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1. Въведение 

Организацията ни е независимо, демократично обединение на физически лица, които 

приемат устава и работят за осъществяване на целите на сдружението. 

1.1.  Мисия 
 

1.2. Кратосрочни цели пред организацията: 

• Национално покритие – 130 ЗМ през 2013.  

• Подобряване на работните условия на ЗМ, включително и на заплащането. 

• Взаимодействие със ЗМ от други страни – Унгария, Словакия, Румъния, Македония, 
Сърбия. 

• Укрепване на сътрудничеството с институциите от системата на здравеопазването. 

• Мотивиране на нови общини за активно партньорство с Мрежата. 

• Създаване на регионални клонове на Мрежата. 

• Продължаващо обучение за здравните медиатори. 

o Академия по ваксинопрофилактика 2012 г.  

o ROMED – обучение, Европейски конгрес на медиаторите в края на 2012.  

o Подкрепа на ЗМ, желаещи да продължат образованието си във ВУЗ. 

1.3. Нашите партьори 

       Организацията е учредена през 2007 г. В този годишен отчет представяме информация за 
работата си през 2012 година. Бихме искали да изразим признателността си към всички наши 
парньори и приятели, които ни помагаха и бяха  неизменно до нас през годината:  

- „НССЕИВ“ към Министерски съвет;      

- МЗ; 

- Медицински факултет по обществено здраве, София; 
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- Комисия по здравеопазване към 41-во Народно събрание; 

- Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България; 
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- Посолството на Република Франция, н.пр. Филип Отие; 

- НКБТХ ; 

- Фондация „ЗПМ“  

- „БАСП“; 

- Програма „Рома, ИОО“, София; 

- Фармацефтична компания „ГлаксоСмитКлайн“-България; 

- общини в България; 

- РЗИ в страната; 
 

2. Разширяване на програмата за здравните медиатори на национално ниво. 
Разширяването на здравномедиаторната програма в страната е заложено в най-новите 
стартегическите държавни документи, които България прие през 2011 и 2012г., отнасящи се до 
интеграцията на уязвими групи, етнически малцинства и хора в неравностойно положение. Още 
в самото начало на 2012г. нашата организация започна дейност по идентифициране на нови 
общини за въвеждане на професията „здравен медиатор“ и мотивирането им за активно 
партньорство с Мрежата. В резултат на последователната ни дейност, засилена комуникация и 
посещения  на място, 21 нови общини осъзнаха ползата от присъствието на професията и 
заявиха своето желание да инвестират в обучение на здравен медиатор. Тези общини са – 
Трън, Котел, Раднево, Върбица, Долна Митрополия, Ихтиман, Търговище, Русе, Карлово, 
Велики Преслав, Бяла Слатина, Струмяни, Павликени, Балчик, Добричка, Карнобат, Айтос, 
Провадия, Петрич, Радомир, Чирпан. 
 

2.1. Избор на ЗМ – подготовка и участие на Мрежата в конкурсите 
Участитето на представители на организацията ни в конкурите за избор на здравните 
медиатори по места, гарантира осигуряването на прозрачност и спазване на  регламент при 
подготовката и провеждането им. За първи  път в конкурсите участваха опитни здравни 
медиатори, чието присъствие осигури на комисиите и наличие на професионална експертиза  и 
опит, които са натрупани през годините. Конкурсите бяха проведени в периода февруари – март 
2012г., в резултат на което се избраха 40 кандидати за обучение. 
 

2.2. Обучение на здравни медиатори, 29 март – 11 април 2012  
Обучението на здравните медиатори се проведе от факултета по обществено здраве на МУ-  
София, в периода 29 март – 11 април 2012г. Обучиха се и получиха сертификати 25 здравни 
медиатори, чиято заетост бе гарантирана, чрез ДБ и 15 здравни медиатори, ангажирани по 
международен проект на Мрежата “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” 
Изключително ценна бе подкрепа от страна на Министерството на здравеопазването – база на 
общежитието за следдипломно обучение на Националния център по обществено здраве. 
 

2.3. Обменни посещения: август 2012г. 

