БЮЛЕТИН
бр. 34 I 2018 г.

1142 София, ул. Любен Каравелов 3, ет. 3, ап. 5 I 0700 10 515 I www.npo.bg I office@npo.bg

АКЦЕНТ НА БРОЯ:

Съдържание:

VII Национален конгрес на
пациентските организации

Акцент на броя

стр. 1

Активности на членовете на НПО

стр. 3

Международни активности

стр. 19

Конкурси и възможности за финансиране стр. 20
Предстоящо

стр. 23

Най-големият пациентски конгрес в България тази година се проведе на 26 и 27 октомври в София.
Неговата тема беше: „Бъдещето на здравеопазването в България“. Във форума взеха участие над 150
представители на пациентски организации от цяла България, чуждестранни гости от Македония и
Румъния, представители на българските институции, съсловни организации, асоциации и обединения в
сферата на здравеопазването, застрахователни дружества, здравни експерти и индустрия.

Пациенти, институции и експерти се обединиха около
необходимостта да се търсят решения, които да гарантират
здравна сигурност на българския пациент
Над 70 пациентски организации от мрежата на НПО се обявиха в подкрепа на
предлаганите реформи, но само ако те бъдат в унисон с утвърдените на европейско ниво
принципи за качествено и достъпно здравеопазване за всички граждани
VII-ят Национален конгрес на пациентските организации
стартира на 26 октомври в София и продължи два дни.
Поздравителни адреси по повод събитието отправиха
Министерство
на
здравеопазването,
Национална
здравноосигурителна каса (НЗОК), Български лекарски съюз
(БЛС), Българска асоциация на професионалистите по здравни
грижи (БАПЗГ) и Български червен кръст (БЧК). Д-р Станимир
Хасърджиев откри Конгреса и приветства гостите: 150 души,
представители на пациентски организации от цялата страна,

съсловните организации, институции, индустрията и медиите, здравни
специалисти.
С видео обръщение г-н Филип Домански, представител на Европейската
комисия от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на
храните“ поздрави гостите на Конгреса и каза, че българското
здравеопазване е изправено пред редица предизвикателства, свързани
с подобряване достъпа до здравеопазване, с необходимостта от
повишаване на ефективността в системата и с намаляване на
текучеството на кадрите. Той постави особен акцент върху необходимостта от намаляване на
доплащането от джоба на пациентите.
Събитието стартира с дискусионен панел на тема: „Здравноосигурителният модел в България – стъпки
в правилната посока към здравеопазване, основано на стойността“. В него се включиха д-р Даниела
Дариткова-Проданова, председател на Комисия по здравеопазването към 44-то Народно събрание, доц.
Михаил Околийски, експерт в офиса на Световната здравна организация за България, д-р Надежда
Тодоровска, заместник-председател на БЧК, г-жа Светла Несторова, председател на Асоциация на
българските застрахователи, д-р Нели Нешева, член на УС на БЛС и Петя Недкова, председател на
Националния съвет по качество в БАПЗГ. По-късно в дискусиите се включи и г-жа Жени Начева, заместникминистър на здравеопазването.
Д-р Дариткова поздрави организаторите за положените усилия през годините, като подчерта, че
активната позиция на пациентските организации, които са безпристрастни, са гарант за една добра
реакция в системата на здравеопазването и трябва да бъдат коректив на всички в системата. Тя поздрави
Национална пациентска организация (НПО) за подновената национална представителност и подчерта, че
е необходимо говорителите на пациентите да са легитимни, да подхождат отговорно и да имат коректен
изказ и позитивни послания към обществото.
Повече за изказванията на гостите вижте ТУК.
В рамките на дискусионния панел се засегнаха и следните акценти: липсата на единна здравна
информационна система, която би могла да елиминира голяма част от съществуващите проблеми в
момента; ролята на общественото здравеопазване и значимостта на профилактиката на хроничните
незаразни болести; изграждане на поведение, насочено към водене на здравословен начин на живот.
Всички участници в дискусията за здравното осигуряване в България се обединиха около идеята, че
независимо от това какъв здравноосигурителен модел бъде избран, важно е да бъде запазен
солидарният принцип, който да гарантира достъп на всички български пациенти, както и да се
изработят механизми, чрез които да бъде намален процентът на доплащане от пациентите и ще
се осъществява по-добър контрол на разходваните средства. Не на последно място, следва да се
осигури и сигурност на работещите в системата на здравеопазването в България.
В хода на Конгреса бяха засегнати и темите за бъдещето на сектора на здравеопазването, сред които
реформата в здравноосигурителния модел, електронното здравеопазване, значението на
националните програми за скрининг и профилактика на социалнозначимите заболявания, значението
на биоподобните и генеричните продукти и др.
В рамките на втория ден беше гласуван проект на меморандум на пациентските организации, който да
бъде разпратен до всички институции, работещи в сферата на здравеопазването.
Пациентските организации единодушно обявиха, че са готови да подкрепят всяка реформа, която е в
унисон с Целите за устойчиво развитие на ООН, призоваващи за Универсално здравно покритие до 2030
г., според които достъпът до здравни услуги и терапии е
основополагащо човешко право и които поставят пациента в
центъра на системата на здравеопазването.
Целият документ представлява т.нар. Пътна карта (Road map), в
който подробно са разписани конкретните стъпки, с които да се
постигне Универсално здравно покритие за всички до 2030 г.
Пътната карта можете да видите ТУК.
Допълнителна информация
Седмият Национален конгрес на пациентските организации се
реализира под патронажа на Комисия по здравеопазването и
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Министерство на здравеопазването. Освен изключително актуалните теми от сферата на
здравеопазването, в програмата му беше застъпено и представяне добри практики на пациентски
организации от България, Македония и Румъния и т.н.

