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ДЪРЖАВЕН

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
Общи съкращения
ДСС – Двугодишно споразумение за сътрудничество
НО – Национален офис
ЕС – Европейски съюз
EURO – Регионален офис на СЗО за Европа
ГРO – Географски разпределен офис
ОПЛ (GP – lat) – Общопрактикуващ лекар
13-ата Програма – Тринадесета обща работна програма
HQ – Централа
Ръководител – Ръководител на Офис на
СЗО за отделна държава
ПБ – Програмен бюджет
РО – Регионален офис
ЦУР – Цели за устойчиво развитие
УЗП – Универсално здравно покритие
ООН – Организация на обединените нации
Представител – Представител на СЗО
Технически съкращения
AMР – Антимикробна резистентност
ПБД (EBP – lat) – Политика, базирана на
доказателства
СОЦ (ЕОС – lat) – Спешен оперативен
център
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РККТ – Рамкова конвенция за контрол
на тютюна
ИСЗ (HCAI – lat) – Инфекции, свързани с
медицинското обслужване
ХИВ (HIV – lat) – Човешки имунодефицитен вирус
ЧРЗ – Човешки ресурси за здраве
МКБ – Международна класификация на
болестите
МКФУЗ (ICF – lat) – Международна квалификация на функционалността, уврежданията
и здравето
МЗП – Международни здравни правила
INSPIRE – Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца
СВО (JEE – lat) – Съвместно външно оценяване
ППЗ GAP – Програма за психично здраве
GAP
НК – Национален координатор
ХНБ – Хронични незаразни болести
НПР – Национална програма за развитие
НЗС – Национална здравна стратегия
ПЗП – Първична здравна помощ
СЗО – Световна здравна организаци я/
Социално здравно осигуряване
ГПТМХ (GYTS – lat) – Глобално проучване
на тютюнопушенето сред младите хора

ПРИЛОЖЕНИЕ
1:РАМКА
РАМКА
РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ 13-ата
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
НАНА
РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ 13-ата
ПРОГРАМА
ПРОГРАМА
Измерване

Постигането от всички народи на найцел на
високото
възможно
равнище
на здраве
Един милиард
повече
хора,
Един
милиард повече хора,
СЗО
Един милиард повече хора,

основни здравни услуги

Резултат 1.2 Намаляване
на1.1
бройПодобрен
хора, страдащи от
Резултат
финансови
затруднения
достъп до
качествени
1.3 Подобряване
основни Резултат
здравни
услуги
достъпа до основни
продукти,
Резултат лекарстввени
1.2 Намаляване
ваксини, диагностикаи
на брой хора,
страдащи от
изделия за първични
финансови
затруднения
здравни грижи

Платформи

крайни продукта
Резултат 51.3
Подобряване
достъпа до основни
3 крайнипродукти,
продукта
лекарстввени
ваксини, диагностикаи
продукта
изделия за5 крайни
първични
здравни грижи

Платформи

5 крайни продукта

3 крайни продукта

5 крайни продукта

които се радват на по-добро
здраве и благосъстояние

 Индек
универсално

4. По-ефективна и

ефикасна СЗО,
здравно покритие
хора,
Един милиард повече хора,
предоставяща по-добра
защитени по-добре при
които се радват на по-добро
 Индекс по-добра
подкрепа за страните
4. По-ефективна
извънредни здравии
защитаи
здраве и благосъстояние
Резултат 3.1 Адресиране на
Резултат 2.1ситуации
Готовност на
ефикасна СЗО,
Резултат 4.1 Укрепване
 Индекс по-здраво
здравните детерминанти
страните за извънредни
на капацитет напредоставяща по-добра
население
здравни ситуации
страните в областта
на
подкрепа
за страните
Резултат 2.2 Превенция

на епидемии
пандемии на
Резултат
2.1 иГотовност
страните за извънредни
Резултат 2.3 Бързо
здравни
ситуации
откриване
и отговор на
извънредни здравни

