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Проведе се VI Национален конгрес на пациентските организации
Представители на Европейската комисия, държавните институции, експерти и пациенти
обсъдиха универсалния достъп до здраве
Представителят на Европейската комисия от Генерална дирекция
„Здравеопазване и безопасност на храните“ г-н Филип Домански беше
специален гост на откриването на най-големия форум на пациентските
организации - Шестия Национален конгрес на пациентските организации,
който се състоя на 29-30 юни 2017 г.
Г-н Домански изнесе доклад с препоръките на ЕК към България по
отношение на здравеопазването, в който въпреки отчетените позитиви в работата на правителството
за въвеждане на Национална здравна карта, има реални предизвикателства като все още високите
нива на смъртност, ниска преживяемост, честите непосрещнати здравни нужди, недостатъчните
публични средства за здравеопазване и „изтичането“ на български медицинските кадри в чужбина.
Бяха направени препоръки за повишаване покритието на медицинските услуги, намаляване на
доплащането от страна на пациента и предприемане на мерки за запазване на медицинските кадри в
България.
Въз основа на презентацията на г-н Домански се проведе и дискусионен панел, в който участваха и д-р
Даниела Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към НС, д-р Галинка
Павлова, зам.-председател на Български лекарски съюз, проф. д-р Георги Михайлов, народен
представител от БСП, г-жа Милка Василева, председател на Българска асоциация на
професионалистите по здравни грижи, и маг. фарм. Тодор Найденов, зам.-председател на Български
фармацевтичен съюз. Обсъдени бяха възможностите за демонополизация на НЗОК, въвеждането на
допълнително здравно осигуряване към застрахователни дружества и предизвикателствата от гледна
точка на здравните показатели и необходимостта от предоставяне на комплексна грижа за пациента.
Обърнато бе внимание на нуждата от запазване на солидарността при здравното осигуряване, за да се
избегне дискриминация при оценката на здравния риск.
Шестият Национален конгрес на пациентските организации на тема „Универсален достъп до здраве“
събра над 120 участници (политици, експерти в здравеопазването, пациентски лидери, представители
на индустрията и др.). В програмата му бяха застъпени темите за реформите в здравноосигурителния
модел, включването на пациентите в процеса по оценка на
здравните технологии и клиничните проучвания, а лектори
бяха проф. д-р Златица Петрова и д-р Борислав Борисов. През
втория ден се проведоха дискусии в работни групи по темите
за създаването на пациентското движение, ефективен модел
на здравното осигуряване и оценката на здравните технологии.

Д-р Станимир Хасърджиев беше преизбран за председател
на Национална пациентска организация
На 30 юни 2017 г. се проведе годишното Общо събрание на
Национална пациентска организация. На него д-р Станимир
Хасърджиев беше преизбран за председател на Управителния
съвет, а двама нови членове заеха вакантните места в Съвета Наталия Маева, председател на Българско общество на
пациентите с пулмонална хипертония, и Биляна Петкова,
председател на фондация „МС Общество България”.
Допълнителна информация
относно VI Конгрес на пациентските организации
Шестият конгрес на пациентските организации бе на тема „Универсален достъп до здраве“, в контекста
на стартираната от Европейски пациентски форум кампания за достъп до здраве и приетите
Дългосрочни цели на ООН за устойчиво развитие.
Целите за устойчиво развитие са разработени от ООН, за да мобилизират усилията на всички държави
да сложат край на различните форми на бедност, да се борят с неравенствата и да се справят с
климатичните промени, подсигурявайки, че никоя от тях няма да изостане в развитието си.
Прилагането на целите има универсален характер, като те са част от „Програма за устойчиво развитие
до 2030 г.“
Целите за устойчиво развитие, свързани със здравето и благосъстоянието, озаглавени „Универсално
здравно покритие за всички до 2030 г.“, целят да подсигурят здравословен живот и да насърчават
благосъстоянието на всички хора във всяка възраст.
От пациентска гледна точка главната задача на целите, свързани със здравеопазването, е да се
постигне универсално здравно покритие до 2030 г. Тази специфична задача е съществена за
постигането на други цели, свързани със здравето и благополучието, като например намаляване
нивото на преждевременната смъртност от заразни и незаразни болести.
Какво по-точно означава „Универсално здравно покритие“?
Според Световната здравна организация целта на универсалното здравно покритие е „да подсигури,
че всички хора ще получат здравната услуга, от която се нуждаят, без това да причини финансови
затруднения при заплащането й“. СЗО отбелязва, че съществуват четири съществени елемента, които
водят към постигането на универсално здравно покритие. Ефективна, добре функционираща,
ориентирана към хората здравна система; ценова достъпност; достъп до основни лекарствени
продукти и технологии и медицински работници, които са добре обучени и с достатъчен капацитет.

Конкурси, обучения и възможности за финансиране
Google Ad Grants с предложение към организациите с нестопанска цел
Срок за кандидатстване: Текущ
Google Ad Grants дава възможност на организациите с нестопанска цел да популяризират своите
мисии и инициативи на страниците с резултати от търсенето с Google чрез реклама с AdWords на
стойност 10 000 щ. д. месечно.
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, но участват със следните ограничения:
 Дневният бюджет е зададен на 329 USD, което се равнява на около 10,000 щ. д. месечно.
 Максималната цена на кликване (CPC) е ограничена до 2 щ. д.
 Могат да се провеждат само кампании с насочване по ключови думи, с текстови реклами, които да
се показват само на страници с резултати от търсенето с Google.
Могат да показват само текстови реклами.
За да отговарят на условията за участие в програмата Google Ad Grants, организациите трябва:
 Да имат актуален и валиден статут на благотворителна организация според разпоредбите на
съответната държава.
 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.
За повече информация посетете страницата на Google Grants - https://www.google.com/intl/bg/grants/
index.html.
Opportunity Fund
Срок за кандидатстване: Текущ
Офисът за ромски инициативи на фондация "Отворено общество" отправя покана към всички ромски
и проромски организации, неформални групи и мрежи, както и към гражданите на Албания,
България, Испания, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Чехия, които отговарят на
определени изисквания, да кандидатстват за целева подкрепа в размер до 15 000 щатски долара за
предприемането на неотложни и навременни действия. Ще бъдат подкрепени навременните
действия и използването на възможности, способстващи за извършването на структурни промени в
подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.
Фондът ще подкрепи действия/дейности, които могат да се осъществят в рамките на четири месеца, в
две основни области.
Вижте цялата информация, която можете да намерите на сайта на програмата: https://
www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916
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Конкурси, обучения и възможности за финансиране
Конкурс ПРОМЯНАТА 2017/2018
Срок за кандидатстване: до 18 юли 2017
За четвърта поредна година фондация Reach for Change България и Нова Броудкастинг
Груп търсят човека с предприемачески дух и силна мотивация, който е намерил решение как да
постигне ПРОМЯНАТА в живота на възможно най-много деца!
Кандидатства се чрез онлайн формуляр. Конкурсът е отворен и за физически лица, а за юридическите
лица няма изискване за брой години дейност или обем управлявани средства. Eдин абсолютен
победител и четирима финалисти в конкурса ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА за една
година. Той включва:
Финансова подкрепа: ПРОМЯНАТА ще осигури начален капитал от 30 000 лв. за абсолютния
победител и по 15 000 лв. за двамата финалисти с най-много гласове от онлайн гласуването.
Професионални съвети и насоки: Победителят и финалистите ще получат менторство, обучения,
консултации и инструменти за стратегическо планиране, измерване на социалния ефект и ефективно
лидерство.
Достъп до мрежата на организаторите: ПРОМЯНАТА ще свърже петимата финалисти с корпоративни
партньори и глобална общност от социални предприемачи в 17 държави на 3 континента.
Обществено доверие и медийно отразяване: Петимата финалисти ще бъдат популяризирани
през широката мрежа от медийни канали на Нова Броудкастинг Груп.
Като част от процеса на селекция най-добрите 10 кандидати в конкурса ще бъдат поканени
в Акселератора на ПРОМЯНАТА и ще получат безплатно обучение, чиято пазарна стойност е 2000 лв.
на човек. Акселераторът ще им помогне чрез обучителни модули и индивидуални консултации да
развият своя бизнес план, да подобрят цялостно своя проект и планирането на неговия социален
ефект. Участниците в него стават част от селектирана общност от страхотни социални предприемачи!
За повече информация посетете: https://nova.bg/promyanata.