Активности на членовете на НПО
Близо 1000 човека бяха изследвани за
хепатит В и С в Шумен, Стара Загора и
Кърджали в кампанията „Скъсай с
хепатита!“

В трите акции участваха представители на местната власт и експерти. Всички те
засвидетелстваха своята подкрепа в усилията за елиминиране на заболяването, като символично
разрязаха „връзката с хепатита“ и така дадоха старта на безплатните скринингови изследвания
в трите града.
Над 320 души се възползваха от акцията за безплатно
изследване за хепатит В и С в Шумен, която се проведе на 10
септември и бе под личния патронаж на д-р Нигяр Джафер.
Събитието се организира като част от кампанията „Скъсай с
хепатита!“, инициирана от Национално сдружение за борба с
хепатита „Хепасист“ и сдружение „ХепАктив“. Изследванията
отчетоха три положителни резултата за хепатит В – жена на 39 г.,
жена на 63 г. и мъж на 55 г., както и два положителни за хепатит
С – мъж на 51 г. и жена на 63 г. Поради големия интерес беше създадена организация за изследване на
още желаещи в Регионалната здравна инспекция в града.
Повече информация за акцията в Шумен вижте ТУК.
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Рекордните над 340 човека преминаха изследванията в Стара
Загора. Акцията се проведе на 8 октомври и премина под личния
патронаж на г-жа Кръстина Таскова. Изследванията отчетоха
четири положителни резултата за хепатит В – всичките на
представители на мъжкия пол на възраст 35, 51, 59 и 80 години.
Регистрирани бяха и два резултата с хепатит С – мъже на 31 и на
50 години.
Повече информация за акцията в Стара Загора вижте ТУК.

В Кържали от 270 изследвани бяха регистрирани 7
положителни резултата за хепатит В – жена на 64 г. и 6-ма
мъже на възраст 22, 40 (двама души), 41, 44 и 50 години, както
и два положителни резултата за хепатит С – мъж на 39 г. и жена
на 59 г. Акцията, която се проведе на 15 октомври, премина под
личния патронаж на г-жа Цвета Караянчева.
Повече информация за акцията в Стара Загора вижте ТУК.

През септември отбелязахме Месеца на
злокачествените заболявания на кръвта

По повод Световния месец на злокачествените заболявания на кръвта – септември, и Световния ден за
борбата с лимфома – 15 септември, Българско сдружение лимфом стартира кампанията
#ИновацияЗаЖивот. Партньори на организацията в тази инициатива са Българско медицинско сдружение
по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология и
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България. Идеята на
кампанията е да вдъхне кураж и надежда на пациентите, болни от рак на кръвта, да им покаже, че са
подкрепяни и че медиците се борят за тяхното оцеляване.
Тази година темата на Световния месец на злокачествените
заболявания на кръвта е „Малките неща, които изграждат
увереност“. Проучване на Lymphoma Coalition и Българско
сдружение лимфом показа, че увереността, която произтича от
информацията и подкрепата, играе важна роля в
положителния опит и резултатите в здравеопазването.
„Животът със злокачествени заболявания на кръвта е
възможен!“, това послание отправиха от Българско сдружение
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лимфом с двата графита, които откриха върху сгради в София и Пловдив. Това е първият у нас художествен
проект, посветен на пациентите с онкохематологични заболявания. Единият графит е разположен върху
фасадата на сградата на ул. Ангел Кънчев 27 в София, а другият може да бъде видян на стената на двора
на МУ „Св. Георги“ в Пловдив.
Повече за кампанията може да следите във Facebook.

Мащабна подкрепа за Центъра за деца
с аутизъм за Северна България в
Плевен

В края на август и началото на септември новоизграждащият се Център за деца с аутизъм за Северна
България в Плевен стана обект на два вандалски акта. В резултат от тях бяха изпочупени врати, прозорци,
електрически уреди. Редица обществени фигури, организации и обикновени граждани се обявиха против
актовете на посегателство и подкрепиха усилията на двете организации - сдружение „Аутизъм Днес“ и
фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, за изграждане на Центъра.
За подпомагане на неговото създаване в началото на септември беше организиран благотворителен
базар. Негови инициатори бяха The Cause team, които проведоха базар за домашно приготвени вкуснотии,
от който бяха събрани 1302 лв. Дарението беше дублирано от фондация HPE.

На 10 септември сдружение „Аутизъм днес“ и фондация „Стъпка
за невидимите деца на България“ дадоха пресконференция във
връзка с двата вандалски акта. Плътно до двете организации
застанаха публични фигури, подкрепящи каузата от години актрисите Елена Петрова и Силвия Лулчева, писателят Калин
Терзийски, а също и редица организации - Национална пациентска
организация, със своите близо 100 пациентски обединения от
цялата страна, Държавна агенция закрила на детето, Национална
мрежа за децата. Всички те застанаха зад посланието „НЕ на
страха!“ и изразиха възмущението си от извършените посегателства върху новоизграждащия се Център за
деца с аутизъм в Плевен, като заедно поискаха СПЕЦИАЛЕН СТАТУТ НА ЦЕНТРОВЕТЕ И МЕСТАТА,
предоставящи специализирани грижи за деца и хора в неравностойно положение, както и специална
гарантирана закрила от полиция, местна и държавна власт и прокуратура.
Повече информация от пресконференцията четете ТУК.
Национална пациентска организация излезе със становище по казуса, в което изрази възмущението си
от всеки опит за посегателство както над личността, така и над гражданската инициатива. Сдружението
предложи конкретни мерки за ефективна защита не само на социалните услуги за уязвими общности, но и
за хората, работещи в тях и техните клиенти.
Цялото съдъдржание на Становището можете да прочетете ТУК.
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Пациенти с пулмонална хипертония от
цяла Европа обсъдиха бъдещето