Резултат
ситуации 2.2 Превенция
на епидемии и пандемии
Резултат
2.3 Бързо
3 крайни продукта
откриване и отговор на
извънредни
здравни
4 крайни продукта
ситуации

Резултат 3.2 Намаляване
данните и иновациите
на рискови
фактори
Резултат
Резултат
3.1чрез
Адресиране
на4.2 Засилени
лидерски умения,Резултат
ръководство 4.1
многосекторна дейност

Укрепване
Индикатори за
здравните детерминанти
и застъпничествона
за здраве
резултати
капацитет на

Резултат 3.3 Промотиране
Резултат 4.3 Финансови,
 Показатели на
страните в областта
наустойчиво
човешки и административни
на здравословна среда и
Цели за
ресурси, управлявани
по
развитие + 8 други
Резултат
здраве във
всички 3.2 Намаляване
данните
и иновациите
ефикасен, ефективен,
показателя
политики
на рискови факторипрозрачен,
чрез ориентиран
Резултат
към 4.2 Засилени
резултати начин лидерски умения, ръководство
многосекторна дейност

и застъпничество за здраве

 Индекс по-добра
защита
 Индекс по-здраво
население

Индикатори за
резултати

Резултат 3.3 Промотиране
Резултат 4.3 Финансови,
3 крайни продукта
 Показатели на
Измерване на крайни
човешки и административни
на здравословна среда и
продукти
Цели за устойчиво
по
 Балансирани
карти
развитие + 8 други
здраве
във всички 6 крайни продуктаресурси, управлявани
2 крайни
продукта
ефикасен, ефективен,с резултати,
показателя
политики
прилагани на всяко
прозрачен, ориентиран
към

2 крайни продукта

4 крайни продукта

2 крайни продукта

6 крайни продукта

3 крайни продукта

2 крайни продукта

4 крайни продукта

3 крайни продукта

 Индек
универсално
здравно покритие

2 крайни продукта

равнище на
организация
 Качествени
примери от
3 крайни продукта практиката

3 крайни продукта

 Очакване за
живот в добро
здраве (HALE)

2 крайни продукта

резултати
4 крайни продукта

начин

Измерване на крайни
продукти
 Балансирани карти
с резултати,
прилагани на всяко
равнище на
организация
 Качествени
примери от
практиката

Програмен бюджет

ползващи се от
универсално здравно

Един милиард покритие
повече хора,
ползващи се от
универсално
здравно
Резултат 1.1 Подобрен
достъп
до качествени
покритие

защитени по-добре при
извънредни здравии
ситуацииповече
Един милиард

Измерване

Обща работна програма 13

 Очакване за
живот в добро
здраве (HALE)

Обща работна програма 13

Постигането от всички народи на найвисокото възможно равнище на здраве

Програмен бюджет

Конституционна
цел на
Конституционна
СЗО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Програма за сътрудничество с България 2020-2021
Стратегически
приоритет /
Резултат

Постижения

Описание на продукти и услуги

СП1. Един милиард повече хора, ползващи се от универсално здравно покритие
1.1. Подобрен
достъп до
качествени
основни здравни
услуги

1.1.1. Възможност страните да
доставят
висококачествени,
ориентирани към хората здравни
услуги, базирани на стратегии за
първична здравна грижа и
здравни
пакети,
обхващащи
основните здравни услуги

Извършване на проучване с цел всеобхватен
преглед на ПЗП в България, като част от страните
от Югоизточна Европа, за качествен сравнителен
анализ и възможности за действена политика,
която да ускори укрепването на ПЗП.

да
да
на
в
и

Актуализиране на Националната програма за
превенция на ХНБ 2014-2020. Изпълнение на
препоръки от проучване на ХНБ относно нарастване
на капацитета за междусекторно сътрудничество за
адресиране на рисковите фактори за ХНБ и
осигуряване на адекватен отговор на здравната
система на всички нива на грижа.
Интегриране доставката на услуги по отношение на
психичното и физическо здраве в ПЗП (към УЗП) –
адаптиране на Програма за психично здраве GAP,
изграждане на капацитет и изпълнение.
Обмяна на опит и постижения с европейските
страни по отношение на ефективната организация
на спешната помощ.
Подобряване на качеството на дългосрочната грижа
– плановe за трансформация на институциите за
дългосрочна грижа, като се използва Инициативата
на СЗО за права на качество.
Подпомагане на разработването на Национална
стратегия по деменция – обмен на знания и
мониторинг.