"Birth Day" Prize
Срок за кандидатстване: 06 септември 2017
The "Birth Day" Prize is an initiative of the European Commission. The Bill & Melinda Gates Foundation (or
the Foundation) and Merck Sharp & Dohme Corp., subsidiary of Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ USA (or
MSD) have committed to award prizes to winners following evaluation of entries by the Commission.
Theme: Horizon Birth Day Prize
The objectives of the prize are to:
(a) Reduce maternal and/or new-born deaths, stillbirths and/or maternal and new-born morbidity rates
related to giving birth in facility-based deliveries
(b)
Improve
quality
and
outcomes
of
care
surrounding
facility-based
delivery
For more about expected results, prize amount and additional prizes click HERE.
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Конкурси, обучения и възможности за финансиране
Програма „Еразъм+"
Срок за кандидатстване: 04 октомври 2017
Поканата за представяне на предложения обхваща следните 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
Допустимост
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+". Освен
това 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.
Сроковете за подаване на заявления са различни за различните ключови действия - в периода от 2
февруари 2017 до 4 октомври 2017 г.
Цялата информация за програмата можете да намерите тук или тук.

Мярка „Мрежи от градове“
Краен срок: 1 септември 2017
Програма „Европа за гражданите" популяризира общата история и споделените ценности на Европа и
насърчава чувството на ангажираност по отношение на развитието на ЕС. Ще се подпомагат дейности,
които обхващат гражданското участие в най-широк смисъл: дейности за определяне на политическата
програма, застъпничество по време на подготвителния етап и договаряне на предложенията в
областта на политиката, както и предоставяне на обратна връзка относно свързаните инициативи,
които се изпълняват. Направлението обхваща и проекти и инициативи, които осигуряват условия за
взаимно разбирателство, придобиване на междукултурни познания, солидарност, обществена
ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС.
Пълната информация четете на: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns2015_en.
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Над 500 души посетиха щанда на „Ваксинко“ на Софийски фестивал на науката
Над 500 души посетиха
„Научния
център
за
изучаване на мръсните ръце“
и
„Изследователската
лаборатория „Да видим
невидимото“, които бяха
разположени на щанда на
„Ваксинко“ по време на
Софийския фестивал на науката. Само за два дни – 13 и 14 май (събота и неделя), Национална
кампания „Ваксинко“ успя да привлече стотици хора – малки и големи, като им разясни вредата от
болестотворните микроорганизми и ползите от ваксинопрофилактиката.
В обособения „Център за изучаване на мръсните ръце“ под
ултравиолетова светлина се наблюдаваха замърсяванията по
горните крайници, които са невидими с просто око и които
често стават причина за редица заболявания. Част от тези
заболявания – хепатит А и ротавирусен гастроентерит, могат
да бъдат предотвратени чрез ваксини, които са включени в
Препоръчителния имунизационен календар у нас.
Родителите останаха изключително доволни от възможността
да покажат на децата си нагледно нуждата от редовно миене
на ръцете. Интерес към възможността да проверят чистотата на ръцете си проявиха и много
възрастни, голяма част от които и такива без деца.
В другия кът на „Ваксинко“ – „Изследователската лаборатория „Да видим
невидимото“, бяха наблюдавани различни бактерии под микроскоп. Медицинско
лице разясняваше на заинтересованите необходимостта от ваксинопрофилактиката
и отговаряше на конкретните им запитвания. Десетки посетители се възползваха от
възможността да чуят лекцията по темата за ваксините на доц. д-р Любомира
Николаева-Гломб „Пришълци от миналото“, която се проведе в събота вечерта.
„Ваксинко“ се включва в Софийски фестивал на науката за втора поредна година.
Тазгодишното участие бе в рамките на инициативите на Национална пациентска
организация за отбелязване на Европейската имунизационна седмица 2017.
Повече информация за посланията на тазгодишната Европейска имунизационна
седмица можете да откриете ТУК.
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С образователни игри за здравето „Ваксинко“ се включи в тазгодишната
Европейската нощ на музеите и галериите
Играта „Пътят на здравето“ привлече вниманието на
малките посетители с интерактивния си и забавен подход
към иначе сериозни въпроси, каквито са необходимостта
от приемане на достатъчно витамини и полезни вещества,
редовното миене на ръцете, важността на регулярните
посещения при лекар и други. Децата, на възраст между 4
и 10 години, показаха добри познания, включително по
отношение на това защо е важно поставянето на ваксини,
а
именно
с
цел
предпазване от опасни
заболявания.
Интерес
към
игрите
демонстрираха и самите
родители. Те имаха възможност и да задават своите въпроси относно
ваксините и ваксинопрофилактиката към д-р Иван Вецев от Национална
пациентска организация, както и да се запознаят с имунизационния
календар на страната от специално изготвените информационни
материали на кампанията.
В продължение на един
месец
Информационна
кампания
„Ваксинко“
отбелязва
Европейската
имунизационна седмица с
различни активности, като целта е да се работи за
повишаване на информираността по отношение на
ваксинопрофилактиката през цялата година. Кампанията
се организира от НПО, в партньорство с Българска
педиатрична асоциация, Национално сдружение на
общопрактикуващите лекари в България и Български
червен кръст, под патронажа на Министерство на
здравеопазването.