От 13 до 16 септември в Берлин се проведе годишната среща на Европейската асоциация по пулмонална
хипертония (PHAE). България беше представена от заместник-председателят наУС на Българско общество
на пациентите с пулмонална хипертония Мария Стефанова. В продължение на четири дни бяха обсъдени
предизвикателствата в грижите за пациентите с пулмонална хипертония, както и новите терапевични
възможности. Към европейското семейство тази година се присъединиха Молдοва и Турция. Връчени
бяха и наградите за най-ефективна кампания, посветена на 5-ти май – Световен ден на пулмоналната
хипертония. Беше проведено Общо събрание, на което бе уточнено, че финансовият отчет за 2017 г. ще
бъде приет допълнително на извънредно общо събрание на членовете. Стана ясно, че Бордът и
директорите на Европейската асоциация по пулмонална хипертония са изправени пред доста
предизвикателства и нуждата от промяна в Управителния съвет на организацията е наложителна.

Председателят на ДАЗД посети Центъра
по приложен поведенчески анализ за
деца с аутизъм

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето Елеонора Лилова се запозна с работата на АВА
Центъра по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм дни преди старта на новата учебна година.
Тя беше впечатлена от използваните иновативни методи и покани специалистите от Центъра да се
включат в подготовката на новата Национална стратегия на детето, като представят своите идеи и мнения
по планираните приоритетни области и цели.
ДАЗД се присъедини към можеството институции и обществени личности, като на свой ред осъди
вандалските актове над Центъра за деца с аутизъм в гр Плевен и заедно с всички 240 неправителствени
организации застана зад сдружение „Аутизъм Днес“ и фондация „Стъпка за невидимите деца на
България“ в усилията им за изграждане на това място.
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Училищата от мрежата на Център
„Амалипе” стартираха учебната година
с много гости и надежди

По повод началото на новата учебна година омбудсманът Мая Манолова, посланикът на Дания н. пр.
Сорен Якобсон, посланикът на Великобритания н. пр. Ема Хопкинс, дипломати от посолствата на САЩ и
Норвегия (Букурещ), главният секретар на МОН Албена Михайлова, директорът на ЦОИДУЕМ Мануела
Радева, заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, представители на
Тръста за социална алтернатива, експерти и други гости уважиха тържествата в училища от мрежата на
Център „Амалипе” по проект „Всеки ученик ще бъде отличник”. Всички те пожелаха една по-успешна,
изпълнена с постижения, любов и разбирателство учебна година, която да ни обедини и да ни направи
по-толерантни и устремени към доброто бъдеще!
Информация за събитията по места вижте ТУК.

Експерти
от
Център
„Амалипе“
проведоха редица срещи по проект
„Всеки ученик ще бъде отличник“
Над 200 директори на учебни заведения се включиха в 3 двудневни регионални директорски срещи по
проект „Всеки ученик ще бъде отличник“. В началото на срещите участниците представиха себе си и
постигнатите резултати през предходната учебна година в областта на учебно-възпитателния процес;
работата по проект „Твоят час“, дейности по други оперативни проекти; активизиране на родителската
общност и ученическия актив и успешно приложените превантивни мерки за обхват и задържане на
учениците в училище.
Работата продължи с презентиране на обучителните програми, за които организацията притежава лиценз,
както и с връчването на сертификати за преминалите вече такива.
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Център
„Амалипе“
продължава
провеждането на родителски лектории
по
проект
„Заедно
намираме
решения…“

Със стартирането на новата учебна 2018/2019 година продължи и цикъла от родителски лектории, които
се провеждат в изпълнение на проект BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017 „Заедно намираме
решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Великотърновска област“ на Център
„Амалипе“.
Целта на втората лекция от цикъла, която бе на тема „Мотивация за учене“, беше да активира
родителската общност да подкрепя и амбицира децата да посещават редовно училище и да повиши
тяхната ангажираност към учебния процес. Бяха проведени лектории в с. Бяла река, община Сухиндол, гр.
Бяла черква и с. Батак, община Павликени, гр. Стражица и в гр. Златарица.
През октомври се проведе и трети модул от родителските лектории на тема „Стимулиране на
познавателната активност“, с която се затвърдиха получените досега знания за образованието и се
стимулира убеждението на родителите в значимостта на образователния процес.

Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен
проведе
Национален
форум
за
включването на младите роми във
формирането на младежките политики
Между 20 и 25 септември 2018 в Банско се проведе Hационален форум на тема „Структурен диалог за
включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики“. В
организираното от сдружение „Жажда за живот“ – Сливен събитие участваха младежки представители,
експерти от институции и медии. Форумът е финансиран по програма „Еразъм+“, Дейност КД3. Основните
цели на събитието бяха да се насърчи развитието на диалога и политиките между заинтересованите
страни, да се стимулира по-активното участие на младите роми в местните младежки политики и в
процесите на взимане на решения. Участниците търсиха решения на настоящите проблеми на младите
хора при включването им в местните политики и работиха с експерти от държавни институции, отговорни
за младежките политики в България.
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Медали за членове на СК „Достоен
живот“ от Държавното първенство по
лека атлетика в Силистра

Два златни медала и един сребърен донесоха от участието си в Държавното първенство по лека атлетика
в Силистра членове на Спортен клуб „Достоен живот“. Отличията от състезанието, което се проведе на 25
и 26 септември са: златен медал в дисциплината тласкане на гюле, златен медал в хвърлянето на диск и
сребърен медал в бягането на 100 м.
Клубът записа участие и в Държавното първенство по шоудаун, което се проведе от 22 до 24 септември
във Варна.