През месец август се проведоха обменни посещения м-у здравни медиатори. Опитни здравни 
медиатори посетиха свои колеги по места изпълнявайки съвместно конкретни дейности - обход 
на кварталите, идентифициране на случаи, по които да се работи, обзор на проблемите в 
кварталите – болни, млади майки, бременни, многодетни майки, без лични документи, 
неосвидетелствани от ТЕЛК и др. рискови групи, подобряване на  отчетността на ЗМ. В тези 
посещения участваха здравните медиатри Анифе Хасан, Жеман Хасан, Сема Асенова, Сабире 
Рамадан, Оля Стоянова. Те посетиха своите колеги от Русе, Павликени, Добричка Балчик 
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Велики, Преслав, Търговище, Струмяни, Петрич, Провадия, Чирпан, Карлово, Карнобат. 
Инициативата бе взаимнополезна за ЗМ. Посетените колеги имаха възможност да се 
консултират с по-опитните ЗМ в съвместната работа на терен и да  подобрят своята увереност 
и професионализъм.  

3. Членство на Мрежата в НССЕИВ 
 
На 07.02.2012г. Мрежата бе приета за пълноправен член в НССЕИВ за 2012г. Членове в 

съвета са 67, от които 44 членове са представители на гражданските организации. 
Нарастването на броя на членовете в този орган е показател за няколко неща: 

-интеграционната политика се осъзнава все повече като много важен елемент от 
процеса на развитие на страната в социално-икономическо и културно отношение;  

 -привличат се нови партньори, повишава се доверието в съвета като национален, 
консултативен и координиращ орган по етническите и интеграционните въпроси; 

Анифе Хасан бе представител на Мрежата във всички проведени заседания през 
годината, общо четири. Важна задача на съвета бе обсъждането и разработването на 
Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020.  

 
4. Участие на Мрежата в изданията „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ 

V и VI Национални срещи „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ – 23 и 24 април, 25 и 
26 септември 2012 г. – София.  
Изданията „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ продължиха и през 2012г.,  в 
рамките на вече утвърденото партьорство м-у Мрежата и - Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, Комисия 
по здравеопазването към 41-то Народно събрание на Република България, Министерство на 
здравеопазването, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, 
Българският червен кръст, Българското сдружение по иновативна медицина, Българското 
сдружение по ваксинопрофилактика, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн – България.  
Тези срещи за пореден път събраха различни парьори работещи в сферата на общественото 
здравеопазване  - лекари, представители на здравни институции, здравни медиатори, 
граждански организации, бизнеса в България. Традиционно мероприятията целят укрепване на 
сътрудничеството в борбата с различни заболявания и оптимизиране на имунопрофиактиката 
сред уязвими малцинствени общности. Последната среща обедини съмишленици в борбата 
сещу рака на маточната шийка. Бе прадставена националната програма за профилактика на 
рака на маточната шийка.  
 

5. Повишаване капацитета на здравните медиатори и подържащи обучения: 
Много важна част за гарантиране ефективността на здравните медиатори е тяхното 
професинално развитие. Спецификата на работата изисква здравният медиатор постоянно да 
допълва своите умения и да актуализира своите познания. Всичко това е основно 
предизвикателство пред организацията ни. През 2012г. в тази връзка ЗМ имаха възможност  да 
участват в следните мероприятия, целящи тяхното усавършенстване. 
 

5.1. Участие на ЗМ в „академия по ваксинопрофилактика 2012 г. „ 

Две издания: 

9 април - 19 май 2012г. – Бургас, Варна, София, Стара Загора, Трявна, Пловдив, Плевен. 

2 ноември - 1 декември 2012г. – Бургас, Трявна, Луковит, Варна, София, Пловдив, Стара 

Загора, Благоевград , Враца.  

