
  
 
 
 
 

 
 

Изх. №434/11.09.2012 г.            На вниманието на: д-р Анна-Мари Виламовска 

Секретар по здравеопазване, образование и наука 

на Президента на Р България 

 

СТАНОВИЩЕ 

на 

Национална пациентска организация във връзка със заседание на 

Съвета за икономическо развитие и социални политики, по темата: 

„Здраве и здравеопазване: ключови цели и решения” 

 

 

По повод предстоящата за обсъждане тема „Здраве и здравеопазване: ключови цели и 

решения” на заседанието на Съвета за икономическо развитие и социални политики, 

което ще се проведе на 19 септември 2012 г., бихме желали да изразим следното 

виждане на Национална пациентска организация за необходимостта от: 

1. Създаване на ясна краткосрочна (5 г.), средносрочна (10 г.) и дългосрочна (15 г.) 

стратегии за развитие на системата на здравеопазването в България, които да се 

основават на приемственост, последователност и финансова осигуреност в 

провеждането им. Основните елементи на тези стратегии следва да са: здравната 

профилактиката на населението и превенцията на генетични и вродени 

заболявания, спешната помощ, болнична и извънболнична помощ; 

2. Създаване и прилагане на критерии за оценка за ефективно и целесъобразно 

изразходване на отделения обществен ресурс в здравната и социалната сфера; 

3. Гарантиране активната роля на пациентските организации в дефинирането на 

законовата рамка, както в системата на здравеопазването, така и в социалната 

сфера. 

 

Горепосоченото може да бъде постигнато чрез: 

 Ефективен диалог между всички заинтересовани страни; 

 Изграждане на ясен инвестиционен план в здравеопазването, гарантиращ 

целесъобразното и ефективно оползотворяване на наличния обществен ресурс, 

който в достатъчна степен ще подсигури достъпа на българските пациенти до 

лекарствени продукти; 

 Създаване на трайна колаборация и интеграция на европейско ниво с различни 

партньори, пациентски организации и европейски институции, което ще осигури 

възможност за ефективна обмяна на опит и добри практики в провеждането на 

здравната политика; 

 Разгръщане на последователна политика в сферата на здравеопазването, която 

да съдейства за ограничаване, а впоследствие и отстраняване на неравенствата в 

системите на здравеопазване между старите и новите държави членки на ЕС, 

кореспондираща с приоритетите на ЕС в тази сфера.  

 

 
 

С уважение: 
УС на Национална пациентска организация 