1.1.3. Възможност страните да
укрепят здравните си системи да
отговорят
на
специфичните
здравни нужди на населението и
препятствията за
равнопоставеност през целия
живот

Подкрепа на Правителството при изпълнение на
новата
Национална
здравна
стратегия
синхронизирана с ЦУР. Въвеждане на базирани на
доказателства политики за подобряване на здравето
през целия живот. Предвиждане на нови подходи за
овластяване на хората и постигане на устойчивост и
капацитет
за
промотиране
на
здраве
и
профилактика на заболяванията. Определяне на
дейности за трансформиране на здравните услуги с
цел ефективност на системата. Укрепване на
капацитета на национално ниво за отговор на ХИВ и
туберкулоза с фокус върху пациента чрез
междусекторно сътрудничество. Подпомагане на
изпълнението на
Националната програма
за
превенция и контрол на вирусните хепатити след
приемането є.

1.1.5. Възможност страните да
укрепят здравната си работна
сила

Извършване на ситуационен анализ на ЧР в
здравеопазването с препоръки за осигуряване на
добро разпределение на здравните работници в
страната; провеждане на диалог на високо
политическо ниво по отношение на ЧР в
здравеопазването; ключови препоръки за бъдещи
действия.

1.1.2. Възможност страните
укрепят здравните си системи
дават резултати на базата
услугите,
предоставени
зависимост от състоянието
заболяването
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Стратегически
приоритет /
Резултат
1.2. Намаляване
броя на хората,
страдащи от
финансови
затруднения

1.3. Подобряване
на достъпа до
основни
лекарствени
продукти, ваксини,
диагностика и
изделия за
първична здравна
грижа

Постижения

Описание на продукти и услуги

1.2.1. Възможност страните да
разработят и приложат посправедливи здравни финансови
стратегии и реформи за устойчив
растеж
към
универсално
здравно покритие

Участие на представител на България на високо
ниво в регионалния курс за обучение по
финансиране на здравеопазването към УЗП.

1.2.2. Възможност страните да
произведат и анализират
информация за защита от
финансов риск, справедливост и
здравни разходи и да използват
тази информация за
проследяване на напредъка и за
вземане на информирани
решения

Разработване на доклад за финансовата защита с
препоръки за политики.

1.3.2. Подобрен и по-справедлив
достъп до здравни продукти
чрез изграждане на глобален
пазар и подкрепа на страните да
мониторират и осигуряват
ефикасност и прозрачност на
системата за доставки и
снабдяване

Подкрепа на националните власти в дейности,
свързани с изпълнение на ефективна лекарствена
политика със специален фокус върху отговорната
употреба на лекарства, вкл. АМР. Техническа
подкрепа на националната програма за имунизации
по отношение на оценка на хладилната верига при
съхранение на ваксини.

1.3.5. Възможност страните да
отговорят на АМР чрез
укрепване на системите за
надзор, лабораторен капацитет,
превенция и контрол на
инфекциите, повишаване на
осведомеността и водене на
политики и практики, базирани
на доказателства

Приемане и изпълнение на Националния план за
действие срещу АМР. Подкрепа за провеждане на
политики за справяне с АМР с фокус върху
инфекциите, свързани с медицинско обслужване,
като една от основните причини за АМР.

СП2. Един милиард повече хора по-добре защитени при извънредни здравни ситуации
2.1. Готовност на
страните за
извънредни
здравни ситуации

2.1.1. Оценка и доклад на
капацитета на страните за
готовност при възникване на
всякакви заплахи/ опасности

Укрепване на капацитета на национално ниво за
адекватен отговор съгласно МЗП. Провеждане на
Съвместно външно оценяване в България (JEE).
Устойчива държавна политика за прилагане на
високо ефективен надзор. Изграждане на капацитет
за комуникация при извънредни рискове.