Тазгодишната инициатива постави акцент в-у националната програма за профилактика на рака 
на маточната шийка и менингококовите инфекци - ваксинопрофилактиката като ефективна 
превантивна мярка. Мероприятията събраха участници в процеса на изпълнение на 
имунопрофилактика на местно ниво – ОПЛ, представители на РЗИ и здравни медиатори. ЗМ 
имаха възможност да научат повече за заболяванията, начините на заразяване и 
профилактиране на заболяванията. Приоритет в работата на ЗМ в кампаниите е информиране 
на населението, издирване на подлежащи и съдействие на ОПЛ за обхващане на 
труднодостъпните групи. 
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5.2. ROMED – обучения за здравни и трудови медиатори 

 Два модула: 19-22 юни, 9-12 октомври 2012 г. гр. Банкя 

Програмата „ROMED” на Съвета на Европа обучава здравни медиатори за втора поредна 
година Новото тази година бе, че обучението бе паралелно за  15 здравни и 15 трудови 
медиатори. Тези обучения дадоха възможност на здравните и трудови медиатори да споделят 
и обменят опит от своята работа, да се опознаят по-добре, да помислят за възможностите да 
работят съвместно по места - тъй като в някои общини вече присъстват и двете позиции, както 
и да получат нови знания, които ще им бъдат от полза в ежедневната практика. 

5.3.  Профилактична дейност, репродуктивно здраве  и превенция – обучение за 

ЗМ, 25 септември 2012г. 

Това обучение бе проведено от БАСП, участваха 22 здравни медитори. Те получиха полезна 
информация за някои от най-често срещаните заболявания, поразяващи репродуктивнта 
система на човека и начините за тяхното профилактиране. ЗМ имаха въможност да 
координират дейността си по отношение на получаването безплатните спирали, които БАСП 
осигуряваха през годината и подробноси около услугата за тяхното поставяне. 

5.4. Подкрепа на ЗМ, желаещи да продължат образованието си във ВУЗ. 

 Човешкият ресурс е най-ценното, с което може да разполага една организация. Мрежата ще 
продължи да подкрепя всички свои членове, които са решили да се развиват. Здравни 
медиатори в организацията вече са студенти и по медицински специалности. Именно с 
бъдещите специалисти в медицината са свързани нашите  най-оптимистични очаквания. Да им 
пожелаем успех и ново, по-силно присъствие в Мрежата на здравните медиатори. 

6. Мрежата - в партьорство с НКБТХ по проект за превенция на трафик на хора. 

Този проект се финансира от Посолство на Франция в България и се реализиран пилотно в 
община Варна. Партньори са Националната комисия за борба с трафика на хора, Българска 
асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), Национална мрежа на здравните 
медиатори, община Варна и сдружение „Съучастие” – гр. Варна. На 24 януари 2012 г. в 
резиденцията на френския посланик  в България Н. Пр. Филип Отие се състоя 
пресконференция по повод началото на проекта.  

 
7. Международни участия на Мрежата 

 
Укрепването на партьорството ни с други страни и популяризиране на българският 
здравномедиаторен модел извън страната са приоритет в дейността на организацията ни. През 
годината се осъществиха поредица от участия, които дадоха възможност за това, да бъде 
оценен напредъка на България по прилагане на ефективни мерки в областта на интеграцията 
на етнически малцинства. Блъгарският модел за здравните медиатори е един от най-успешните  
в региона, за което свидетелства неговото репликиране в страни като Македония и Сърбия. 
 

7.1. Скопие – Македония    
На 24 и 25 януари 2012 година в Скопие се проведе международна конференция на тема „Към 
по-добро здраве на ромите”, под егидата на Десетилетието на ромското включване 2005- 2015 
в рамките на председателството на Република Македония. Целта на срещата беше да се 
представят добри практики за достъп на ромите до качествени здравни услуги.  
Присъстваха представтиели от правителствени структури и НПО от България, Румъния, 
Сърбия, Испания, Чехия, Словакия, Унгария и Македония, както и експерти от различни 
международни и организации, работещи в областта на ромската ингерация, като Европейсктата 
комисия, Съвета на Европа, ООН, Институт Отворено Общество и други. 
От наша страна участие взеха Росица Иванова /секретар на НССЕИВ/,която представи 
здравния компонент от Националната стратегия на интеграция на ромите. Д-р Радосвета 
Стаменкова /изпълнителен директор на БАСП/ и Анифе Хасан /зам. Председател на НМЗМ/, 
представиха ключовата роля на здравните медиатори за достъпа на роми до здравни грижи в 
България. Тяхната презентация беше част от панел, специално посветен на здравното 
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медиаторство. България беше еднствената държава, която имаше здравен медиатор, като 

участник на конференцията.  

