Оповестяване на принос към пациентски организации за 2017 г.
Компания
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Дата на
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Дата на
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Пациентска /
Неправителствена
организация

Интернет адрес

Държава

Финансова подкрепа: Описание на подкрепената дейност

Сума
(лева)

11.04.2017

АПРА Сдружение
Асоциация на пациентите http://www.apra-bg.org
с ревматоидин артрит

България

Финансовата подкрепа се предоставя за финансиране тестове на пациенти с ниски
доходи с псориазис и псориатичен артрит, които се изискват за отпускане на лечение с
биологични продукти, но не се заплащат от НЗОК. АПРА ще заплаща непокритите от
НЗОК тестове: хепатит маркери (HBsAg, Anti HCV), HIV (само за пациенти PSO),
туберкулинов тест, QuantiFERON-TB) и други, в случай, че се изискват от НЗОК.
Финансовото подпомагане на тестовете ще се извършва чрез директното им заплащане
от страна на АПРА към медицинските лаборатории за реално извършени тестове за
съответните пациенти с ниски доходи, като АПРА няма да предоставя финансово
плащане на пациентите директно. АПРА носи изцяло отговорността за установяване на
отношения с медицинските лаборатории от свое име и за договаряне на условия за
извършването на тестовете и тяхното заплащане.

21.09.2017

Българско Сдружение
Лимфом

България

Финансовата подкрепа се предоставя за участие в пациентски форум Network4Helath
във Варшава, Полша на 11-ти и 12-ти октомври 2017

1,100

България

Финансовата подкрепа се предоставя за финансиране тестове на пациенти с ниски
доходи с псориазис и псориатичен артрит, които се изискват за отпускане на лечение с
биологични продукти, но не се заплащат от НЗОК. АПРА ще заплаща непокритите от
НЗОК тестове: хепатит маркери (HBsAg, Anti HCV), HIV (само за пациенти PSO),
туберкулинов тест, QuantiFERON-TB) и други, в случай, че се изискват от НЗОК.
Финансовото подпомагане на тестовете ще се извършва чрез директното им заплащане
от страна на АПРА към медицинските лаборатории за реално извършени тестове за
съответните пациенти с ниски доходи, като АПРА няма да предоставя финансово
плащане на пациентите директно. АПРА носи изцяло отговорността за установяване на
отношения с медицинските лаборатории от свое име и за договаряне на условия за
извършването на тестовете и тяхното заплащане.

5,000

15.11.2017

http://www.lymphom-bg.com/

АПРА Сдружение
Асоциация на пациентите http://www.apra-bg.org
с ревматоидин артрит

Нефинансова
подкрепа, описание
на оказаната
подкрепа

Заплатени услуги:
описание на
заплатените услуги

Сума
(лева)

Нефинансова
подкрепа, описание
на оказаната
подкрепа

Заплатени услуги:
описание на
заплатените услуги

Сума
(лева)

10,000

Оповестяване на принос към пациентски организации за 2017 г.
Компания
Дата на
изготвяне

Дата на
договора

Интелект Фарма ЕООД
1/31/18

Пациентска /
Неправителствена
организация

Фондация „И”
20-Feb-2017 „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН”

Интернет адрес

http://www.aidsbg.info/

Държава

България

Финансова подкрепа: Описание на подкрепената дейност
Финансовата подкрепа се предоставя за подпомагане на Пет-стъпкова Програма
„Комплайънс” за новодиагностицирани пациенти и за пациенти с вече установена
диагноза, но все още не приемащи антиретровирусно лечение. Програмата включва
индивидуална работа - „водене на случай”, която включва:
• Стъпка 1: Насочване на пациента към център за лечение (включително записване на
час за контролен преглед и придружаване при първо посещение).
• Стъпка 2: Задържане на пациента на наблюдение (включително мотивиране,
консултиране и подкрепа; записване на час за последващи контролни прегледи и
придружаване).
• Стъпка 3: максимално бързо включване на пациента на лечение (включително
мотивиране и консултиране).
• Стъпка 4: мотивиране на пациента за придържане към терапията (включително
получаване и изпращане на антиретровирусните медикаменти при необходимост).
• Стъпка 5: интензивно проследяване на пациента до постигането на неоткриваем
вирусен товар и задържането му за 6 месеца (включително консултиране и подкрепа;
следене за спазване на контролните прегледи, придружаване при необходимост).
Финансовото подпомагане е за формиране на възнагражденията на консултантите,
ръководещи Програмата, както и за подпомагане издръжката на офис-помещението в
гр. София (наем и режийни). Целта на Програма е пациентите да влизат в контакт с
фондацията и да се възползват от предоставяните услуги в консултативните кабинети
с цел максимално бързото им включване на терапия
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Сума
(лева)

6,000