2.2. Превенция на
епидемии и
пандемии

2.2.2. Въвеждане на доказани
стратегии за превенция на
приоритетни
пандемични/епидемични
заболявания

Готовност за отговор на високоопасни патогени на
местно и национално ниво. Контрол на инфекции,
свързани с медицинското обслужване. Сезонен грип.

2.3. Бързо
откриване и
отговор на
извънредни
здравни ситуации

2.3.2. Бърз отговор на спешни
здравни ситуации чрез
мобилизиране на съответния
национален и международен
капацитет

Оценка на плановете за действие при извънредни
ситуации и изготвяне на препоръки въз основа на
констатациите от оценката.
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3.1. Адресиране на
здравните
детерминанти

3.1.2. Възможност страните да
отговорят на здравните
детерминанти на околната среда,
вкл. климатичните промени

Провеждане на дейности в изпълнение на насоките
на СЗО за качество на въздуха и техническа
подкрепа с материали. Укрепване на капацитета за
провеждане на дейности за държавен здравен
контрол. Установяване на система за координация и
междусекторно сътрудничество по здравни рискове
по отношение на факторите на околната среда.
Адаптация към климатичните промени и съвместни
действия за намаляване на негативното им
въздействие.

3.2. Намаляване на
рисковите
фактори чрез
многосекторна
дейност

3.2.2. Отговор на
многосекторните детерминанти
и рисковите фактори чрез
ангажиране на държавния и
частния сектор, както и
гражданската общественост

Укрепване на изпълнението на РККТ с фокус върху
чл. 5.3. на национално ниво с активното участие на
ключови заинтересовани страни.
Предоставяне на базирана на доказателства
информация
на
отговорните
институции
и
заинтересовани страни относно различните форми
на намеса на тютюневата индустрия и повишаване
на информираността за въздействието им върху
политиките, касаещи общественото здраве и
обществото. Провеждане на Глобално проучване на
тютюнопушенето сред младите хора (GYTS).
Провеждане на изследване на консумацията на сол
и йодния статус на населението. Въвеждане на
стратегии за намаляване на приема на сол и
правилна употреба на йодирана сол.
Провеждане
на
дейности,
насочени
към
затлъстяването при децата; извършване на
изследване, организиране на кръгла маса, изготвяне
на доклад по темата с превод на английски език,
публикуване на материалите.
Провеждане на дейности, свързани с ранното детско
развитие.
Провеждане на кръгла маса на високо ниво за
споделяне на най-добрите стратегии към въвеждане
на политики за намаляване на употребата на
алкохол.

3.3. Промотиране
на здравословна
среда и здраве във
всички политики

3.3.1. Възможност страните да
приемат, променят и ревизират
закони, наредби и политики,
насочени към създаване на
здравословна околна среда в
градовете, селата, домовете,
училищата и работната среда

Въвеждане на Концепцията за промотиране на
здравето в училищата в ключови градове в страната
в сътрудничество между МЗ и МОН.
Въвеждане на модул INSPIRE в определени училища
в страната.
Подкрепа на политики по пътна безопасност.
Провеждане
на
изследване
на
нежелани
поведенчески практики от детството и свързани с
тях увреждащи здравето прояви сред български
студенти.

СП4. По-ефективна и ефикасна СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните
4.1. Укрепване на
капацитета на
страните в
използването на
данните и
иновациите
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4.1.1. Възможност страните да
укрепят системите за
обработване и анализ на данни и
здравна информация, като база
за политики и за постигане на
резултат.

Публикуване на
„Политики, базирани на
доказателства“ (EBP) (редакция, оформление),
организиране нa политически диалог, разработване
на нов доклад, базиран на доказателства по тема с
висок приоритет за България.
Подкрепа за изпълнение на НЗИС. Подкрепа на
компетентните органи към въвеждане на МКБ-11.
Подкрепа на дейности в страната, свързани с ICF.