7.2. Страстбург- Съвета на Европа, 21 февруари 2012 година  

Работна среща „Интеркултурна медиация за ромските общности”  по Програмата ROMED. 
Срещата бе открита от г-н Турбьорн Ягланд, генерален секретар на Съвета на Европа. Г-н 
Турбьорн Янгланд разговаря с медиаторите от България, Украйна и Франция, които 
представиха дейността си, проблемите и трудностите, с които се сблъскват по време на работа 
си. На срещата се представиха постигнатите резултати и бе взето решение за по-нататъшно 
развитие на медиаторството, като добра практика за улесняване достъпа на роми до 
здравеопазване, образование и заетост. Обсъдиха се пътища за повишававане и по-качествено 
изпълнение на дейността на медиаторите и предоставените от тях услуги. 

На срещата присъстваха представители от правителствени структури и НПО от  България, 
Чехия, Франция, Германия,Гърция, Унгария, Италия, Република Молдова, Португалия, 
Румъния, Сърбия, Словакия, Испания, Македония , Турция и Украйна, както и експерти от 
различни международни организации, работещи в областта на ромската интеграция. 

От наша страна участваха Георги Кръстев, зам. председател на НССЕИВ, Росица Иванова, 
секретар на НССЕИВ, Лиляна Ковачева, МОМН, Кънчо Кантарджиев, експерт по въпросите на 
малцинствата в „Агенция по заетостта” към  МТСП, проф. Ивайло Търнев, председател на 
Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”, Анифе Хасан, зам. председател на 
„Националната мрежа на здравните медиатори”, Красимир Кирилов, здравен медиатор в гр. 
Сливен, Деян Колев, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Г-жа Росица 
Иванова представи българския модел на здравните и трудовите медиатори, който беше 
определен като добра практика. Като значимо постижение в България беше изтъкнато 
създаването на Националната мрежа на здравните медиатори.  

7.3.  Братислава, 17-19 април 2012 г. 

Първата работна среща по международен 3-годишен проект „Инициатива за здраве и 
ваксинопрофилактика”, който в България се изпълнява от Националната мрежа на здравните 
медиатори. В проекта участват НПО от още три държави – Румъния, Словакия и Унгария. 
Финансирането е осигурено по програмата на ГлаксоСмитКлайн за партньорство в общността 
„Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа” 

Участници в работната среща от България бяха Петър Цветанов (председател на УС на 
Мрежата) проф. д-р Ивайло Търнев и Диляна Дилкова (членове на УС на Мрежата). Те 
представиха пред колегите от Румъния, Словакия и Унгария направеното до момента, а именно 
– изборът и обучението на 15 нови здравни медиатори от общините Търговище, Русе, Карлово, 
Велики Преслав, Бяла Слатина, Струмяни, Павликени, Балчик, Добричка, Карнобат, Айтос, 
Провадия, Петрич, Радомир и Чирпан. Тези 15 здравни медиатори  получават възнаграждение 
за труда си, осигурено по проекта, до края на 2012 г., а от началото на 2013г., ще бъдат 
назначени с делегиран бюджет към общините. През 2013г. в рамките на проекта ще бъдат 
обучени и трудово ангажирани още 15 нови здравни медиатори. . 

7.4. Братислава, Словакия, 21-22 юни 2012 година 

Кръгла маса на тема „Успешни практики в процеса на подобряване достъпа до ромско здраве и 
права на ромите: систематизиране и устойчивост”. Домакин на срещата беше Фондация 
„Отворено общество” – Словакия. 

