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ПРЕДГОВОР
В резултат от политическата воля на Министерство на здравеопазването и въз основа на
постановление 151 на Министерски съвет от 15.06.2015 г., бе даден старт на Съвет „Партньорство
за здраве“ – консултативен орган към Министерски съвет за сътрудничество при разработване и
провеждане на политики в областта на общественото здравеопазване и за подобряване достъпа
до своевременни, адекватни и ефективни медицински услуги за гражданите. Съветът изпълнява
активна дейност вече в продължение на близо три години.

СТРУКТУРА НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ“
Председател на Съвета „Партньорство за здраве“ е министърът на здравеопазването. Ролята на
Секретар на „Партньорство за здраве“ изпълнява д-р Станимир Хасърджиев, Генерален секретар
на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване (РАСТ) и Председател на
сдружение „Национална пациентска организация“ (НПО). Функцията на Секретариат –
подпомагащ дейността на Секретаря, изпълнява Секретариатът на сдружение „Национална
пациентска организация“.
Дейността на КС „Партньорство за здраве“ се ръководи и от трима заместник-председатели.
Поради изтичане на двугодишния им мандат, на Заседанието, проведено на 4.10.2017 г. бяха
проведени избори. Новите заместник-председатели са както следва:


Д-р Надежда Тодоровска (Български червен кръст) – Преизбрана на 7-мо редовно
заседание на КС „Партньорство за здраве“ (04.10.2017 г.), на база чл. 8, ал. 1, т. 2 от
Постановлението на КС „Партньорство за здраве“ - „1 заместник-председател от
организациите по чл. 4, ал. 3, т. 6, 7 или 8“, излъчена като представител на председателя на
Български червен кръст.



Д-р Евгени Тасовски (Българската генерична фармацевтична асоциация) - Избран на 7мо редовно заседание на КС „Партньорство за здраве“ (04.10.2017 г.), на база чл. 8, ал. 1, т. 3
от Постановлението на КС „Партньорство за здраве“ – „1 заместник-председател от
организациите по чл. 4, ал. 3, т. 9“, излъчен като представител на сдружения с нестопанска
цел в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия.



Д-р Юлиан Йорданов (Български лекарски съюз) – Избран чрез онлайн гласуване от
членовете на КС „Партньорство за здраве“ (18.10.2017 г.), на база чл. 8, ал. 1, т. 1 от
Постановлението на КС „Партньорство за здраве“ – „1 заместник-председател от
организациите по чл. 4, ал. 3, т. 5“, излъчен като представител на Български лекарски съюз,
Български зъболекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни
грижи и на Български фармацевтичен съюз.

ПРАВИЛНИК
За целите на организацията на работата на Съвета e изготвен Правилник за устройството и
дейността на КС „Партньорство за здраве“. Правилникът съдържа информация относно
функциите и целите, състава и ръководството, както и организацията на дейността на
Партньорството. Правилникът е приет въз основа на ПМС №151 от 15 юни 2015 г.
Постановлението
е
достъпно
онлайн
на
интернет
адрес:
http://saveti.government.bg/web/cc_1505/1.

РАБОТНИ ГРУПИ
В рамките на КС „Партньорство за здраве“ функционират три работни групи:


„Реформа в организацията на здравеопазването“



„Качество на здравната система“



„Лекарствена политика и медицински изделия“

Работните групи имат ръководители с координационни функции и задължението да свикват и
ръководят следващите заседания на работните групи, да предлагат дневен ред за обсъждане,
както и да обобщават мненията и становищата на отделните партньори пред Министерство на
здравеопазването. Ръководителите на работните групи са съответно:




Доц. Мария Рохова, ръководител на РГ „Реформа в организацията на здравеопазването“
Доц. Антония Димова, ръководител на РГ „Качество на здравната система“
Проф. Илко Гетов, ръководител на РГ „Лекарствена политика и медицински изделия“

