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Предварителен информационен ден
18 декември 2008 г.



Подобряване на здравната сигурност на
гражданите; 
Промоция на здраве (насочена е предимно към
намаляване на неравенствата в
здравеопазването);
Създаване и разпространение на здравна
информация и знание.



Работният план определя:
Приоритетите и дейностите, които ще се предприемат, 
включително разпределението на финансовите ресурси;
Критериите за процентния финансов принос на
Общността.



17 03 06
Дейности на Общността в областта на
здравето

€ 47 699 000 

17 01 04 02
Разходи за административно
управление

€ 1 656 000 

Общо € 49 355 000



Финансов инструмент Обща сума за 2009 г. в
евро

Процент от оперативния
бюджет

Покана за проектни
предложения

23 850 000 (28 500 500 за
2008 г.) 50% (61 % за 2008 г.)

Покана за търгове 9 540 000 (9 300 000 за 2008 
г.) 20%

Съвместни действия със
страните - членки

7 155 000 (2 300 000 за 2008 
г.) 15% (5 % за 2008 г.)

Оперативни грантове 2 500 000 (2 300 000 за 2008 
г.) 5%

Международни организации 2 300 000 5%

Конференции 1 100 000 (700 000 за 2008 
г.) 2.3% (1,5 % за 2008 г.)

Други 1 254 000 2.7%

Оперативен бюджет 47 699 000 100%



Здравна сигурност

Защита на гражданите от заплахите за здравето
Израждане на капацитет на държавите-членки на ЕС за реагиране на транс-
гранични заплахи (например: добри практики при управление на здравните
системи при кризи)
Подкрепа за разработването на имунизационните политики
Промени в климата

Подобряване сигурността на гражданите
Оценка на риска от токсични химически събития
Сигурност на кръв, органи, тъкни и клетки от човешки произход
Обучение на оценители на риска
Оценка на причините за алергии

Какво е новото?
Сигурност на пациента посредством висококачествено здравеопазване, 
отчитащо трансграничните заплахи за здравето, промените в климата и
възможните рискове



Промоция на здраве
Увеличаване на годините в добро здраве и намаляване на
различията между регионите (деца и население в трудоспособна
възраст; намаляване на инцидентите и нараняванията; изграждане на
капацитет за работа в областта на общественото здраве);
Сътрудничество и транс-гранични здравни грижи
Подобряване на психичното здраве и насърчаване на
здравословния начин на живот (психично здраве; сексуално здраве; 
ХИВ/СПИН;хранене/затлъстяване; превенция на тютюнопушенето; 
злоупотреба с лекарства; стратегия за алкохола);

Какво е новото?
Регионалната политика като ключов фактор в намаляването на
здравните различия
Фокус върху здравословното остаряване и здравето на децата
Сътрудничество между здравните системи



Здравна информация
Обмен на знание и добри практики (добри практики и
геномно базирана информация и технологии; 
електронно здравеопазване);
Механизми за анализ и разпространение (системи за
здравни сметки; здравен портал и др.) 
Какво е новото?

Целева “добавена стойност”, например: пол, 
детско здраве, редки болести, психично здраве
Фокус върху приветливите за гражданите мерки за
разпространение



Вътрешна процедура за приемане на
Работния план – в момента се провежда.
Очаквано публикуване на работния план: 
края на месец февруари 2009 г.
Публикуване на поканите за подаване на
проектни предложения (края на месец
февруари 2009 г.), търгове (първата част
на 2009 г.)



http://ec.europa.eu/eahc/ - Изпълнителна агенция за здраве и
потребители
http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm - Здравен портал а ЕС
http://ec.europa.eu/eurostat - ЕВРОСТАТ
http://www.mh.government.bg/ - Министерство на
здравеопазването

http://ec.europa.eu/eahc/
http://ec.europa.eu/health-eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.mh.government.bg/