По време на срещата нашите представители - Цвета Петкова (член на УС на Мрежата) и Анифе 
Хасан (зам. председател на УС на Мрежата) - имаха възможност да се запознаят с 
представители на НПО и здравни медиатори от Словакия, Румъния, Македония и Украйна, 
както и с представители на Министерство на здравеопазването в Словакия.  
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Интересът към модела на ЗМ в България беше огромен. Участниците искаха да разберат как 
сме успели да превърнем професията на ЗМ в един от най-успешните работещи модели в 
контекста на политиките за интеграция на ромите. Сериозна дискусия имаше и по отношение на 
създаването и функционирането на Националната мрежа на здравните медиатори. Нашият 
сайт и форумът също бяха представени пред участниците. Всички участници дадоха много 
висока оценка на ЗМ в България. 

7.5.  Гент - Белгия, 20 юли 2012 година 

В рамките на изпълнението на проект „Платформа за генериране на подходи и методи за 
интеграция на ромите на местно ниво“ на Сдружение „Интегро“ трима експерти – Лилия 
Макавеева (Сдружение „Интегро“), проф. Илона Томова (БАН) и проф. д-р Ивайло Търнев 
НМЗМ, изследваха работещи модели, подходи и практики в областта на интеграцията на 
малцинствата в три общини – Гент, Белгия, Острава, Чехия и Каварна, България. Целта  е да се 
проучат специфичните подходи при различните общности и групи и как се гарантира реалното 
участие на етническите малцинства в процесите на вземане на решения на местно ниво. 

Тримата експерти осъществиха посещение и теренни проучвания в Гент и Брюксел, като се 
срещнаха с представители на местната власт, социалните служби, бюрата по труда и 
неправителствените организации.  

7.6.  Дъблин - Ирландия, 4-6 септември 2012 година 

Среща, организирана от Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC).  

Срещата беше посветена на усилията за подобряване на ваксинационното покритие в Европа в 
контекста на проблемите, които срещат имунизационните програми в отделните държави и 
поставените от ECDC и СЗО цели, една от които е елиминирането на морбили в Европа до 
2015 г. 

На срещата имаше възможност да бъде представен опитът на отделните държави в 
преодоляването на възникнали епидемии в близките години, както и опитът в работата с трудно 
достъпни и уязвими общности. Българският опит беше представен от д-р Ангел Кунчев (Главен 
държавен здравен инспектор, МЗ), д-р Стефан Панайотов (ОПЛ от гр. Сливен) и Диляна 
Дилкова (НМЗМ). Представянето беше под формата на постерна презентация. 

По време на срещата директорът на ECDC Марк Спренгър подчерта колко силно впечатлен е 
бил от работата на здравните медиатори в България по време на посещението си през месец 
април 2012 г. в гр. София за 5-та Национална среща „Инициатива за здраве и 
ваксинопрофилактика“. Директорът на СЗО  за Европа Роб Бътлър също разказа за 
впечатленията си от посещението си в кв. Надежда в гр. Сливен и за това колко много е научил 
за ромите по време на това посещение. 

7.7.  Белград, Ниш – Сърбия, 28-30 октомври 2012 година  

Обмяна на добри практики между България и Сърбия за подобряване достъпа до здравни 
услуги за роми и други групи в неравностойно положение. Инициатива, подета от Българската 
асоциация по семейно планиране (БАСП) и финансирана от Международната федерация по 
семейно планиране. И в Сърбия ромите изпитват трудности в достъпа до здравеопазване – при 
попълване на документация, заради по-различното отношение на лекарите заради произхода 
им и до голяма степен от ленивата здравна система, която не може да гарантира навременни и 
адекватни здравни услуги за хората. И в двете страни за решаване на част от проблемите на 
ромите работят ромски посредници – здравните медиатори. Разбира се, в България 
здравномедиаторната програма е много по-добре разработена и устойчива и затова сръбските 
колеги се интересуват от нашия модел и имат желание да взаимстват от нашия опит. 

Българската делегация включваше именно представители на институции и организации, от 
които зависи развитието на програмата за здравните медиатори, както и двама здравни 
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медиатори – Росица Иванова, секратар на НССЕИВ към МС, д-р Ангел Кунчев,  главен 
държавен санитарен инспектор и директор на отдел "Надзор на заразните болести" в 
Министерство на здравеопазването, д-р Радосвета Стаменкова, и Венцислав Кирков от БАСП, 
Петър Цветанов, председател на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ) и 
здравен медиатор в община Монтана, Огнян Каменов, секретар НМЗМ, Сема Асенова, здравен 
медиатор в община Хасково и член на НМЗМ. 