Работните групи имат вътрешни правила за работа, както и очертани приоритетни области,
върху които да концентрират дейността си.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ХЕМОФИЛИЯ КЪМ КС „ПА РТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ“
В рамките на КС „Партньорство за здраве“ на 13 май 2016 г. е учреден и Национален съвет по
хемофилия (НСХ), иницииран от пациентската организация, защитаваща правата на хората,
болни от хемофилия А, хемофилия Б, болест на фон Вилебранд и други редки вродени
нарушения на кръвосъсирването - сдружение „Българска асоциация по хемофилия“, и създаден с
писмо на зам.-министър д-р Ваньо Шарков с №15-00-198/04.11.2015 г. За целите на Съвета е
изработен и вътрешен Правилник за работа.
Председател на Националния съвет по хемофилия е националният консултант по клинична
хематология, понастоящем проф. д-р Жанет Грудева-Попова, а за секретар на Съвета е
определен г-н Виктор Паскалев, председател на сдружение „Българска асоциация по
хемофилия“.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА
ЗДРАВЕ“
През 2017 г. политическата обстановка в България беше неясна и променлива. На 27 януари беше
сформирано временно правителство, по време на което заседания на КС „Партньорство за
здраве“ не бяха свиквани и съответно провеждани.
На 26-ти март 2017 г. се проведоха предсрочни парламентарни избори, след което беше
сформирано новото Правителство. За министър на здравеопазването беше излъчен ген. проф.
Николай Петров, д.м.н., който заема този пост едва няколко месеца. На 10 ноември постът на
министър на здравеопазването е поет от г-н Кирил Ананиев. По време на управлението на
министър Петров беше проведено заседание на основния състав на Партньорството, на което
бяха представени основните приоритети в сферата на здравеопазването и бяха проведени
избори за нов мандат на заместник-председателите на Партньорството.
Всички тези сътресения и промени в политическото пространство през 2017 г. доведоха на
практика до ситуация, в която срещите на КС „Партньорство за здраве“ бяха преустановени.
През декември 2018 г. беше проведена среща с министър-председателя г-н Бойко Борисов, както
и срещи с министъра на здравеопазването и заместник-министрите, на които бяха обсъдени
важни въпроси от сферата на здравеопазването, както и насоките на сътрудничество, съобразно
приоритетите, изведени във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС.
Единодушно беше решено и възобновяването на активната дейност на Партньорството през 2018
г., създаването на нови работни групи и обмяната на идеи по всички важни въпроси, залегнали в
дневния ред на здравеопазването ни.

ЗАСЕДАНИЯ НА КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ „ПАРТНЬ ОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ“ ЗА 2017 Г.
От създаването на КС „Партньорство за здраве“ са проведени общо 7 заседания на широкия
формат на Съвета, като в рамките на 2017 г. е проведено 1 заседание, съответно на:


4 октомври 2017 г. с основни точки в дневния ред - краткосрочните и дългосрочните
приоритети на Министерство на здравеопазването и представяне на приоритетите в
сектор „Здравеопазване“ за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС
(януари-юни 2018 г.).

Протоколите от проведените заседания са достъпни в профила на КС „Партньорство за здраве“ в
онлайн Платформа за консултативни съвети към Министерски съвет на интернет адрес:
http://saveti.government.bg/web/cc_1505/1.

ЗАСЕДАНИЯ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ КЪМ КОНСУЛТ АТИВЕН СЪВЕТ „ПАРТНЬ ОРСТВО
ЗА ЗДРАВЕ“
1.

„Лекарствена политика и медицински изделия“

-

Проведено е 1 заседание (20 януари 2017 г.)

