
Програма на Общността за действие в 

областта на общественото здраве (2003-

2008)

Работен план за 2007 г.



Кога е поставено началото ?

На 23 септември 2002 г. Европейският 

парламент и Съветът на Министрите 

на ЕС приемат Решение за създаване 

на Програма на Общността за 

действие в областта на 

общественото здраве (2003-2008). 

Тази програма влиза в сила от 1 

януари 2003 г.



Основни цели на програмата

 Да подобри информацията и знанието за 
дейностите, извършвани в областта на 
общественото здраве;

 Да повиши способността за бърза и 
координирана реакция на заплахите за 
здравето;

 Да способства за повишаване нивото на 
здравето и за превенция на болестите 
посредством определяне на здравните 
детерминанти във всички политики и 
дейности.



Програмата трябва да допринесе за:

 Обезпечаване на високо ниво на защита 
здравето на хората при определянето и 
изпълнението на всички политики и 
дейности на ниво Европейска общност;

 Намаляване на различията в областта на 
здравеопазването;

 Насърчаване на сътрудничеството между 
държавите-членки в областите на действие, 
включени в чл. 152 от Договора за 
Европейския съюз.



План за действие за 2007 г. -

приоритетни области

Здравна информация; 

Заплахи за здравето;

 Детерминанти на здравето. 



Основни акценти за 2007 г.

 Разработване на индикатори, анализи и доклади, както и 
създаване на бази данни за социално-икономическите 
детерминанти на здравето, неравенствата в осигуряването на 
здравни грижи, здравето на специфични групи от населението 
(най-вече жени и деца); индикатори за смъртност и 
заболеваемост (статистика за най-честите причини за смъртни 
случаи); индикатори за най-честите случаи за нараняване на 
равнище Европейски съюз;

 Съвместно наблюдение на околната среда и здравните 
променливи;

 Обмен на добри практики в областта на промоция на здравето 
на работното място; мобилност на пациента; образователни 
програми за физическа активност; промоция на психично 
здраве; 

 Оценка на влиянието предприети на ниво ЕС мерки върху 
здравето;



Основни акценти за 2007 г.

 Развитие на стратегии и механизми за обмен на информация 
между хора, страдащи от редки болести и способстване на 
разработването на по-добри епидемиологични изследвания; 

 Създаване на мрежа от органи, работещи в областта на 
общественото здраве на равнище ЕС;

 Създаване на мрежа от адвокати, работещи в законодателната 
сфера, касаеща общественото здраве с цел получаване на 
информация за това как правото може да бъде използвано за 
промоция на здравето и за развитие на здравната политика на 
равнище ЕС;

 Разработване на механизми за подобряване на 
информираността на пациентите, гражданите и здравните 
специалисти относно сигурността на пациента;



Основни акценти за 2007 г.

 Разработване на механизми за практическа 
насока за оценка на риска и методология за 
одобряване при доставянето, съхранението, 
работата със, и предоставянето на 
субстанции от човешки произход;

 Разработване на анализи за икономическата 
изгода при провеждане на политика на 
равнище ЕС, свързана с превенция на 
употребата на алкохол;

 Подобряване на достъпа на млади хора, 
зависими от наркотици, до социални, 
психологични и медицински услуги;



Основни акценти за 2007 г.

 Увеличаване на физическата активност, 
посредством създаване на здравословна 
околна среда, включвайки и другите сектори 
(например, градско планиране, транспорт, 
архитектура);

 Иновативни стратегии за промоция на по-
безопасен секс между подрастващите и 
високо рисковото население;

 Създаване на база данни от доказателства за 
икономическата ефективност от промоция на 
психичното здраве и превенция на 
психичните разстройства;



Кой може да бъде партньор по проект ?

Подходящи да подават проектни предложения като основен 
или асоцииран партньор във всеки проект, като спазват 
правилото за не генериране на печалба от проекта са:

 Неправителствени организации, органи от обществения сектор, 
държавната администрация, заведения за висше образование, 
търговски фирми от 27-те страни-членки на ЕС, Турция, 
страните от Европейската икономическа зона и Европейската 
зона за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. 

 Всички други страни, включително Швейцария и Хърватия могат 
да участват като подизпълнител или сътрудничещ партньор.



Краен срок !!!

Крайният срок за подаване на 

проекти е 21 май 2007 г.



Благодаря за вниманието!