8. Бюджет 2013 

В края на месец август 2012г., Управителният съвет на Националната мрежа на здравните 
медиатори започна подготовка за бюджет 2013г. На базата на информацията, с която Мрежата 
разполага за статута на здравните медиатори по места, подготвихме предложени до МФ с 
разпределението на 130 бр. одобрени бюджетни места за  2013г. Това е най-сериозното 
разширяване на програмата от 2008 г. насам, за което сме признателни на институциите в 
страната, от които зависи развитието и устойчивостта на програмата за здравните медиатори в 
РБ. 

Благоевград  1  Карнобат  2  

Струмяни  1  3.ОБЛАСТ ВАРНА  7  

Петрич  1  Варна  5  

2.ОБЛАСТ БУРГАС  4  Провадия  2  

Бургас  2    

  

4.ОБЛАСТ ВИДИН  1  13.ОБЛАСТ 

ПЛЕВЕН  

2  

Белоградчик  1  Долна Митрополия  2  

6.ОБЛАСТ ВРАЦА  6  14.ОБЛАСТ 

ПЛОВДИВ  

6  

Враца  1  Асеновград  1  

Козлодуй  2  Пловдив  4  

Оряхово  1  Карлово  1  

Хайредин  1  15.ОБЛАСТ 

РАЗГРАД  

4  

7.ОБЛАСТ 

ДОБРИЧ  

10  Завет  1  

Добрич  3  Исперих  1  

Каварна  1  Кубрат  1  

Тервел  2  Разград  1  

Шабла  1  16.ОБЛАСТ РУСЕ  3  

Добричка  2  Ветово  1  

Балчик  1  Русе  2  

8.ОБЛАСТ 

КЮСТЕНДИЛ  

12  18.ОБЛАСТ 

СЛИВЕН  

7  

Бобов дол  1  Нова Загора  1  

Дупница  7  Котел  1  

Кюстендил  4  Сливен  5  

9.ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  1  19.ОБЛАСТ 

СОФИЯ  

3  

Луковит  1  Долна баня  1  

10.ОБЛАСТ 

МОНТАНА  

13  Ихтиман  2  

Берковица  1  20.СОФИЯ ГРАД  4  

Вълчедръм  2  София  4  

Вършец  1  21.ОБЛАСТ СТАРА 

ЗАГОРА  

7  
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Лом  5  Гълъбово  1  

Медковец  1  Казанлък  2  

Монтана  3  Раднево  1  

11.ОБЛАСТ 

ПАЗАРДЖИК  

11  Стара Загора  2  

Велинград  2  Чирпан  1  

Пазарджик  2  22.ОБЛАСТ 

ТЪРГОВИЩЕ  

1  

Панагюрище  1  Търговище  1  

Пещера  2  23.ОБЛАСТ 

ХАСКОВО  

2  

Септември  2  Хасково  2  

Стрелча  1  24.ОБЛАСТ 

ШУМЕН  

8  

Ракитово  1  Върбица  1  

12.ОБЛАСТ 

ПЕРНИК  

3  24.ОБЛАСТ 

ШУМЕН  

8  

Перник  1  Върбица  1  

Трън  1  Каспичан  1  

Радомир  1  Никола Козлево  1  

  Нови пазар  1  

Шумен  3  25.ОБЛАСТ 

ЯМБОЛ  

12  

Велики Преслав  1  Стралджа  2  

  Тунджа  6  

  Ямбол  4  

    

 ОБЩО: 130 ЗМ,  

25 ОБЛАСТИ,  

71 ОБЩИНИ 

 

    

    

 

 
 

9. Работата на Мрежата в европейския контекст на човешките права и борбата с 

расизма и дискриминацията 

На 30.06. 2012г. В хотел “Сити бест Уестърн” в София се проведе международна среща с 
представителите на организация „ЕГАМ” (EGAM - European Grassroots Antiracist Movement) по 
теми, свързани с дискриминация, расизъм и човешки права. 