АПРА
организира
семинар
за
ревматични заболявания и скрининг за
жителите на област Русе
Семинар за ревматични заболявания организира на 25 септември в Русе сдружение „Асоциация на
пациентите с ревматоиден артрит“. С него беше даден стартът на безплатни скринингови изследваия за
жителите на областта.
На форума бяха дискутирани диагностиката, възможностите за лечение и рехабилитацията
на ревматичните заболявания.
По данни от социологическо изследване „Нагласи и предизвикателства пред пациентите с ревматични
заболявания“, които бяха изнесени, поставянето на диагноза закъснява средно между 5 и 10 години. Това
повишава риска от инвалидизация - при това в млада възраст. Причините са ненавременното разчитане
на симптоматиката и закъснелия достъп до ревматолог. Семинарът премина с официалната подкрепа на
д-р Даниела Дариткова-Проданова - председател на парламентарната Комисия по здравеопазването, под
патронажа на община Русе и с подкрепата на Национална здравноосигурителна каса и на Института за
здравно образование.
„Русе е една от областите в страната, в които навременният достъп до ревматолог и ранната диагностика
са силно затруднени“, обявиха организаторите. Скрининговата програма за ранна диагностика на
ревматични заболявания продължи до 26 октомври и беше насочена към хората на възраст между 18 и 50
години, които нямат диагноза, но имат симптоми на ревматично заболяване.
За повече информация ТУК.
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Община Антоново отмени таксите за
детска градина

Община Антоново премахна таксите за детска градина за всички деца. Това стана с решение на
Общинския съвет от 27 септември по предложение на кмета Хайредин Мехмедов. Инициативата е на
Център „Амалипе“, който провежда кампания за премахване на таксите за детска градини в рамките на
проект „Всички заедно за силно и здраво начало”, координиран от сдружение „Свят без граници”.
Кампанията в Антоново е по инициатива на Нели Николова, регионален координатор на „Амалипе“ и
общински съветник.
С решението си Антоново се присъедини към постоянно увеличаващата се група от общини, които са
премахнали всякакви такси. На 1 юни кампания „Без такса в детските градини“ инициира и омбудсманът
Мая Манолова.

Поредното
предизвикателство
на
ултрамаратонеца
Краси
Георгиев
отново събра средства за децата с
онкохематологични заболявания
За пореден път ултрамартонецът Краси Георгиев предизвика себе си и нас, за пореден път успя и отново
го направи за децата с онкохематологични заболявания. На 28 септември бегачът стартира своето 55часово тичане в Градската градина в Пловдив и финишира успешно след повече от две денонощия. През
цялото време той беше подкрепян от стотици свои съмишленици. Общите километри, изминати от всички
включили се в предизвикателството, бяха регистрирани в Team Blue предизвикателството на OББ, които ги
монетизираха и дариха за сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“.
За повече информация ТУК.

Сдружение „Аутизъм днес“ участва в
Националната консултативна среща на
Държавна агенция за закрила на детето

Заинтересовани групи по отношение на здравето, образованието и отдиха на децата се включиха в
Националната консултативна среща на Държавна агенция за закрила на детето, проведена съвместно с
Пловдивски университет. На 1 октомври те разгледаха приоритетите на децата и Национална стратегия на
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детето, дебатираха относно свободното време, здравето и благополучието на подрастващите и
представиха вижданията си за образованието и сигурността на средата за детското развитие. От името на
сдружение „Аутизъм днес“ във форума участва Светлана Красимирова – психолог, поведенчески технолог
и мениджър на Център за работа с деца „Витоша“. В срещата се включиха и председателят на ДАЗД
Елеонора Лилова, д-р Юлиян Петров - председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Янка
Такева - председател на Синдикат на българските учители, представители на Съвета на децата от Плевен,
Враца, Монтана и Габрово.

Председателят на „Аутизъм днес“
Владислава Цолова участва в обучение

От 1 до 5 октомври председателят на сдружение „Аутизъм днес“ участва в обучение Leadership training:
learn how to be a self-advocate at European level на Inslusion Europe в Брюксел. Тя посети Европарламента,
реализира полезни срещи и подаде кандидатурата на Сдружението за участие в проект на програма
„Европа“ на Столична община – „Заедно за невидимите деца на България“ - II Част, за да могат учители и
специалисти от системата на образованието в Столична община да работят по-спокойно и качествено с
децата с разстройство от аутистичния спектър, в синхрон с българските и европейските закони за
адекватна и качествена грижа и подкрепа.
В Брюксел Владислава Цолова се срещна с Катя Ватер (European Parliament Directorate-General for Internal
Policies of the Union Directorate for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Secretariat of the Committee on
Petitions) по повод искането за специален статут на центровете за работа с деца, провокиран от
вандалските актове над Центъра за работа с деца с аутизъм в Плевен.

Сдружение „Усмивка“ даде старт на
петия Национален конкурс за „Найусмихнатият клас на България 2018“

За пета поредна година сдружение „Усмивка“ с подкрепата на
община Бургас организира Национален конкурс на тема „Найусмихнатият клас на България 2018“. Той беше открит на
01.10.2018 г. по повод Световния ден на усмивката. Конкурсът
продължи до 30 октомври при изключително голям интерес.
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Ученическите фотогрфии ще се борят за награди в 6 категории: „Най-усмихнатите деца в детската
градина“, „Най-усмихнати първолаци“, „Най-усмихнат начален курс от 2-ри до 4-ти клас, „Най-усмихната
прогимназия“, „Най-усмихнати гимназисти“ за 9–11-ти клас и „Най-усмихнати абитуриенти“. Тази година
конкурсът се проведе под надслов „През новата учебна година, Уважение, Сплотеност и Подкрепа Усмивката прави силата!” и вече си има официална страница - www.usmivka2018.org.
Победителите ще бъдат наградени на официална церемония на 7 декември в сградата на Областна
администрация – Бургас.