8

Повече от 1000 души провериха очното си здраве на изложение „Мисия Здраве”
Повече от 1000 души се включиха в прегледите за общо очно здраве и
макулна дегенерация, които Национална пациентска организация (НПО)
проведе в трите дни на изложение „Мисия Здраве” (02-04.06.2017 г.). Поголямата част от прегледаните бяха възрастни хора, сред които двама на
92 години, а най-малкият пациент беше на 3 години. При около 70 от
участвалите в скрининга беше установена някаква форма на макулна
дегенерация. Всички посетители на щанда на НПО бяха консултирани от
специалистите – представители на пет водещи очни клиники, относно
очните заболявания, а при необходимост насочвани за по-задълбочени изследвания.
На друга шатра по време на изложението НПО проведе различни
скринингови акции през отделните дни. Сериозен интерес предизвикаха
изследванията за хепатит С и ХИВ, които се проведоха в петък
от Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“. Близо 80
посетители се възползваха от възможността да проверят своя хепатитен и
ХИВ статус. Регистриран беше само един положителен резултат за хепатит
С, но случаят не е новооткрит. Пациентът вече близо 20 години е
провеждал периодични лечения за заболяването, като след като беше
информиран от консултантите на НСБХ „Хепасист“ за съвременните възможности за лечение, пациентът
вече се надява на успешно излекуване.
По традиция прегледите на щитовидната жлеза предизвикаха изключително
голям интерес. 100 пациента успяха да прегледат водещите ендокринолози др Марияна Иванова и д-р Александър Шинков във втория ден на „Мисия
Здраве”. Прегледите се състояха в ехографско изследване на щитовидната
жлеза и бяха организирани съвместно със сдружение „ВИОМ“. При 80% от
прегледаните беше установено наличие на проблем и те бяха насочени за
допълнителна консултация и изследвания.
Неделният ден на изложението НПО посвети на темата за едно от найважните социалнозначими заболявания – диабета. 250 посетители измериха
кръвната си захар при експертите от Националната асоциация на децата и младите хора с диабет. При
четирима бяха отчетени много високи стойности на кръвната захар, без изследваните да са подозирали, че
имат проблем. Регистрирани бяха и пациенти с доказан диабет, които обаче не осъществяват правилен
контрол върху заболяването си. Те бяха консултирани на място и посъветвани да си направят позадълбочени изследвания и консултация с ендокринолог.
Успоредно с активностите, посветени на диабета в неделния ден акцент
беше поставен и върху важността на ваксинопрофилактиката с участието
на екип на Национална информационна кампания „Ваксинко“. Медицинско
лице провеждаше консултации относно ваксините, включени в
задължителния и препоръчителния имунизационен календар на България,
а най-малките посетители имаха възможност да наблюдават невидимите с
просто око замърсявания по ръцете си под UV лампа.
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Лекарства без граници за българските пациенти
Стартира нова съвместна инициатива между Национална пациентска
организация
(НПО)
и
водещото
социално-здравно
предприятие
ТheSocialMedwork. Тя ще позволи на българските пациенти, страдащи от
сериозни заболявания като рак на гърдата, левкемия, Паркинсон и други, да
получат достъп до иновативни и животоспасяващи лекарства преди да бъдат
налични в България. По искане на болниците в рамките на утвърдените нормативни рамки,
ТheSocialMedwork ще може да доставя лекарства, които не са регистрирани на българския или
европейския пазар, но са налични в която и да е точка на света, като например САЩ. Досега достъпът
до тези лекарства за българските пациенти беше затруднен.
При наличие на лекарско предписание и посредством своята онлайн платформа, базираното в
Амстердам предприятие – ТheSocialMedwork, подсигурява достъпа на пациенти и доктори до найновите и иновативни лекарства, одобрени от Европейския съюз или САЩ. Екипът на TheSocialMedwork
е съставен от здравни професионалисти, учени и адвокати, които имат експертни знания относно
регулацията на лекарствата. Те постоянно се информират относно най-иновативните лечения по цял
свят, доставяйки лекарства, произлизащи от оригинални производители, които са одобрени от
реномирани агенции, като например Американската агенция по храни и лекарства (FDA) и
Европейската агенция по лекарствата (EMA). Организацията може да достави медикаменти за
пациенти от почти всяка държава в рамките на седмици от началното им одобрение.
Повече информация четете на сайта на НПО.

Пациентските организации излъчиха адв. Андрей Дамянов от НПО
за член на Надзорния съвет на НЗОК
На 22.06.2017 г., на заседание на двете представителни организации за защита правата на пациентите
в здравеопазването – Национална пациентска организация (НПО) и Българска асоциация за закрила на
пациентите (БАЗП), за нов член на Надзорния съвет на НЗОК беше избран адв. Андрей Дамянов от
НПО. Решението беше взето единодушно, като адв. Дамянов ще замести адв. ПламенТаушанов
от Българска асоциация за закрила на пациентите, чийто едногодишен мандат изтече.
Адв. Андрей Дамянов е член на Управителния съвет на НПО. Той има 20-годишна юридическа
практика. В структурата на НПО е от самото създаване на организацията през 2010 г. Той изготвя
юридическите становища на НПО по законопроекти и други нормативни актове в сферата на
здравеопазването. Повече от 15 години адв. Дамянов е ангажиран с пациентското движение у нас работи в помощ на различни пациентски организации – МС Общество - България, НСБХ „Хепасист“ и
др.
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„Жажда за живот“ с предизвикателство към младите
в Европейската седмица на младежта
Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен организира редица прояви, посветени на Европейската
седмица на младежта – 1-7 май 2017 г. Това е нейното осмо издание, то се провежда във всички 33
държави, участващи в Програмата на Европейския съюз „Еразъм+“. Инициативата има за цел да
открои солидарността и социалната ангажираност на младежите в Европа и да даде информация за
Програмата.
В рамките на Европейската седмица на младежта в Сливен
доброволците на „Жажда за живот“ по Програма Еразъм+ бяха
подготвили интересни предизвикателства за младежите в града.
Началото бе поставено в сливенски училища, където бяха
разположени
информационни
щандове,
промотиращи
възможностите по Програма Еразъм+. Доброволците на Сдружението
се срещнаха с ученици в няколко гимназии в Сливен. Там в
дискусионни форми те обясниха същността на Програмата и
възможностите за личностно развитие, които предлага. С лични
примери доброволците привлякоха вниманието на завършващите ученици. Последваха редица
въпроси относно Еразъм+.
Кулминацията на проявите, посветени на Европейската седмица на
младежта в Сливен, беше на 5 май в Градската градина. Там
доброволците на „Жажда за живот“ бяха подготвили интересни и
предизвикателни игри, свързани с познанията на младежите за
държавите в Европа и столиците им, както и с интересни факти около
тях. Младите хора демонстрираха изключително добри познания за
Европейските държави и техните столици, но получиха и нова
информация. На специална скреч-карта на света те разпознаваха
столиците на държавите и отговаряха на въпроси, свързани със
съответната страна.
Следващ етап в надпреварата бе търсенето на „съкровища“, които бяха разположени на различни
места в Градската градина. Много от посетителите в парка бяха озадачени от гледката на бягащи
наоколо младежи, които усилено търсят нещо на странни места – храсти, пейки, билбордове. Там бяха
скрити «ключове» към следващ етап от играта. Привлечени от забавната ситуация, много хора се
запознаха с повода за нея – Европейската седмица на младежта и възможностите, които предлага на
младежите програмата Еразъм+ и Европейската доброволческа служба.
С много емоции и настроение играта завърши, а победителите получиха своите награди.
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Започна първата вълна на Националната информационна и скринингова кампания
за 2017 г., посветена на заболяванията на щитовидната жлеза
Инициативата, която е по повод на Международната тиреоидна седмица, се провежда за
седма поредна година в България. Нейни организатори са ВИОМ (Сдружение на
засегнатите от заболявания на щитовидната жлеза) и Национална пациентска организация,
с подкрепата на MERCK. Лице на кампанията е актрисата Аня Пенчева, която от дълги
години е със заболяване на щитовидната жлеза. В рамките на кампанията в няколко града на страната
- София, Варна, Благоевград и др., се извършват безплатни ехографски скринингови прегледи. Те са
насочени най-вече към хората с роднини с тиреоидно заболяване или в някоя от групите с повишен
риск.
За повече информация: www.thyroidbg.com.

