СПРАВКА
за отразяване на становищата, получени в рамките на обществените консултации на
проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на
здравеопазването

№
1.

Заинтересовано лице
Сдружение „Асоциация на
пациенти с автоимунни
заболявания
(№ 15-00-213/12.07.2021 г.)

Становище по
предложението
1. Да се конкретизира по какъв начин пациентските Приема се по
организации ще достигат до експертите от дирекцията принцип.
относно казусите, по които ще се работи.
Предложение



Да се осигури възможност във формална
обстановка в работно време на Дирекцията за
регулярни срещи за дискусии и подготовка на
предложения за промени на нормативни
актове и др.



Да се осигури възможност за регулярни срещи
в неформална обстановка – в работно време
извън Дирекцията по отношение на актуални
проблеми
и
предизвикателства
пред
пациентските организации.



Присъствие и активна роля на служители на
Дирекцията по време на национални
конференции, кръгли маси, дискусии и др.,
организирани от пациентските организации



Разработване
програми



Създаване и управление на грантове за
социално значими проекти на пациентски

на

проекти

по

европейски

Мотиви
Предложенията
имат
оперативен характер и са
свързани
с
текущата
организация на работа в МЗ.
Поради това систематичното
им място е във вътрешни
правила на МЗ, стандартни
оперативни процедури и
длъжностни характеристики
на
служителите
в
дирекцията,
а
не
в
нормативен акт, какъвто е
Устройственият правилник
на
Министерството
на
здравеопазването

организации


Осигуряване на възможност на служители на
Дирекцията да участват в обучения и
семинари на национално и европейско ниво по
теми, свързани със защита правата на
пациентите



Организиране на съвместни инициативи с
местно и национално значение с Дирекцията

2. Във всяко действие и нормативен документ,
произлизащ от дирекцията да се припознава целта, а
именно Пациента да бъде в центъра на здравната
система.
3. Да се изготвя тримесечен отчет на дирекцията към
НПО-та за извършваната дейност.
4. Да се прави оценка на кадрите на всеки 6 месеца и от
страна на НПО-та.
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