
 

Регионална  конференция „Скрининг и превенция на вирусния хепатит и ХИВ в 

Централна и Източна Европа. Общи предизвикателства, съвместни решения“ 

(София, 28 – 29.06.2018 г.) 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Ние, участниците в Регионална конференция,  организирана под егидата на 

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Комисията по здравеопазване 

към Народното събрание на Република България и Министерство на здравеопазването на 

Република България, 

Вземайки предвид: 

 Глобалната здравна стратегия в сектор ХИВ, 2016-2021 г. и Плана за действие за 

здравния сектор, отнасящ се за ХИВ в Европейския регион на СЗО; 

 Глобалната здравна стратегия в сектор – вирусен хепатит 2016-2021 г. и Плана за 

действие за здравния сектор , отнасящ се за вирусен хепатит в Европейския регион 

на СЗО; 

 Насоките на СЗО за тестване на хепатит В и С; 

 Призива на Европейския парламент за действие от 11 март 2017 г. 

„Предизвикателството на Хепатит С в Централна и Югоизточна Европа: Кой е в риск 

и как пациентите да получат ефективен скрининг, диагностициране и лечение?“, 

организиран от членове на Европейския парламент – „приятели на черния дроб“, с 

подкрепата на ELPA /Европейка асоциация на пациенти с чернодробни заболявания/, 

EASL /Европейска асоциация за изследвания на болести на черния дроб/ и ЕРНА 

/Европейски алианс по обществено здравеопазване/; 

 Декларацията от Малта за ХИВ/СПИН, насочена към бързо проследяване на ХИВ, 

целящо прекратяване на епидемията от СПИН до 2030 г. в Европейския съюз; 

 



 

 

 

 Заключителния документ от политическия диалог на високо равнище за ХИВ и 

туберкулоза,  проведен в Талин, „Предизвикателствата свързани с ХИВ и 

туберкулозата: от донорска подкрепа до устойчиви здравни системи“; 

 Резултата от дебата между участниците в тази конференция,   

призоваваме националните власти и всички други заинтересовани страни от 

региона на Централна и Източна Европа за: 

1. Разработване на специфични за държавата здравни стратегии и национални планове 

с измерими цели, подкрепяйки подхода, при който вниманието е концентрирано към 

конкретния човек и принципите за универсалното здравно покритие, използвайки 

съществуващите ресурси, експертиза и капацитет в съответните държави, с цел 

подобряване на програмите за контрол и борба с вирусния хепатит и СПИН. 

2. Разработване или укрепване на програмите за превенция, включвайки стратегии за 

увеличаване на покритието на ваксинираните лица, намаляване заболеваемостта, 

разпространението и предаването на вирусен хепатит и ХИВ. 

3. Поставяне на национални цели за елиминиране на вирусния хепатит, като заплаха за 

общественото здраве до или преди 2030 г., в съответствие с целите на СЗО. 

4. Поставяне на национални цели за борба с ХИВ, използвайки съществуващите 

ресурси, експертиза и капацитет, разработено от държави, които са подкрепяни от 

Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. 

5. Разработване, финансиране и прилагане на скринингови програми, насочени към 

населението в риск, със специално внимание към уязвимите групи, характерни за 

региона. 

6. Гарантиране, че адекватно финансиране е достъпно и устойчиво в подкрепа на 

програмите за изследване на  вирусен хепатит и ХИВ. 

7. Насърчаване на обмяната на добри практики и сътрудничество между държавите в 

региона на Централна и Източна Европа, произтичащи от споделени ценности и 

общи предизвикателства, за постигане на по-добри резултати на национално ниво. 

8. Включване на медицинската общност и засегнатата общност и утвърждаване на 

интегрирания подход в  първичната здравна помощ и по-нататъшното 

междусекторно взаимодействие в общественото здравеопазване, за да се осигури по- 

 



 

 

1добро покритие и увеличаване на участниците в скрининговите програми за 

вирусен хепатит и ХИВ. 

9. Осигуряване на достъп до диагностика и лечение, без ограничения, в съответствие с  

международните насоки и Програмата за устойчиво развитие за осигуряване на  

универсален достъп до здравеопазване за всички, включително здравно-

неосигуреното население, за да се осигури оптимално покритие, като се обърне 

специално внимание на уязвими групи с ограничено или липсващо здравно 

обслужване, като мигранти, малцинства и т.н. 

10. Насочване на вниманието към дискриминацията и заклеймяването, чрез инвестиране 

на допълнителни усилия за установяване и премахване на регулаторните бариери за 

достъп, чрез приспособяване на съществуващата правна и регулаторна рамка, когато 

е необходимо. 

11. Насърчаване на лидерството на политиците и/или други заинтересовани страни – 

защита на правата на пациентите за осигуряване на равен достъп до ефективна 

превенция, ранна диагностика и лечение на пациенти с вирусен хепатит и ХИВ. 

12. Осигуряване на пълноценно участие на всички заинтересовани страни, включително 

представители на уязвими групи, в дискусиите за намиране на решения за 

разработване на ефективни и ефикасни политики, които да отговарят на 

специфичните нужди на пациенти с вирусен хепатит и ХИВ. 

13. Насърчаване на развитието на услуги, основани на общността, съобразени със 

специфичните потребности. Услугите трябва да бъдат достъпни и, където е 

възможно, да бъдат предоставени на правилното място за нуждаещите се групи. 