Сдружение
„Фракарита
България“
отпразнува два рождени дни

С дискусия на тема „Нови предизвикателства в работата със зависими“, сдружение „Фракарита България“
отбеляза рождените дни на две свои инициативи. Дискусията се проведе на 5 октомври. Тази година две
от структурите на Сдружението празнуват годишнини – Програмата за рехабилитация на зависими
„Солидарност“ навърши 15 години, а Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и
хазарта стана на 10 години.
Програма „Солидарност“ изпълнява своята мисия за рехабилитация и социална интеграция на зависими с
цел автономен живот от 2003 г. От 2008 г. Националната информационна линия предоставя безплатно
консултиране и насочване на хора от цялата страна чрез телефон, чат и имейл.
Повече можете да научите ТУК.

Сдружение „ХепАктив” и CheckPoint
София изследваха за хепатит В и С на
изложението Bulgaria Tattoo Expo

CheckPoint София – Център за сексуално здраве и сдружение
„ХепАктив” организираха акция за безплатни изследвания за
хепатит В и С по време на изложението Bulgaria Tattoo Expo. То
се проведе на 6 и 7 октомври в София.
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Инициативата на двете организации има за цел да насърчи професионализма и добрите практики в
студиата за татуировки и пиърсинг, както и да даде възможност на посетителите на изложението да
проверят своя статус по отношение на хепатит В и С. Това е особено препоръчително за хора, които вече
имат татуировки или пиърсинг.
„Неслучайно потърсихме партньорство с организаторите на Bulgaria Tattoo Expo. Изработването на
татуировка или пиърсинг в студио, което не поддържа висока хигиена и не дезинфекцира правилно
инструментите си, може да доведе до сериозни последици за здравето, сред които инфектиране с
хепатит В или С. С тази инициатива бихме искали да подкрепим професионалистите в бранша и да
призовем към спазването на високи стандарти в практиката”, коментира Силвана Лесидренска,
председател на сдружение „ХепАктив”, част от CheckPoint София. „Бихме искали също и да насърчим
хората, които вече имат татуировки или пиърсинг, но не са сигурни при какви условия са били
извършени, да проверят своя хепатитен статус.”

Пациентска организация „Глаукома“
организира безплатни прегледи в Стара
Загора

От 10 до 12 октомври в Стара Загора се проведоха безплатни профилактични прегледи за установяване на
глаукома. Акцията беше насочена най-вече към хора над 60-годишна възраст, които нямат поставена
диагноза „глаукома“. Кампанията се организира от Пациентска организация „Глаукома“ и Институт за
здравно образование, със съдействието на Очно отделение на Болница „Тракия“ и беше посветена на
Световния ден на зрението, който тази година се чества на 11 октомври.

С
благотворителна
отбелязахме
Световния
зрението

изложба
ден
на

Пациентска организация „Глаукома“, Институтът за здравно образование и НДК отбелязаха съвместно
Световния ден на зрението, който се провежда всеки втори четвъртък на месец октомври под егидата на
Световната агенция за предпазване от слепота, като част от инициативата VISION 2020: The Right to Sight
(Право на зрение 2020) на Световната здравна организация.
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По този повод НДК отвори вратите си като домакин на благотворителната фото изложба „Не залязвай,
слънце!“, която съдържа 52 фотоса. Авторът на творбите е с частично увредено зрение и посвещава труда
си на каузата за борба със слепотата.
Ярките краски на света и светлината на слънцето могат да бъдат видени дори и с нарушено зрение. Ако
съхраним надеждата и вярата в доброто, само тогава слънцето няма да угасне. Това са посланията, които
бяха отправени на откриването на изложбата.
Тя беше открита на 11 октомври, с участието на ученици от НМУ „Любомир Пипков“ от класа на Лили
Илиева. Владилена Тодорова – вокал, Яра Енев – вокал, Антон Златков – китара посветиха своето
изпълнение на каузата. Събраните от продажбата на творбите средства ще послужат за закупуване на
апаратура за скрининговата програма на Пациентска организация „Глаукома“.
Глаукомата е очно заболяване, което е водеща причина за необратима слепота в света, включително и в
България. Ранната диагностика и навременното лечение помагат да се предотврати загубата на зрението.
Всяка година през скрининговите програми на пациентската организация и Института за здравно
образование минават хиляди възрастни хора, които получават достъп до безплатни прегледи при
офталмолог. Благодарение на тази програма, ранната диагностика на глаукома се е повишила значително.
Най-важното, на което се обръща внимание в Световния ден на зрението, е фактът, че 80% от слепотата в
света е предотвратима – може да бъде избегната или излекувана. Световният ден за зрението е
платформа за всички, които подкрепят усилията за борба със слепотата.
В знак на солидарност към каузата за борба със слепотата, НДК завърза символично очите на скулптурата
„Възраждане“, която стои в Централното фоайе на сградата. В 20 ч. на 11 октомври НДК беше осветен в
зелено - цветът на борбата с глаукомата.

Федерация на жените организира
профилактични прегледи за дамите от
Разград

Повече от 1000 жени се възползваха от профилактичните прегледи на млечни жлези и на щитовидна
жлеза, които Федерация на жените – Разград организира от 11 до 15 октомври. Акцията е традиционна и
се проведе съвместно с община Разград и ДКЦ 1 – Разград. През скрининга за рак на млечната жлеза
преминаха 506 жени, като при 53 от тях беше открита някаква форма на патология. Прегледи на
щитовидна жлеза бяха извършени на 448 дами, на 148 от които бяха намерени патологични изменения.
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За правото да дишаш

