
Кажи “Не” на страха!
Попитай специалист!



Кои сме ние

❖ НАШАТА ВИЗИЯ: Осигуряване на възможност пациентите с автоимунни заболявания в
България да живеят достоен живот и получават здравни грижи, наравно с другите
европейски граждани.

❖ НАШАТА МИСИЯ: Повишаване информираността и ангажираността на пациентите и
институциите в България за подобряване на здравните грижи в областта на автоимунните
заболявания.

❖ НАШАТА КАУЗА:

Ние предоставяме нужната здравна информация на пациентите с автоимунни заболявания.

Ние популяризираме проблемите и трудностите на пациентите с автоимунни заболявания и
защитаваме правата им пред здравни институции, организации на медицинските специалисти
и сдружения на пациенти.

Ние участваме активно в търсенето на решения заедно с всички заинтересовани страни, за да
подобрим живота на пациентите с автоимунни заболявания.



Основна дейност

1. Национална кампания „Бъди информиран, попитай специалист“

2. Организиране на уебинари, информираност на пациенти за определени проблеми.

3. Поддържане на онлайн платформа „Универститет за пациенти“

➢ Псориазис, Псориатричен артрит, Ревматоиден артрит, Анкилозиращ спондилит,

Лупус, Вегенер, Склеродермия, Атопичен дерматит, Остеоартроза, Остеропороза,

Уроцерозен колит, Болест на Крон.



Добра практика при скринингови прегледи на диагностицирани и 
недиагностицирани пациенти в ревматологията и дерматологията

Проектът „Кажи “не” на страха, попитай специалист!“

➢ дългосрочен

➢ стартира 2018г.

• Прегледани са 240 пациенти/от 6 области/ без поставена диагноза.

2018г.- до нова диагноза са достигнали:

➢ 2% пациенти АС, РА

➢ 1% ПсА

• 2019г.

➢ 5 области

➢ 60 диагностицирани пациенти с остеопороза;



Добра практика при скринингови прегледи на 
диагностицирани и недиагностицирани пациенти в 
ревматологията и дерматологията

• 2021г.

➢ 3 области

➢ 99 пациенти с установен псориазис.

➢ Общо достигнали до безплатните прегледи 2018г., 2019г., 2021г., - 399 пациенти.

• 2022г. – Бургас, Варна, Видин, Русе, Шумен, Ямбол.



Добра практика при скринингови прегледи с
на диагностицирани и недиагностицирани пациенти в 

ревматологията и дерматологията

• Партньорипо проекта салекари ревматолози :

➢ доц. Николай Николов - гр. Плевен, Маргарита Велкова-гр.Русе, Надежда Капанджиева-

гр.Русе, д-р Светла Копчева- Велико Търново, д-р Здравка Методиева- гр.Петрич, д-р Димитър

Николов- гр. Севлиево, д-р Цветослав Георгиев- Варна, проф. Анастас Баталов- гр. Пловдив, д-

р Мария Недкова и д-р Христова - гр.Бургас.

• Партньорипо проекталекаридерматолози:

➢ д-р Марияна Влашева в гр. Пловдив, д-р Бонева и Димитрова гр.Варна, Стара Загора д-р

Тодева.



Положителни страни на кампанията: 

➢ Много добро взаимодействие с местни медии 

➢ решаване на конкретни проблеми в полза на пациентите 

➢ пълна подкрепа на пациента, за да постигнем правилната диагностика 

➢ правилно проследяване .



Какво предстои?

• Министерство на здравеопазването да:

➢ подобри скрининга за ранна диагностика на автоимунните заболявания

➢ подобри възможностите за проследяване на диагностицираните пациенти.

• АПАЗ

➢ водене на диалог с БЛС, Комисия по здравеопазване, МЗ, НЗОК

➢ Партньорство НПО.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