В срещата участваха около 20 представители на организации от Франция, Дания, Испания, 
Норвегия, Полша , Румъния, Унгария, България, Хърватска и Сърбия. Три организации 
представиха дейността си - Фондация “Саворе”, преставлявана от Христо Петров, Фондация 
“Гюлчай”, представлявана от Мария Стоименова и "Националната мрежа на здравните 
медиатори", представлявана от Димитринка Борисова. Дими представи работата на терен на 
членовете на мрежата и начините за борба с дискриминацията на здравните медиатори 
свързани с проблеми в сферата на здравеопазването и социалните услуги. Силно впечатление 
на присъстващите направи това, че в България е дадена възможност хора от общността да 
работят за решаването на проблеми на свои. 

10. СЗО и здравните медиатори в България 
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На 12 септември в София се проведе двудневен семинар организиран от Министерство на 
здравеопазването и Световната здравна организация. Основната цел на семинара е да се 
подпомогне изработването на имунизационни програми, които да подобряват резултатите в 
борбата с имунопредотвратими заболявания. Основен приоритет е разработване на методика, 
която да се използва и в други страни. 

От страна на министерството присъстваха г-жа Галя Трайкова- консултант и д-р Радосвета 
Филипова- началник отдел „Надзор на заразните болести”. От СЗО лектор бе Natalie Likhite. 
Естествено бе поискано и мнението и опита на здравните медиатори, по отношение на 
организация и провеждане на имунизационни кампании. Крайният резултат от чутото и 
видяното от представителите на СЗО бе положителен и полезен за случващото се по време на 
имунизационни кампании. СЗО оцениха здравните медиатори, като много ценни помощници на 
здравните  институции и общността.  

11. Трудности и направления за работа: 

 • Все още ни липсва адекватен вътрешен мониторинг – не разполагаме с ел. база 
данни, непълна отчетност и наличие на спорни данни в шестмесечните и годишните отчети на 
ЗМ, системно неотчитащи се ЗМ; 

             • Наличие на неактивни членове, стоящи встрани от живота на организацията; 

               • Мрежата не разполага със  изработени, приети и делегирани правни механизми, 
както и финансова възможност за осъществяване на мониторинг и подкрепа на ЗМ по места; 

12.  Постигнати успехи на Мрежата, здравни медиатори и наши съмишленици 

             • Запазване на живота и амбициите на Мрежата; 

               • Разрастване на Мрежата; 

               • Увеличение на делегираните бюджетини места за ЗМ през 2013г. - гарант за 
запазването на професията здравен медиатор в страната и постигане на устойчивост на 
програмата; 

               • Подготовка и изпълнение на два проекта през годината; 

               • Повишаващ се интерес към професията и организацията ни от страна на всички 
ангажирани с подобряване здравния статус на етнически малцинства страни; 

               • Запазване на уникалността на Мрежата по отношение на структура и дейност; 

               • Популярност и интерес към българският здравномедиаторен модел от други страни; 

               • Затвърждаване на отношенията на Мрежата с нашите самоотвержени партьори – 
НССЕИВ към МС, МЗ, БАСП, Фондация „ЗПМ“, компания ГлаксоСмитКлайн - България; 

               • Присъствие на отговорна позиция на професията  в приетите водещите държавни 
документи на страната, отнасящи се до интеграцията на малцинства, уязвими групи и хора в 
неравностойно положение. 

              • Признание от страна на държавните институции към работата на здравните 
медиатори в България; 

         Този доклад е в резултата на обобщените успехи постигнати през годината от страна на 
нас-здравните медиатори в България и всички, които споделиха с нас воля, ентусиазъм, 
толерантност и позитивен дух – нашите съмишленици. Много обнадеждаващо и стимулиращо  
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за Мрежана на здравните медиатори е, че не сме сами и нашите стремежи са подкрепени от 
верни приятели. УС на Сдружение „Национална Мрежа на здравните медиатори“ изказва 
благодарност към всички наши парньори.  

           Да си пожелаем нови успехи в областта на общественото здраве за всички български 
граждани!  

 

 

 