За пети пореден път беше отбелязан Световният ден на пулмоналната хипертония
Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония
(БОППХ) отбеляза Световния ден на пулмоналната хипертония за
пета поредна година. Вечерта на 5-и май сградата на НДК беше
осветена в синьо в подкрепа на хората, страдащи от това рядко
заболяване. В България болните от него към момента са 125 души.
Ден преди това в спортен център „Фънтопия“, Мол Парадайс
център, се проведе хепънинг, част от кампанията „Дари дъх!“, в
който деца и възрастни се изкачваха на стени за катерене. Лично
председателят на БОППХ Наталия Маева, която бе трансплантирана
успешно с бял дроб преди година, се включи в спортното катерене.
На събитието присъстваха председателят на Националната НПО д-р Станимир Хасърджиев,
директорът на Агенцията по трансплантации д-р Мариана Симеонова и д-р Любомир Димитров,
заместник-председател на БОППХ.
Организатор на кампанията „Дари дъх!“ е Българско общество
на пациентите с пулмонална хипертония (БОППХ), а събитието
се осъществи с подкрепата на Българското дружество по
белодробни болести и Национална пациентска организация. В
международен план инициатор на отбелязването на Световния
ден на пулмоналната хипертония е Европейската асоциация по
пулмонална хипертония (PHA EUROPE), чийто пълноправен
член от 2012 г. е БОППХ. В тазгодишната кампания участват над
80 национални асоциации от целия свят.
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Ден за футбол за деца с аутизъм и други проблеми в развитието
организира сдружение „Аутизъм днес“
Сдружение „Аутизъм днес“ и Българска мини футбол асоциация в
партньорство с Националната асоциация на ресурсните учители в България
НАРУ, Регионално управление на образованието София - град и Държавен
логопедичен център - София организираха за първи път в България Ден за
футбол за деца с аутизъм и други проблеми в развитието. Събитието се
осъществи под патронажа на министъра на спорта Красен Кралев.
Домакин на инициативата беше Асоциацията по мини футбол, а екипът й
заедно с приятелите на „Аутизъм днес“ от Фен клуба на Арсенал България и
един от най-големите приятели на каузата Ники Кънчев, както и Велина
Белева, играха футбол с децата. Доброволци от Фен клубовете на Арсенал и
Нюкасъл в България, Българска асоциация минифутбол и др. подкрепиха
децата, а учители - доброволци се занимаваха с тях, докато не
играят. Логопеди от Държавен логопедичен център София - град също се включиха в играта и
подкрепиха децата в творчеството им след спорта.
Вече шест години сдружение „Аутизъм днес“ съвместно със сдружение „Тацитус“ организира различни
спортни прояви за деца с аутизъм и други проблеми в развитието. Тези прояви съдействат за
развиване на физическите умения и координация на децата, за подобряване на сензорната им
интеграция, за развитие на грубата и фината им моторики, а също и за създаването на приятелства.

Представители на Сдружение на родителите на деца със синдром на Даун
се включиха в протест за промяна политиките за хора с увреждания
Родители на деца с увреждания, сред които и представители на Сдружение на родителите на деца със
синдром на Даун, изпратиха призив до премиера, министрите на труда и социална политика и на
здравеопазването. Те настояват за гарантиране на личната помощ за всички хора с увреждания и
припомнят, че с Бюджет 2017 г. е било прието диференциране на социалните плащания, според
процент увреждане на децата, но пълнолетните лица отново били забравени от властта.
България е единствената страна в ЕС, в която хората с увреждания и родителите им всяка година
кандидатстват за личен асистент и се молят да бъдат одобрени. В Европа човекът с увреждане
разполага с бюджет за лична помощ и има свобода и избор да го управлява,
припомнят родителите.
На 17 май родителите излязоха отново на протест, след като организираха такъв и
през декември 2016 г., провокирани от липсата на воля за промяна в политиките,
насочени към хората с увреждания. Протестиращите настояваха за право на живот
за децата си и след като те станат пълнолетни.
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Стартира информационна кампания за профилактика
на рака на маточната шийка „10 минути само за теб“
На 22.05.2017 г. стартира информационната кампания за профилактика на рака на маточната шийка
„10 минути само за теб”. Началото на инициативата, която се организира от Национално сдружение за
профилактика на рака на шийката на матката, беше дадено с пресконференция в Националния център
по заразни и паразитни болести. Целта на кампанията е да осигури актуална информация за
заболяванията, свързани с HPV вируса, и да насочи общественото внимание към необходимостта от
превенция и по-добра здравна култура.
„Необходима е национална инициатива, която да даде повече гласност на
социалнозначимо заболяване, каквото е ракът на маточната шийка. Убедена
съм, че само с обединени усилия ще постигнем промяна в обществените
нагласи по отношение на профилактиката и имунизациите”, заяви по време на
откриването Лилия Асенова от Национално сдружение за профилактика на рака
на шийката на матката.
Ракът на маточната шийка е вторият по честота при жените
на възраст между 15 и 44 г., стана ясно от данните, съобщени
по време на пресконференцията. Всяка година над 270 000
жени в света умират от заболяването. 530 000 нови случая на
рак на маточната шийка се регистрират ежегодно в света и
ако не се предприемат мерки за предотвратяването им, този
брой ще стигне 1 млн. нови случая през 2050 г. В България всяка година над 1 000 жени се
диагностицират с тежката болест, а над 400 не успяват да се преборят. В 99,7% от случаите ракът на
маточната шийка (РМШ) е причинен от HPV вирус.
Със своята Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка България
принадлежи към групата от 87 държави в света, които имат национални програми за имунизация
срещу РМШ, финансирани с публични средства. Националната програма осигурява безплатна
имунизация срещу рак на маточната шийка за момичетата на 12- и 13-годишна възраст, като всеки
родител, който желае да имунизира дъщеря си, следва да се обърне към личния лекар и да получи
повече информация на сайта на Националната програма – http://hpv-vaccine.bg.
Редица научни публикации доказват, че посредством имунизация и редовни прегледи смъртността и
заболяемостта от рак на маточната шийка могат да бъдат намалени с 94%. По данни на Европейския
център за контрол и превенция на заболяванията процентът ваксинирани момичета в Европа варира
между 17 и 84%, като програмата в Шотландия води класацията с обхват от над 90%, а в Англия и
Португалия той е над 80%.
Повече информация за кампанията можете да намерите ТУК.
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„Подари усмивка на абитуриент" на сдружение „УСМИВКА” и тази година
зарадва много млади хора
За трета поредна година сдружение „УСМИВКА” организира кампанията „Подари
усмивка на абитуриент”. Успешната инициатива отново събра много
съмишленици, които дариха официални тоалети, обувки, аксесоари или
финансови средства за абитуриенти от социално слаби семейства и защитени
жилища в Бургас. Събраните вещи бяха дарени на зрелостниците на официална церемония преди
старта на абитуриентските балове. Така на тоалетите беше вдъхнат нов живот, а младите хора
прекрачиха щастливи прага на истинския живот.