На 12 октомври Сдружение на пациенти с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация,
съвместно с Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалби на гражданите към
Народно събрание организира кръгла маса на тема „Възможности за реимбурсиране на
кислородолечението в домашни условия“.
Кръглата маса се явява логично продължение на Петицията, която беше подписна от над 600 човека и бе
депозирана в Комисията по взаимодействие с неправителствени организации и жалби на гражданите
през февруари тази година.
Предложението за безплатна кислородна терапия е залегнало в проектобюджета на НЗОК за 2019 г.
Предвижда се 400 пациенти с пулмонална артериална хипертония, идиопатична фиброза, муковисцидоза
и саркоидоза да получат частично подпомагане за наем на кислородни концентратори в размер на 500
лева.
Сдружението работи върху цялостна концепция за покриване нуждите на домашно лечение с кислород
на всички нуждаещи се пациенти за 2020 г.
От хронична дихателна недостатъчност страдат редица пациенти със сърдечни, неврологични,
онкологични и други хронични страдания. Според неофициално проучване, броят на лицата в България,
нуждаещи се от домашна кислородотерапия е 15–20 000 души.
Лечението на страдащите от хронична дихателна недостатъчност и нуждаещите се от продължително
кислородно лечение в дома се извършва посредством домашна кислородотерапия – в дома и извън дома
с помощта на кислородни концентратори. В България кислородолечение е достъпно от около 20 години
от търговци на медицинска техника, но не се реимбурсира от държавата.
Пациентите, нуждаещи се от кислородотерапия в домашни условия са в състояние на непрекъсната
хипоксия, която води да трайни заболявания, нарушения на нормалните жизнени функции и в много от
случаите до преждевременна смърт.

Пациенти предизвикаха НЗОК по повод
Световния ден за борба с артрита

На 12 октомври отбелязахме Световния ден за борба с артрита. По този повод Асоциация на пациентите с
ревматоиден артрит (АПРА) и Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев представиха
специално изработени ревматоидни ръкавици. При слагането им те карат здравия човек да почувства
истински проблемите на болните от ревматични заболявания.
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В сградата на НЗОК, пациенти с ревматични заболявания отправиха покана към Надзорния съвет на НЗОК
да пият кафе заедно по повод Световния ден за борба с артита.
Той се отбелязва с цел повишаване на информираността сред медицинските среди, хората с ревматични
заболявания и широката общественост. За пръв път на тази дата през 1996 г. хората с ревматични и
мускулно-скелетни заболявания се събират, за да бъде чут гласът им. По света артритните заболявания са
най-голямата група хронични болести, като само в Европа от тях страдат 120 млн. души. Сред най-често
срещаните са ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит, подагра.
Въпреки че този ден е повод за поздравления по света, у нас пациентите го отбелязват, изпълнени с
разочарование. Те още веднъж повдигнаха въпроса за новите критерии, касаещи биологичната терапия,
които на практика ги оставят без лечение. Въпреки обещанията на НЗОК, че никой няма да остане без
медикаменти, всеки ден има пациенти, на които се отказва биологична терапия заради административни
недоразумения. От НЗОК обясняват, че има неща в новите критерии, които трябва да се дообмислят.

Есенни „Дни на здравето”

На 12 и 13 октомври СНЦ „Диабет–Кубрат“ и ЦСРИ към Балмед ООД проведоха есенни „Дни на здравето“.
Инициатива се състоя с подкрепата на общинската администрация в града. Членовете на Сдружението
присъстваха на лекция, свързана с диабетните усложнения. На всички присъстващи беше измерена
безплатно кръвната захар. Отчетено беше подобряване контрола на кръвните показатели на членовете на
Сдружението, което се счита като резултат от редовно провежданите обучения и скрининги. Всеки
желаещ получи възможност да изследва и пълния си холестеролен профил - общ, добър и лош
холестерол, триглицериди и сърдечен риск. Изследването се извърши с иновативно P.O.C.T.- медицинско
изделие. След срещата на площада пред Читалището се проведе акция за изследване и на жителите на
Кубрат.
На 13 октомври подобна акция се проведе и в с. Беловец. Отчетени бяха силно завишени нива на кръвна
захар и изключително високи и стойности на холестеролните фракции.
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„Аутизъм днес“ организира лекционно
обучение по приложен поведенчески
анализ

На 15 октомври се проведе лекционно обучение на тема: „Приложен поведенчески анализ – защо и как
помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение”.
Събитието беше организирано от фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ и сдружение
„Аутизъм днес“ в Аджибадем Сити Клиник Токуда.
Лектор беше сертифицираният поведенчески аналитик и супервайзор на центровете „Аутизъм днес“
Deena Singer. Засегнати бяха въпросите за основите на приложния поведенчески анализ, основните
правила и значение на етиката, процедури за ефективна работа с мотивацията на детето, успешни
принципи и техники, терапевтична интервенция – създаване и „декориране“ на благоприятстваща
обучителна среда, „безгрешно учене“ и много други теми.
В лекционнотото обучение се включиха специалисти от цялата страна - психолози, логопеди, специални
педагози, учители, които в ежедневната си практика работят с деца с разстройство от аутистичния спектър
и с поведенчески проблеми, родители.
Подобно обучение имаше и в Плевен – на 17 октомври супервайзорът на центровете на „Аутизъм днес“ и
поведенчески аналитик Deena Singer разви темата за поведенческия анализ и в ЦСОП „П. Р. Славейков“,
Плевен. Лекционното обучение беше насочено към специалистите от Център за работа с деца с аутизъм в
Плевен, за специалистите от ЦСОП „П. Р. Славейков“ и от РЦПППО - Плевен и родители.
По- късно същия ден Deena Singer продължи с наблюденията си и оценки на децата от Център за деца с
аутизъм в града.
Проведе се и второ лекционно обучение на „Аутизъм днес“
Броени дни след първата серия от две лекционни обучения с практическа насоченост, на 25 октомври
„Аутизъм днес“ и „Стъпка за невидимите деца на България“ организираха и второ. Неговата тема беше
„Сензорна интеграция – SIAT“, а лектор - Kristiane Kull Sadacharam, ръководител на отдела за ерготерапия в
Детски център – Мюнхен. В обучението участваха специалисти, които в ежедневната си практика работят с
деца със специални потребности и други развитийни разстройства, както и родители на деца със
специални потребности.

