отношение по темата дискутираха възможностите за
подбряване на достъпа до терапии за редки заболявания. Беше
акцентирано и върху дългосрочните стратегии, свързани с редките
заболявания. Единственият шанс за всеки пациент, имащ нужда от т. нар.
лекарство сирак, е броят на проучванията и обемът на финансиране да нарастват.
В работата на престижния форум се включиха представители на сдружение „Българско общество на
пациентите с пулмонална хипертония“.

Сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели“ – Габрово
гостува на Дома за възрастни хора с физически увреждания
По повод 1-ви март сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели“ – Габрово гостува
на Дома за възрастни хора с физически увреждания в града. За поредна година всички заедно правиха
мартеници, пяха любими песни и подсладиха срещата си с ръчно приготвени почерпки.
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Кампания на ЕПФ за достъп до здравеопазването:
Универсално покритие за всички до 2030 г.
Европейският пациентски форум (ЕПФ) стартира голяма кампания за универсален достъп до
здравеопазване. Като дългосрочен приоритет на ЕПФ и неговите членове трябва да си оформи
подход, който е ефективен за всички граждани и пациенти.
Тревожните цифри от последния доклад „Здравето накратко” на Комисията и ОИСР показват, че
разходите за здравеопазване на значителна част от пациентите не се покриват редовно. Това отразява
основното послание на кампанията: Време е за промяна и действие!
Кампанията ще използва постигнатия политически напредък на ниво ЕС, като се основава на Целите
за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за Универсално здравно покритие за всички до 2030 г.
„Време е за съществени мерки, подобряващи ситуацията на пациентите в Европа. Призоваваме
страните членки на ЕС да работят заедно за постигане на действително достъпни здравни и социални
услуги”, заяви Марко Греко, председател на ЕПФ.
Гръбнакът на кампанията обхваща пет сфери на действие, които ще предизвикат разсъждения и ще
насърчат изработването на мерки, постигащи Универсално здравно покритие за всички до 2030 г. Те
включват:
 Осигуряване на качество в предоставянето на грижи в целия ЕС
 Ангажимент към устойчиви инвестиции в здравеопазването
 Насърчаване на достъпността на продуктите и услугите за
здравеопазване
 Осигуряване на достъп до холистична гама от здравни и социални
услуги
 Елиминиране на дискриминацията, с която пациентите се
сблъскват в здравеопазването.
Никола Бедлингтън, генерален секретар на ЕПФ, подчертава:
„Уникалният подход на нашата кампания ще ни позволи да постигнем напредък в много области на
политиката, отнасящи се до универсалния достъп.” През следващите 12 месеца, с помощта на членове
и партньори на ИПФ в цяла Европа, кампанията ще начертае пътища към универсалното здравно
покритие до 2030 г. и ще подкрепи страните членки в стремежа им към постигане на тази цел.
Едногодишната кампания беше стартирана с официално събитие на 27 февруари в Европейският
парламент (Брюксел), като домакини на събитието бяха евродепутатите Катерина Конечна (GUE/NGL,
Чехия) и Андрей Ковачев (EPP, България). Срещата даде възможнст да се представи кампанията и да
се обсъдят конкретни стъпки за постигането на универсален достъп до здравеопазване в ЕС.
Присъединете се към инициативата, за да стане Универсалното здравно покритие реалност за
пациентите в Европа!
#Достъп2030
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ПАКТ проведе Годишна среща на партньорите в Брюксел
На
30
януари
Европейското
партньорство за достъп до качествено
здравеопазване
(ПАКТ)
проведе
ежегодната Среща на партньорите на
ПАКТ, на която бяха обсъдени
изминалите активности през 2016 г.,
както и предстоящите приоритетни
сфери на дейности на организацията.
На срещата присъстваха редица
партньори на ПАКТ – пациентски
организации, медицински специалисти,
индустрия, съсловни организации,
както и високопоставени представители на Европейската комисия (DG SANTE).
Акценти на събитието бяха планираните активности за 2017, измежду които кандидатурата на ПАКТ
за изпълнение на проект на Европейската комисия „Towards a fairer and more effective measurement of
access to healthcare across the EU”, планирани кръгли маси в няколко държави членки на ЕС по
въпросите на достъп и подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни на
национално ниво (като продължение на провелата се в София Регионална конференция на ПАКТ през
2016), както и поддържане на сътрудничеството с Групата от евродепутати за подобряване на
достъпа.
Специално внимание бе отделено за презентацията на г-н Силвейн Жиро (директор на дирекция B1,
DG SANTE), който представи активностите и приоритетите на ЕК за изминалата 2016 и настоящата
2017 година. Бе отбелязано, че темата за достъп е широко застъпена в работната програма на DG
SANTE и DG ECFIN, като редица доклади, програми и инициативи целят да подобрят съществуващите
или да създадат нови инструменти за измерване и подобряване на достъпа до качествено
здравеопазване в ЕС.
Повече информация можете да намерите на следните линкове към уебстраницата на ПАКТ:
Доклад от срещата
Годишен отчет на ПАКТ 2016
Работен план на ПАКТ 2017
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Д-р Станимир Хасърджиев участва в конференция за иновациите
в здравеопазването
На 31 януари 2017 г. в Брюксел се проведе
конференция (Health Innovation Summit), организирана
от Microsoft, която бе посветена на иновациите в
здравеопазването. Председателят на НПО д-р
Станимир Хасърджиев взе активно участие в събитието
като част от панелна сесия относно следенето на
новите етични принципи при употребата на здравна
информация.
По време на панела бяха разисквани въпроси относно
наличността и достъпа на пациентите до здравна информация, като д-р Хасърджиев изтъкна
проблемите, които съществуват в някои региони в Европа, и по-конкретно в страни като България.
Наблегнато бе на неравенството между различните точки на континента (било то заради езикови
разлики и разлики в интерпретацията на дадена информация). Бяха разисквани теми като публичночастните партньорства, етика и изкуствен интелект в здравеопазването и др.
В мащабното събитие участие взеха представители от цяла Европа, Русия и Турция, както и над 200
пациенти, здравни специалисти, IT специалисти и други технологични експерти.

Иновациите в здравеопазването бяха тема на конференция в Базел
В качеството си на генерален секретар на Европейското партньорство за достъп до здравеопазване др Станимир Хасърджиев взе участие в конференция (HealthXL Global Gathering), посветена на
иновациите в здравеопазването в швейцарския град Базел. Събитието се проведе на 23 февруари
2017 г., а целта му бе да се покажат нагледно примери за иновации на световно равнище, като се
осигури платформа за дискусия между хора с идеи, ресурси и желание да допринесат към
еволюцията на здравеопазването в света.
Близо 80 професионалисти в сферата на иновациите (фармацевтични компании, доставчици
на здравни услуги, инвеститори и пациенти) обмениха опит по различни теми, като д-р
Хасърджиев участва в панелна сесия, посветена на т.нар. прецизна медицина.
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Експертна работна среща по оценка на здравните технологии (ОЗТ) —
6 март



Официална премиера на филм, посветен на донорството „Това е твоето
бебе“ — 16 март



Първо обучение по трети модул „Фондонабиране“ от Програмата за
изграждане на капацитета на пациентските организации на Европейски
пациентски форум (EPF) — 1-2 aприл



Отбелязване на Европейския ден на правата на пациента — април



Активности във връзка с Европейска имунизационна седмица — април

Съставител:
Петя Георгиева
Коректор:
Румяна Величкова

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