Детската книга „Понго – различното слонче“ разказва за рядко заболяване
Послание за любов, смелост и приемане на различността в нашия живот изпрати Понго – рядкото
лилаво слонче, на първото си официално представяне пред българска публика. Книжката с неговата
история бе представена в Деня на българската просвета и култура - 24 май, в
литературен клуб „Перото“ в НДК. Премиерата на изданието се организира
от Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония (БОППХ).
Медицинските клоуни д-р Куку и д-р Пипи изнесоха театрален спектакъл по
историята на Понго, а децата го нарисуваха според своите представи.
Сред гостите на представянето на книгата беше и д-р Панайотис Кариофилис,
инвазивен кардиолог и медицински кооринатор по пулмонална хипертония
в Кардиологичен център „Онасис“ – Гърция, който е един от водещите специалисти в Европа, които
прилагат Балонна пулмонална ангиопластика (BPA).
„Понго – различното слонче“ е единствената до този момент детска книга в
света, посветена на рядкото заболяване пулмонална алтериална хипертония.
В нея се разказва за малката Елени, която страда от пулмонална артериална
хипертония и се страхува от кислордната маска, с която трябва да живее
постоянно. Историята е предназначена за деца от 4 до 12 годишна възраст.
Книжката няма да се продава, а ще се раздава безплатно от БОППХ. Първите
екземпляри получи Клиниката по детска кардиология в Националната
кардиологична болница.
Създателката на уникалния лилав герой е Йоанна Алисандрату - председател на Общогръцкото
сдружение „Пулмонална хипертония на Гърция“, която специално пристигна в България за
премиерата. Преводът на книгата на български език е направен от Наталия Маева, председател на
Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония (БОППХ). Така двете пациентки с
пулмонална артериална хипертония се обединяват в името на каузата, да разкажат за разновидността
на рядкото заболяване при новородени деца, която в повечето случаи е лечима.
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17 медала за деца, преборили рака, от VIII-те световни „Игри за победители” в
Москва
Отборът от 15 деца, преборили различни онкологични заболявания,
представи България изключително успешно на VIII-те световни „Игри
за победители”, които се проведоха в периода 1-4 юни в Москва. Те се
завърнаха с 5 златни, 5 сребърни и 7 бронзови медала от състезанията,
които са по футбол, бягане, тенис на маса, плуване, шахмат и стрелба с
въздушна пушка. Събитието се провежда за осми пореден път, а
България се включва в него за пети. Всяка година в състезанието
вземат участие около 500 деца от над 15 държави на възраст между 7 и 16 години.
Председателят на сдружение „Деца с онкохематологични заболявания” Маргарита Борисова разказа
след завръщането на отбора за това колко полезно е за малките състезатели да видят свои връстници
със сходна съдба след дългата битка с тежката болест и многото месеци, а понякога и години, които
прекарват в изолация, докато трае лечението им.
Тя сподели още, че обществото ни постепенно става по-толерантно към болните
от рак деца. „Преди да основем Сдружението преди 6 години много малко се
говореше за тях и сякаш не съществуваха, но с течение на времето нещата се
променят. Обществото разбира, че тях ги има и по-важното, че го има шансът те
да оздравеят. Съвременната медицина дава много възможности за пълното им
излекуване.“
Маргарита Борисова отправи послание към родителите и техните деца, които в момента водят
битката с коварната болест: „Искам те да не губят надежда и възрастните да вярват на децата си,
защото те са напълно способни да спечелят тази битка. Трябва да знаят и че много хора ги подкрепят и

Проведе се обучение на специалисти за подпомагане в образованието
на децата с вродени лицеви аномалии
В Пловдив на 30 май се проведе обучение по проекта IHEM на Програма
Еразъм, в който Асоциацията на пациентите с вродени лицеви аномалии
и техните родители – АЛА, е партньор. В него се включиха 24 специалисти
от Пловдив и Асеновград – логопеди, лекари по дентална медицина,
специалисти „Уши, нос, гърло“, медицински сестри. Целта на проекта е да
подготви медицински специалисти и родители да оказват подкрепа на
децата с вродени лицеви аномалии, за да получат те възможно най-доброто образование, защото
именно качественото образование е предпоставка за реализацията им в живота.
По проекта са разработени обучителни модули, материали за учители, родители и специалисти, които
са свободно достъпни на сайта: http://www.ihem.no/About-this-project.
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Добороволци и младежи се забавляват, докато учат
Сдружение „Жажда за живот” продължава работата си с младежи по
темите за сексуалното и репродуктивното здраве. Доброволците на
организацията по програма Еразъм+ всяка седмица се срещат с младежи в
квартал „Надежда” – Сливен. Срещата в края на май беше по проект
„Връстници обучават връстници за превенция на сексуално предавани
болести“. Доброволците и младежите се учиха да ползват презервативи.
Успоредно с тези инициативи всяка седмица екипът на Сдружението се
среща с възпитаниците на Дом за деца лишени от родителски грижи „Мария Роза” в село Асеновец.
Там чрез различни игри доброволците разговарят с децата за емоциите, тяхната проява и
овладяването им.

Слънчеви тренировки с деца със синдром на Даун
Фехтовален
клуб
ЦСКА
започна инициатива, с която
се надява да привлече още
клубове към своята кауза. От
края на май месец в залата по
фехтовка на армейците се
провеждат тренировки с деца
със синдром на Даун. В
заниманията със „слънчевите
деца“ се включват както треньори, така и състезатели от школата.
Кадетите на клуба Теодора Вутова и Теодор Тончев подариха своите медали от „Мастърс“ турнира във
Варна на Йоан, Дари, Момо, Яни и Вики – първите деца, които се осмелиха да хванат сабята и да
покажат своите умения.
„С тази инициатива искаме да покажем, че хората със синдром на Даун могат да бъдат активни
личности, а не бреме за себе си и за своите близки. За
нас е огромна чест да помагаме на тези деца, а с това
искаме да премахнем предразсъдъците в нашето
общество, което все още е незряло по отношение на
тази геномна мутация. Да, това не е болест, а просто
хората, които имат тази геномна мутация, са
различни“, сподели треньорът Владимир Гоцев.
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Фондация „МС Общество – България“ отбеляза Световния ден
на множествената склероза
На 31 май фондация „МС Общество – България отбеляза Световния ден на множествената склероза в
неформална среща. Темата на разговорите беше „Рехабилитация – физикална и психологическа, за
хората с множествена склероза“.
Срещата започна с приветствие към общността, близки, приятели и съмишленици от новия
председател на фондация „МС Общество - България“ Биляна Петкова, която заяви, че продължава
традициите, утвърдени от дългогодишния председател и учредител на организацията, Татяна
Иванчева, която ни напусна завинаги в началото на месец март. На срещата присъстваха 50 души с МС.
Участниците споделиха различните възможности за социална рехабилитация на хората, живеещи с
тази болест.
Гости на събитието бяха видни лекари невролози - проф. Красимир Генов, доц. Бойко Стаменов, д-р
Ксения Кметска. С тях бяха обсъдени новостите при медикаментозното лечение на МС. На срещата
присъства д-р Йорданова от Национални центрове за рехабилитация, която запозна присъстващите с
възможностите за рехабилитация в санаториумите – по клинични пътеки, чрез НЗОК и чрез НОИ. Освен
традиционните методи, на срещата бяха обсъдени и иновационни средства, утвърдени от добрите
практики на рехабилитация от хора с МС. Асистент д-р Ина Иванова, рехабилитатор и преподавател в
МА сподели своя опит с хипотерапията (лечение с помощта на коне) на пациенти, болни от МС. За
ползите от практикуване на йога говори Красимир Логофетов, йога учител от Сдружение „Ришикеш“,
член на Българската федерация по йога. Специалисти по психология и психиатрия говориха за
тревогите и взаимоотношенията между лекар и пациент.
Тази среща бе място и за обмен на идеи и практически опит на хората с МС, тъй като специфичните
особености при преодоляването на социалните и здравословни предизвикателства са част от
ежедневието на всеки с МС.
Присъстващите на срещата се обединиха около идеята за
необходимостта от постоянна психологическа помощ за болните от
МС, тъй като високите нива на стрес и страх пред неясното бъдеще
започват още от момента на поставянето на диагнозата.
И накрая, но с много голямо значение, бе смехът, с който
смехотерапевтът Силвия Пенчева „зарази” участниците. Нейната
усмивка се отрази в лицата на всички и ни показа, че трябва да
гледаме на света с усмивка.
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Сдружения „Аутизъм днес“ и „Тацитус“ организираха празник по случай
Деня на детето
С Детски спортен празник на открито сдруженията „Аутизъм
днес“ и „Тацитус“ отбелязаха 1-ви юни - Деня на детето.
Малчуганите се радваха на подкрепата на приятелите си от
фен клубовете на Арсенал и Нюкасъл, Ники Кънчев, Део,
Елена Петрова, Йоана Драгнева, Георги Мамалев, Стефан
Щерев, Ники Станоев, Гала, Камен Воденичаров, Лео и
много други. С тяхна помощ все повече намалява стигмата
към децата с аутизъм в България и с всяка изминала година
се подобрява качеството на живот на семействата им.
Спортът е от голяма полза за развитието на децата с аутизъм, защото освен подобряването на
физическите им умения, към което ги приучават различните спортни дейности, се развиват грубата и
фината им моторики, а също и техните координация и сензорна интеграция. Традиционно хората на
подобни събития образуват общност, която приема всички деца като равни и обединени чрез
различията си.
Детският празник беше организиран в партньорство с Българската асоциация мини футбол,
Националната асоциация на ресурсните учители в България (HAPУ), Регионално управление на
образованието - София град и Държавен логопедичен център – София.
Повече информация можете да откриете на сайта на „Аутизъм днес“: http://www.autismtoday-bg.eu/
index.php/blog.