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ХЕМОФИЛИЯ КЪМ КС „ПА РТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ“
Националният съвет по хемофилия е провел общо 3 заседания от началото на дейността си, като
две от тях са през 2016 г. и едно през 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ КЪМ КОНСУЛТАТИВЕН
СЪВЕТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ“
РАБОТНА ГРУПА „ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ“
В рамките на работната група „Лекарствена политика и медицински изделия“ бе извършена
следната дейност:
 Обсъждане на достъпа до лечение и процес по изписване на терапия за пациенти с ХИВ:
възможности и предложения за промяна на нормативната уредба с цел подобряване на
достъпа до лечение на пациентите с ХИВ в Р България.
 Като резултат от проведените по време на заседанието дискусии се оформи становището
за необходимост от създаване на експертна работна група в по-тесен състав за
изработване на предложение за промени по Наредба 34 за реда за заплащане от
републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън
обхвата на задължителното здравно осигуряване, с цел облекчаване достъпа до лечение
на ХИВ/СПИН и за промяна на схемата за осигуряване на антиретровирусна терапия и
реактиви за проследяване на резултатите от терапията на базата на провелата се
дискусия.
Протоколите
от
проведените
заседания
http://saveti.government.bg/web/cc_1505/1.

са

достъпни

онлайн

на

адрес:

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ХЕМОФИЛИЯ
По време на заседанието бяха дискутирани следните въпроси:
 Проектът на Европейския хемофилен консорциум PARTNERS, насочен към осигуряване
използването на по-голямо количество антикоагулационни концентрати в страните от
централна и източна Европа с по-малки финансови възможности.
 Определяне на екип за провеждане на среща с отговорния за лекарствената политика
ресорен заместник-министър на здравеопазването, управителя на НЗОК, председателя
на здравната комисия към НС, за обсъждане на възможните решения за финансовото
осигуряване на антихемофилни фактори при лечението на пациентите с хемофилия
при планови хоспитализации по различни пътеки в заведенията за болнична помощ в
т.ч. финансиране на болничната помощ и осигуряване на антихемофилни препарати за
спешните центрове.

Протоколите
от
проведените
заседания
http://saveti.government.bg/web/cc_1505/1.

са

достъпни

онлайн

на

адрес:

ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ НА СЪВЕТА И НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ
(1) Провеждане на редовни заседания на работните групи в КС „Партньорство за здраве“, както и
на широкия формат на Съвета.
(2) Провеждане на редовни заседания на Национален съвет по хемофилия към КС „Партньорство
за здраве“.
(3) Учредяване на нови съвети към КС „Партньорство за здраве“, по модел на Националния съвет
по хемофилия – напр. по онкология, диабет, хепатит и др.
ДЕЙНОСТ НА СЕКРЕТАРИАТА КЪМ КС „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗДРАВЕ“
Функцията на Секретариат към КС „Партньорство за здраве“ се изпълнява от Секретариата на
Национална пациенткса организация. В периода януари-декември 2017 г. Секретариатът бе
отговорен за:


Организацията и координацията на всички заседания на широкия формат на КС
„Партньорство за здраве“ и на работните му групи, както и заседанията на Националния
съвет по хемофилия, които възлизат общо на 3 (три);



Изготвяне на протоколи от заседанията на Съвета, на работната група „Лекарствена
политика и медицински изделия“ и на Национален съвет по хемофилия;



Поддържане на архив от доклади, присъствени списъци, протоколи и отчети за
дейността на работните групи, общия Съвет и Националния съвет по хемофилия;



Поддържане на архив от вътрешна и външна кореспонденция;



Установяване и поддържане на връзки с партньорите, взаимодействие и сътрудничество
с Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазването;



Установяване на връзки с външни експерти – местни и международни, от организации и
институции, работещи в сферата;



Извършване на текуща административна работа, възложена от Председателя или
Секретаря;



Изготвяне на годишен доклад за дейността на КС „Партньорство за здраве“.

Утвърдили:

..................................................
Министър на здравеопазването и Председател на КС „Партньорство за здраве“

..................................................
Секретар на КС „Партньорство за здраве“

Докладът е изготвен от:
Йоана Маноевска
Служител към секретариата на КС „Партньорство за здраве“
Февруари, 2018 г.