Сдружение на пациенти с дихателна
недостатъчност
и
белодробна
трансплантация откри първата чешма
паметник на хората, спасили живот
чрез донорство
По повод Европейската седмица на донорството, която започна на 10 октомври, Сдружение на пациенти с
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дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация, с подкрепата на Изпълнителна агенция по
трансплантация откри първата по рода си чешма паметник, посветена на хората, които чрез донорство
спасяват живот.
Това се случи на 18 октомври 2018 г. на Софийския булевард „Цариградско шосе“, в новата зелена площ
до локалното платно на сп. „Окръжна болница“. На откриването присъстваха представители на
институции, партньори и съмишленици.
Този акт на признателност към хората, дали втори шанс за живот на някой непознат, поставя началото на
националното движение „Чешми за донорство“, благодарение на което предстои да се откриват още
такива паметници в различни градове в страната.

Заработи Центърът за работа с деца с
аутизъм на Северна България в Плевен

На 19 октомври беше открит третия Център за работа с деца с аутизъм за Северна България, който се
намира в Плевен. На откриването присъстваха заместник-министътърът на образованието Деница Сачева,
кметът на Плевен Георг Спартански, заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на
детето Валери Йорданов, председателят на Общински съвет-Плевен Мартин Митев и други.
Обучен екип от специалисти ще помага със съвременни методи за развитието на децата от Северна
България. Центърът е първият извън София и е настанен в сграда от 1600 кв. м, предоставена от Община
Плевен. „Броят на децата расте все повече и повече. България не разполага със статистика, но според
официални данни в Америка тази година едно на всеки 48 деца се диагностицира с аутистично
разстройство. Тук правим стаи за семейства, които ще отсядат за няколко дни, когато идват на оценки, на
терапии“, обясни Владислава Цолова, председател на „Аутизъм днес“.

По-рано този месец, на 8 октомври, Изпълнителният директор на Hewlett
Packard Enterprise HPE - Ираван Хира, заедно с представител на мениджмънта на HPE - Севдалин Захариев,
и колеги връчи чек на сдружение „Аутизъм днес“ в подкрепа на изграждане на Центъра за деца с аутизъм
за Северна България в Плевен. Екипът на Hewlett Packard Enterprise HPE беше силно разочарован от
упражнения вандализъм върху сградата на Центъра. Поради това беше организиран благотворителният
базар за домашно приготвени вкуснотии на 4 септември 2018 г.
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Международни активности

Д-р Станимир Хасърджиев участва в
неформална среща на Работната група
от
експерти
към
Европейския
парламент
по
темата
за
тютюнопушенето
В качеството си на член на Управителния съвет на Европейски пациентски форум (EPF) д-р Станимир
Хасърджиев участва в неформална среща на Работната група от експерти към Европейския парламент в
началото на миналия месец. На заседанието беше разгледан въпросът с регулацията на електронните
цигари и бездимните изделия. В срещата освен д-р Хасърджиев участваха евродепутатът Моника Беньова
(S&D, Словакия), Матиуш Ферек, представител на Европейската комисия от Главна дирекция
„Здравеопазване и безопасност на храните“ и Клайв Бейтс, експерт по политики за контрол на тютюна от
неправителствения сектор.
Интересът на потребителите към новите изделия на тютюневата индустрия, основно електронни цигари и
нагреваеми тютюневи изделия, е причината да се постави на дневен ред изработването на стратегия за
тяхната бъдеща регулация. По време на срещата експертите се обединиха около мнението, че тази
стратегия трябва да е основана на научна информация за степента на риск, свързан с електронните цигари
и бездимните изделия. Много специалисти са на мнение, че такава информация все още липсва. Има и
редица въпроси, които трябва да намерят отговори преди да се пристъпи към изработване на документа.
„Проблемът е, че ние на практика не знаем какъв е ефектът от иновациите и съответно от употребата на
т.нар. нови тютюневи изделия върху потребителите и тяхното здраве.“ - посочи евродепутатът. Това се
дължи и на факта, че те се предлагат на пазара отскоро, което не дава възможност да бъдат проучени
дългосрочните им ефекти на този етап.
„С цел да защитим европейските потребители и да постигнем целите на ЕС в областта на общественото
здраве, ние трябва да постигнем съгласие за начина, по който да получим независима научна оценка и
мониторинг на употребата на тези продукти, така че политиците да упражняват надзор върху реалния
потенциал за намаляване на вредата.“ – каза евродепутат Беньова и обърна внимание на резултатите от
панелната дискусия: „Само ако можем да се ориентираме в научните данни, така че да си извадим
заключения за съществените ползи, можем, евентуално, да приложим политика, която отразява тези
изводи и да предложим политика за заместване на пушенето.“ Д-р Хасърджиев заяви: „Парадоксално, но
неприлагането на политики за намаляване на вредата може да заздрави позицията на най-вредните
продукти, а именно – цигарите.“
На този етап най-важното е да се създаде механизъм, чрез който да може обективно да бъдат оценени
научните данни за здравните рискове от новите продукти в сравнение с цигарите и те да бъдат
общопризнати като обективни и безпристрастни.
Повече подробности ТУК и ТУК.
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Конкурси и възможности за финансиране
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуер
Срок за кандидатстване: текущ
Гражданските организации в България могат да използват възможностите, които предлага
технологичният уеб сайт на ТехСуп (TechSoup) и да получат достъп до дарителски програми за
софтуер.
Дарение, лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт, могат да получат организации,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена полза или читалища,
вписани в регистъра на читалищата.
За да получат дарение лицензиран софтуерен продукт, гражданските организации трябва да посетят
сайта на ТехСуп България на адрес www.techsoup-bulgaria.org и да регистрират своята организация,
като създадат нова сметка.
След успешна регистрация те могат да поръчат софтуерните продукти, които желаят да им бъдат
предоставени като дарение. Организациите е необходимо да заплатят под формата на дарение
минимална сума за разходите, свързани с доставката на заявените продукти.
Техсуп-Глобал е неправителствена организация, основана през 1987 в САЩ., а фондация
„Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е партньор на Техсуп-Глобал за България.
Повече информация - ТУК.