Асоциация АЛА отбеляза 20-ата си годишнина с благотворителен концерт
С
благотворителен
концерт
сдружение
„Асоциация
лицеви
аномалии“ (АЛА) отбеляза своята 20-та годишнина. Събитието премина
под мотото „Толерантност и приемане“. В концерта, който се проведе на 3
юни в Пловдив, участваха ансамбъл „Тракия“ и детска фолклорна
формация
„Куклици“.
Изключително
емоционално
беше
включването на две деца от АЛА – Йоанна
Даниелова, която свири на пиано и Дони Марков,
който сподели своята мечта.
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Близо 80 души се тестваха за хепатит С и ХИВ/СПИН на щанда на НСБХ „Хепасист” по
време на изложението „Мисия Здраве”
Близо 80 души се възползваха от възможността да се изследват безплатно и анонимно за хепатит С и
ХИВ/СПИН на щанда на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ по време на
тазгодишното изложение „Мисия Здраве“, което се проведе в периода 2 и 4 юни 2017 г.
Акцията на „Хепасист” беше на 2 юни и бе част от
тазгодишната кампания по повод Световния ден за борба с
хепатита 28 юли. Интерес към инициативата проявиха
граждани между 21- и 83-годишна възраст, като освен да се
изследват безплатно за хепатит С и ХИВ/СПИН, имаха
възможност да се запознаят и с основните характеристики
на заболяванията, главните фактори, които повишават
риска от заразяване с хепатит С, както и с препоръки за
ограничаването на тези фактори. В хода на консултациите с
граждани бе обърнато специално внимание на нуждата от
профилактични изследвания за хепатит С сред претърпелите кръвопреливане и/или друга медицинска
манипулация преди 1992 г., когато кръвта не е била проверявана за хепатит С.
По време на акцията беше регистриран един положителен резултат за хепатит С, но случаят не е
новооткрит. Пациентът близо 20 години е провеждал периодични лечения за заболяването. След като
беше информиран от консултантите на НСБХ „Хепасист“ за доказаната ефикасност на съвременните
възможности за лечение, пациентът вече се надява на успешно излекуване - безинтерфероновото
лечение води до излекуване в почти 98% от случаите, подходящо е включително за пациенти с цироза
и на хемодиализа, като по време на терапията не се наблюдават почти никакви странични ефекти.
Този случай показва, че част от пациентите с хепатит С в България все още не са запознати с новостите
в лечението на това заболяване. „Важно е всички пациенти, които страдат от хепатит C, да се
консултират с лекари от центровете, в които се провежда лечение на вирусни хепатити в България“,
коментира д-р Иван Вецев, експерт „Достъп до лечение”. Списъкът с тези центрове може да се открие
на уебсайтовете на сдружения „Хепасист“ и „Хепактив“ - http://hepasist.com/ и http://
www.hepactive.org/.
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Сдружение „УСМИВКА” участва с „Фестивал на куклите”
в събитието „Традиции, бит и националности”
Сдружение „УСМИВКА” представи проекта си „Фестивал на куклите” по време
на събитието, организирано на 3 юни от Народно читалище „Св. Св. Кирил и
Методий 1985 г.” в Бургас - „Традиции, бит и националности”. Изработените
експонати - 298 на брой, са от деца от Бургас, от защитени домове и от деца от
цяла България, които бяха представени на конкурса „Коледна магия“. На
импровизирания щанд бяха разпродадени дарените експонати, а средствата
набрани в него ще бъдат използвани за закупуване на инфузионни помпи за МБАЛ - Бургас.
Инфузионните помпи се използват в Отделението по детска неонатология в работата на кувьозите при
недоносените деца.

Театрална инициатива на сдружение „УСМИВКА”
събира средства за апаратура за бебета
На 4 юни детската театрална трупа „Слънчова планета”, част от сдружение
„УСМИВКА”, представи премиерното представление „Арт калейдоскоп”.
Това е експериментален спектакъл по етюди от приказки на Шарл Перо.
Инициативата се организира по проект „За децата на Бургас с любов”,
подкрепен от БЦНП и фондация „Америка за България”. Събраните
средства от продажбата на билетите ще бъдат дарени на МБАЛ – Бургас за
закупуване на апаратура за бебета.

Изложба в подкрепа на раждането на живота бе открита в Бургас
На 5 юни в Културен център „Морско казино“ бе официално открита
благотворителната изложба на художника д-р Ангел Милев „Изкуството в
подкрепа на живота“. Събитието съпътства Деня на репродуктивното
здраве, който се проведе на 10 юни.
Първите 12 от 20-те картини живопис, които
бяха продадени, ще са в полза на семейства с
репродуктивни проблеми, посетители на деня
на репродуктивното здраве. Експозицията представи за разглеждане и 14
графики от по-ранните произведения на автора. Пътешествия през
измеренията „време”, „пространство”, „човек” вдъхновяват творческите
открития на стоматолога художник.
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Представители на „Диабет и предиабет” участваха
в проект за супервайзорството в Унгария
Проектът на унгарската организация EgyuttHato цели да предостави на
участниците знания и умения за супервизиране на проекти и процеси.
Разгледани бяха начините, по които се извършва супервизирането и
важните елементи и роли в него. Проектът беше организиран по
програма Erasmus+ и освен българските представители от „Диабет и
предиабет”, в него се включиха и участници от Румъния, Полша,
Унгария, Чехия, Кипър и Холандия.

Български младежи участваха в проект за междукултурно образование в Полша
Представители на „Диабет и предиабет” участваха в проект за междукултурно образование в полския
град Бартошице. Международният обмен беше на тема музика и включваше уъркшопи, улични
представления, дискусии и други методи от неформалното
обучение.
Участниците в проекта разгледаха музиката на различните
държави и обмениха опит за мултикултурното образование и
обучение. Чрез презентации, симулации, театър и други
неформални методи младежите намериха допирни точки в
разбиранията си за музика, култура и общество.

Младежите правиха музика заедно и чрез неформални методи се
учиха на това, че младите хора са различни, но са бъдещето за
Европа и могат да изградят общи ценности и идеи за гражданското
общество.
Груповите сесии включваха още кратки семинари, творчески
работилници и нтернационални партита.
В проекти като този младежите се учат да играят, общуват, пеят и
говорят на чужд език. Докато се забавляват, опознават чужди нации,
фолклор, култури и езици, харесват други държави, етноси, религия
и т. н. Така неусетно се възпитават в ценности като солидарност и
толерантност.
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Проведе се 12-о издание на Деня на репродуктивното здраве
На 10 юни в Бургас се проведе 12-о издание на
Деня на репродуктивното здраве. Това е наймащабното подобно събитие за двойки с
репродуктивни проблеми в България. То се
организира от сдружение „Зачатие” и тази година
премина под мотото „Нови хоризонти към
мечтаното дете”. Основна тема на инициативата
беше въпросът за новите подходи в медицината,
които могат да скъсят пътя до желаното дете. В
събитието се включиха специалисти от 14 от найголемите клиники по репродуктивна медицина в страната. В информационната сесия те запознаха
аудиторията с новостите в лечението на стерилитета от последните години. Експо-алеята на клиниките
даде възможност на посетителите да общуват пряко с най-известните специалисти от цялата страна,
да се консултират безплатно с тях по своите проблеми, да разберат какви са условията и
възможностите за лечение, предлагани от различните клиники, да получат насоки и подкрепа.
Петима от посетителите на Деня на репродуктивното здраве получиха от сдружение „Зачатие” ваучери
за финансово подпомагане на лечението им на стойност по 500 лв.
Всеки шести човек среща трудности при зачеването на дете. В България двойките с репродуктивни
проблеми са над 145 хиляди. Трябва да знаем, че за стерилитет в медицината се говори, ако при
двойката не настъпи забременяване след 1 година редовни опити за зачеване.
Сдружение „Зачатие” е първата организация на хората с репродуктивни проблеми в България, която
вече почти 15 години работи активно за информирането, подпомагането и защитата на правата на
пациентите с репродуктивни проблеми.
За повече информация и подробности посетете САЙТА НА „ЗАЧАТИЕ“.

Благотворителна изложба в помощ на сдружение „Онкоболни и приятели”
се проведе в Бургас
Благотворителна изложба на художничката Мариана Ламбова беше открита на 11 юни
в Експозиционен център „Флора” в Бургас. Средствата от продажбите на картините
авторката ще предостави на сдружение „Онкоболни и приятели”.
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Асоциация на семейства за партньорство в психиатрията
беше приета за член на европейската организация EUFAMI
Българската Асоциация на семейства за партньорство в
психиатрията (АСПП) беше приета за член на европейската
организация EUFAMI по време на годишното й Общо събрание.
EUFAMI е водеща структура в Европа, която работи в областта на
менталното здраве. „Да бъдеш част от тях е чест и огромно
предимство. За нас, като пациентска организация със същата
насоченост, такава подкрепа е жизнено важна. Затова считаме, че
предстоящото ни членство в EUFAMI е голяма крачка напред в борбата ни да направим по-добър
живота на хората, засегнати от психична болест.”, коментираха от АСПП.
„Знаем, че не сме сами и че винаги има надежда за по-добър живот. Затова приканваме всички, които
имат подобен проблем, преживяват същата болка, да дойдат при нас, защото само заедно можем да
постигнем повече.”, допълват от Асоциацията.
ЕUFAMI е основана през 1992 г. след конгрес в Де Хаан, Белгия от 1990 г., където хора, живеещи и
грижещи се за хора с ментални проблеми се обединяват, за да работят заедно. Така вече 25 години тя
се налага като мощна организация, която представлява интересите и защитава правата на психично
болните хора и най-вече на тези, които се грижат за тях.

Представители на Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит - АПРА участваха
в конгреса на Европейската лига против ревматичните заболявания в Мадрид
В стартиралия на 14 юни конгрес на Европейската лига против ревматичните заболявания (EULAR) в
Мадрид се включиха представители на българската Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит –
АПРА. Това събитие е основната форма, чрез която се осъществява обмен на клинична и научна
информация между специалистите в Европа. Научната програма на този форум покрива много и
разнообразни теми – от иновации в клиничната практика до научни разработки. Обичайно събитието
се посещава от около 16 000 делегати от цял свят.
EULAR има свое специално подразделение за пациентски организации,
PARE. Европейската лига е организация, която на европейско ниво
обединява и насърчава всички хора, които живеят с ревматични
заболявания; медицински специалисти, които се грижат за тяхното лечение
и научни дружества в ревматологията. Целите на организацията са да се
намали негативното влияние на тези заболявания върху пациентите и
цялото общество, да се подобрява лечението, превенцията и
рехабилитацията им.
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АПОЗ партнира на световната инициатива Wellness for cancer, която
въвежда грижата за кожата и тялото при пациенти с рак
Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания откликна на световната инициатива Wellness
for cancer с ясното разбиране, че грижата за тялото и кожата при пациентите с онкологични
заболявания е важна част от цялостната грижа за пациентите. В рамките на инициатива ще бъдат
определени центрове в страната, в които обучени терапевти ще прилагат разработени и отдалечени от
всякакъв риск за пациента козметични и спа процедури, подходящи за хора с онкологични
заболявания, които са съобразени с медицинския профил на пациентите. Инициативата беше
представена на 22 юни в Аджибадем Сити Клиник в София.
Повече за нея и партньорството четете ТУК.

Проект помага на младежи, преживели онкозаболяване
Всяка година в света от рак се разболяват около 250 000 деца и младежи под 20 години.
За съжаление 90 000 от тях не оцеляват. Въпреки това в развитите страни успехите на
лечението на онкологичните заболявания в детска възраст са факт. При наличие на
адекватно лечение над 80% от разболелите се деца постигат дълготрайна ремисия.
В България годишно от рак се разболяват около 150 деца. Лечението продължава от 6
месеца до 3 години, а за някои и цял живот. През това време те не могат да посещават училище, да се
срещат с приятели и да се занимават с любими занимания. След този период обаче децата се връщат
обратно в своя свят и отново мечтаят за бъдещето.
От каква подкрепа имат нужда младите хора, преживели онкологично
заболяване, беше обсъдено по време на проведена в София
международна конференция. В нея участваха кариерни консултанти,
представители на бизнеса и организации, ангажирани с проблема.
Събитието се организира по проект „Create Your Future”, който цели да
създаде адекватна програма за кариерно ориентиране на млади хора, преживели рак в детска възраст.
В него взе участие и сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“.