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 уебстраниците си 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.
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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.
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Министерството на здравеопазването обяви XI-то издание на
Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за
учебната 2018/2019 година
Срок за кандидатстване: 15 декември 2018
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето" се провежда в рамките на Националната
програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на
здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и
рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност,
злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.
Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на
образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и
спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на
Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Националният конкурс започва от 22 октомври 2018 г. и продължава до 10 май 2019 г. Конкурсът ще
се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-8 клас и 9-12 клас. Право на участие имат
паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна.
В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и
същи випуск.
Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (22 октомври 2018 г. – 15 декември 2018
г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите
проекти в следните области на превенцията на хроничните незаразни болести – „Ограничаване на
тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност". През
втората фаза на конкурса, 25 декември 2018 г. – 10 май 2018 г., ще се осъществи реализацията на
проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането
на участниците до 25 май 2019 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет
страниците на министерствата и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе
през месец юни 2019 г.
Новото в регламента на Конкурса е, че са предвидени общо 61 предметни награди.
Всяка от институциите партньори в провеждането на Националния ученически конкурс, съгласно
компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни награди по 12 проекта, както
следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка възрастова
категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за
всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването и Представителството на
Европейската комисия в България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални
постижения в областта на опазване на здравето".
Пълна информация за регламента на конкурса може да на интернет-страниците на МОН, МК, ММС,
МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в
страната, както и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка
година, да оказват необходимата помощ на участниците.
За повече информация посетете страницата на МЗ.
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„Социално включване в общността"
Срок за кандидатстване: до 25 януари 2019
Неправителствените организации, които са доставчици на социални услуги, могат да кандидатстват в
новата схема на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" „Социално включване" за
изграждането на иновативни интегрирани социални услуги. Схемата е отворена от 25 октомври, а
кандидатите имат три месеца да разработят и подадат проектите си.
С изпълнението на процедурата се цели да се създадат предпоставки за активно социално включване
и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове
на семейства, вкл. деца, чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги.
Чрез изпълнението на настоящата операция на лицата от уязвимите групи ще се предоставят
целенасочени действия за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и
повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд и е насочена към хора с увреждания и техните семейства; семейства с
деца, вкл. в риск и с увреждания; деца в риск, вкл. с увреждания, възрастни в риск и служители на
доставчици на социални услуги.
Общият бюджет е 5 000 000 лв. като кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ
до 200 000 лв. Дейностите по проектите следва да приключат до края на 2020 г.
Допустими за кандидатстване бенефициенти са доставчици на социални услуги. Партньори могат да
бъдат неправителствени организации и общини.
Подробности можете да намерите ТУК.

Начало на първия конкурс за стратегически проекти на Фонд
Активни граждани (Active Citizens Fund) България
Срок за кандидатстване: до 28 януари 2019
Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.
обявява начало на първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Допустимите
кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични
приоритети:





Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост;
Подкрепа за правата на човека;
Овластяване на уязвими групи;
Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и
предотвратяване на насилието по полов признак;
 Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните
промени;
 Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на
гражданските организации.
По първия конкурс за стратегически проекти ще се подкрепят проекти на граждански организации
(юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ) с продължителност от 12 до 36 месеца и размер на
безвъзмездното финансиране от 10 001 до 200 000 евро в шест тематични приоритета.
Общо разполагаемият индикативен бюджет за предоставяне на безвъзмездно финансиране за
стратегически проекти по конкурса е 6 700 000 евро.
Операторът на Фонд Активни граждани България ще проведе информационни дни в периода 29
октомври – 16 ноември 2018 г. в градовете Враца, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас.
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Подробен график за тях можете да намерите ТУК.
Подробности за конкурса може да намерите на страницата на Фонда.

Предстоящо
1 ноември 2018 г.

- стартира Месецът за повишаване информираността на обществото
относно пулмоналната артериална хипертония. Българско общество
на пациентите с пулмонална хипертония ще организира различни
активности в рамките на „лилавия месец“. Актуална информация – на
www.bspph.net и в социалните мрежи.

2 ноември 2018 г.

-

старт на кампания „Дефицитът на витамин D – опасност за здравето“,
организатор: фондация „МС Общество – България“

2 ноември 2018 г.

-

старт на конкурса „Годишни награди за пътна безопасност“ за 2018
година, организатор: фондация „Годишни награди за пътна
безопасност“ към Българска асоциация на пострадали при катастрофи

11-13 ноември 2018 г. - обучителен семинар по „Фолклор на етносите в България - Ромски
фолклор“, организатор: Център за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе”
22 ноември 2018 г.

-

29 ноември 2018 г. -

Кръгла маса по темата за инсултите, организатор: НПО
заключително събитие по кампанията „Скъсай с хепатита!”,
организатор: НСБХ „Хепасист” и Сдружение „ХепАктив”

края на ноември 2018 г. - откриване на чешма паметник в рамките на националното движение
„Чешми за донорство“ в Пловдив, кв. „Тракия“, организатор:
Сдружение на пациенти с дихателна недостатъчност и белодробна
трансплантация
януари 2019 г.
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-

връчване на Годишните награди за пътна безопасност за 2018 година,
организатор: фондация Годишни награди за пътна безопасност към
към Българска асоциация на пострадали при катастрофи
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