Кръгла маса „Проблеми на костната плътност и храненето при хора
със синдром на Даун” се проведе в Нов български университет
На 24 юни в НБУ в София се проведе кръгла маса на тема „Проблеми на костната плътност и храненето
при хора със синдром на Даун”. Организатори бяха департамент „Здравеопазване и социална работа“,
Център за терапия на лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения и Сдружение на
родителите на деца със синдром на Даун. Лектор беше проф. Лари Сува от Texas A&M University. В
дискусията участваха студенти, преподаватели, специалисти и родители. Обсъдени бяха проблемите
на деца и възрастни със синдром на Даун, съпътстващи здравни затруднения, възможности за
подобряване на качеството на живот, превенция на здравни нужди, програми за терапия и грижи.
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Проведе се годишната среща на EFA за актуализиране и модернизиране
приоритетите на организацията до 2020 г.
В ролята на представител на Партньорство за достъп до качествено здравеопазване (PACT) и
Европейски пациентски форум (EPF), д-р Станимир Хасърджиев взе участие в Годишната среща на
Европейската федерация на пациентските асоциации за алергии и респираторни заболявания (EFA) на
22 май във Флоренция. Д-р Хасърджиев акцентира върху темата за участие на пациентите в
европейските политики и инициативи, свързани с достъпа до здравеопазване. Основавайки се на
главните проблеми в Европейския съюз, свързани със застаряващото население и нарастващия
процент на хроничните заболявания, той отправи призив за по-високо ниво на здравна колаборация в
рамките на съюза. В своя подкрепа той цитира и Евробарометър 2017, посочвайки че „70% от
европейците биха желали повече действия от страна на ЕС в сферата на здравеопазването“.
По време на срещата стана ясно, че Европейски пациентски форум създава и подкрепя различни
инициативи, целящи повишаване осведомеността за реалната нужда от овластяване на пациентите за
по-добро здраве в Европа, както и нуждата от универсален достъп до здравеопазване до 2030 г. Това
включва: защита на финансовия риск; достъп до качествени здравни услуги; достъп до безопасни,
ефективни, качествени и достъпни, жизненоважни лекарства и ваксини за всички, както и
отстраняване на неравенствата в здравеопазването.
Засегнат бе и въпросът за здравето и околната среда. Представени бяха най-новите инициативи,
свързващи двете теми. Това са: нуждата от „детоксикация” на планетата от използването на живак до
2020 г., подобряване качеството на въздуха до 2030 г., преустановяване ползването на въглищни
електроцентрали до 2040 г. и достигане до 100% използваемост на възобновяема електроенергия до
2050 г. от страна на всички членове на съюза.
Обърнато бе внимание и на влиянието на социалните мрежи върху поведението на пациентите. Счита
се, че интернет помага за въвличането на пациентите в диалог с институциите, но от друга страна
поставя и въпроса за достоверността на информацията и сигурността на личните данни на пациентите.
Подобряването на достъпа до качествено здравеопазване до голяма степен в бъдеще ще зависи от
разработването на медицински устройства и електронното здравеопазване, стана ясно още на
срещата.
Освен презентираните теми по време на срещата бяха проведени и дискусионна кръгла маса между
презентатори и аудитория, както и семинари, свързани с грижата за здравето, превенцията, околната
среда и медицинските изследвания.
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Д-р Станимир Хасърджиев участва в „Пациентска кръгла маса за съвместна
работа и достъпно здраве“ в Литва
В качеството си на генерален секретар на PACT д-р Станимир Хасърджиев взе участие в среща на
заинтересованите страни в Литва на тема „Пациентска кръгла маса за съвместна работа и достъпно
здраве“. Събитието се проведе на 8 юни и беше организирано от Партньорство за достъп до
качествено здравеопазване (PACT) и Литовската коалиция за пациенти с рак (POLA) съвместно с
Комисията по здравеопазване на литовския парламент (Вилнюс), литовското Министерство на
здравеопазването, Литовски пациентски форум и Европейски пациентски форум (EPF). То бе
проведено в литовския парламент под егидата и присъствието на министъра на здравеопазването на
Литва проф. д-р Арелиус Верига.
Събитието бе първата от серия планирани срещи на заинтересованите страни от избрани държави
членки на ЕС. То бе инициирано от PACT като последваща инициатива на Регионалната конференция
на организацията, състояла се в периода 12-13 септември 2016 г. в София. Срещата в Литва предложи
възможност за политиците и здравната общност в страната да повишат кооперативността и да проучат
възможностите за ефективно ангажиране в съществуващи и бъдещи здравни политики с цел
подобряване достъпа до качествено здравеопазване за пациентите.
Д-р Станимир Хасърджиев даде начало на срещата с призив към участниците да работят съвместно в
посока изграждане на устойчиви канали за постоянна комуникация и обмен на опит по актуални
въпроси в сферата на здравеопазването. Д-р Хасърджиев изрази мнение, че подобряването на
достъпа трябва да бъде ключов приоритет за бъдещата съвместна работа в здравните политики на
Европейския съюз. Той подчерта, че въпреки това отговорността за крайния резултат в борбата с
неравенството до достъпно здравеопазване зависи от общите усилия на национално ниво.
Срещата бе белязана от общото желание от страна на участниците за прозрачно и ангажирано
сътрудничество за преодоляване на основните предизвикателства на Литва в сферата на
здравеопазването. Участниците набелязаха ключовите проблемни зони в отговор на специфичните
държавни препоръки на Европейската комисия, както и желаните от тях последващи действия.
Пълен доклад от срещата може да видите на официалната страница на PACT ТУК.
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Членове на Европейския парламент и заинтересовани страни с призив
за по-ефективно партньорство и съвместни инициативи в сферата
на здравеопазването
Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване
(PACT) приветства усилията на Европейската комисия в сферата на
публичното здравеопазване и призовава държавите членки за
подкрепа и обединение около идеята за превръщане на
здравеопазването в приоритет на Европейския съюз.
В този контекст PACT подчертава ползата от организирането на здравни
дейности от страна на ЕС. Такава инициативна среща бе съвместно
организирана на 27 юни от PACT и групата по интереси за Достъп до
здравеопазване от членове на Европейския парламент (ЕП). Тя бе инициирана по повод Доклада за
бъдещето на Европа и председателствана от членовете на ЕП – Андрей Ковачев, Кристиян Бушой,
Карин Каденбах, Лийве Виериник, и генералния секретар на PACT д-р Станимир Хасърждиев. Главна
тема на събитието беше ролята на здравеопазването в сценариите за бъдещето на ЕС. Проведе се
дискусия относно възможностите за включване на ЕС в сферата на здравеопазването.
По време на срещата бе отправен призив за по-всеобхватна и целенасочена визия за общественото
здраве, което е неизменим елемент от създаването на по-силни и устойчиви общества и икономики. В
този контекст и предвид демографската криза на континента, присъстващите стигнаха до
заключението, че здравеопазването е важно не само като самоцел, но и като съществен елемент за
постигането на по-оптимални резултати в другите обществени и политически сфери. Бе отбелязана и
безспорната полза от здравните дейности на ЕС за развитието на здравеопазването във всички страни
членки. Отправен бе апел за повече колаборация и подчертаване на важността от пациентско
включване в здравеопазването и защита на пациентите. Според участниците, ЕС трябва да подобри
приложението на директива за трансгранично здравеопазване относно правата на пациентите и
правото им на равен достъп до здравни услуги извън рамките на страната, в която живеят.
По време на срещата д-р Станимир Хасърджиев подчерта, че превенцията, промотирането на здравни
инициативи и подходът за контрол на хронични заболявания спрямо пациентските нужди не бива да
включват само заинтересовани страни от здравната сфера. Съществуват много други области на
политиката, които влияят върху здравеопазването, както и обратното. ЕС може да помогне в
изработването на решения и подчертаването на нуждата от кооперативност в постигането на едно подобро здраве и по-добри социално-икономически резултати. Различията в системите не бива да са
бариера за кооперативността, тъй като нуждата от по-добро здраве е обединителната сила за всички.
За повече информация – ТУК.
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