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• Декан на ФакултетФакултетФакултетФакултет попопопо ОбщественоОбщественоОбщественоОбществено здравездравездравездраве, МУМУМУМУ-ПловдивПловдивПловдивПловдив
• Директор на ИнформационенИнформационенИнформационенИнформационен центърцентърцентърцентър зазазаза редкиредкиредкиредки болестиболестиболестиболести ииии лекарствалекарствалекарствалекарства сирацисирацисирацисираци, 
ПловдивПловдивПловдивПловдив

• Член на РаботнатаРаботнатаРаботнатаРаботната групагрупагрупагрупа попопопо редкиредкиредкиредки болестиболестиболестиболести (Task Force on Rare Diseases) към
ЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейската комисиякомисиякомисиякомисия, 2004 – 2009

• Член на Работната група по изготвянето на СъобщениетоСъобщениетоСъобщениетоСъобщението нананана ЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейската
комисиякомисиякомисиякомисия зазазаза редкитередкитередкитередките болестиболестиболестиболести (COM/2008/679) 

• Член на Интердисциплинарния комитет на МеждународнияМеждународнияМеждународнияМеждународния консорциумконсорциумконсорциумконсорциум зазазаза
научнинаучнинаучнинаучни изсизсизсизслллледванияедванияедванияедвания вввв областтаобласттаобласттаобластта нананана редкитередкитередкитередките болестиболестиболестиболести (IRDiRC) към ЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейската
комисиякомисиякомисиякомисия

• Член на Управителния съвет на ЦетралноЦетралноЦетралноЦетрално- ииии ИзточноевропейскатаИзточноевропейскатаИзточноевропейскатаИзточноевропейската генетичнагенетичнагенетичнагенетична
мрежамрежамрежамрежа (CEEGN)

• Член на Управителния съвет на МеждународнотоМеждународнотоМеждународнотоМеждународното обществообществообществообщество зазазаза редкиредкиредкиредки болестиболестиболестиболести
(ICORD Society)

• Председател на Работната група по изготвянето на НационалнатаНационалнатаНационалнатаНационалната програмапрограмапрограмапрограма зазазаза
редкиредкиредкиредки болестиболестиболестиболести към Министерство на здравеопазването
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НАКРАТКОНАКРАТКОНАКРАТКОНАКРАТКОНАКРАТКОНАКРАТКОНАКРАТКОНАКРАТКО ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТ
ВВВВсекисекисекисеки процеспроцеспроцеспроцес нананана разглежданеразглежданеразглежданеразглеждане ииии отчитанеотчитанеотчитанеотчитане нананана свойстватасвойстватасвойстватасвойствата нананана
медицинскитемедицинскитемедицинскитемедицинските технологиитехнологиитехнологиитехнологии, коитокоитокоитокоито сесесесе използватизползватизползватизползват вввв здравеопазванетоздравеопазванетоздравеопазванетоздравеопазването –
безопасностбезопасностбезопасностбезопасност, ефикасностефикасностефикасностефикасност, приложениеприложениеприложениеприложение, индикациииндикациииндикациииндикации ииии указанияуказанияуказанияуказания зазазаза
използванеизползванеизползванеизползване, ефективностефективностефективностефективност нананана разходитеразходитеразходитеразходите, икономическиикономическиикономическиикономически, социалнисоциалнисоциалнисоциални ииии
етичниетичниетичниетични последствияпоследствияпоследствияпоследствия.

ЦЕЛЦЕЛЦЕЛЦЕЛЦЕЛЦЕЛЦЕЛЦЕЛ НАНАНАНАНАНАНАНА ОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТ
РешениятаРешениятаРешениятаРешенията нананана здравнитездравнитездравнитездравните властивластивластивласти зазазаза използванетоизползванетоизползванетоизползването ииии заплащанетозаплащанетозаплащанетозаплащането нананана
медицинскимедицинскимедицинскимедицински технологиитехнологиитехнологиитехнологии вввв здравеопазванетоздравеопазванетоздравеопазванетоздравеопазването сесесесе взиматвзиматвзиматвзимат информираноинформираноинформираноинформирано
ииии обективнообективнообективнообективно вввв рамкитерамкитерамкитерамките нананана прозраченпрозраченпрозраченпрозрачен ииии отворенотворенотворенотворен зазазаза обществотообществотообществотообществото процеспроцеспроцеспроцес.
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ЗАЩОЗАЩОЗАЩОЗАЩОЗАЩОЗАЩОЗАЩОЗАЩО??
ПроблемиПроблемиПроблемиПроблеми предпредпредпред общественотообщественотообщественотообщественото здравеопазванездравеопазванездравеопазванездравеопазване днесднесднесднес:

� УправлениеУправлениеУправлениеУправление нананана разходитеразходитеразходитеразходите зазазаза здравеопазванездравеопазванездравеопазванездравеопазване

� СоциаленСоциаленСоциаленСоциален аспектаспектаспектаспект (етичниетичниетичниетични дилемидилемидилемидилеми ииии обществениобществениобществениобществени нагласинагласинагласинагласи)

� ПодкрепаПодкрепаПодкрепаПодкрепа зазазаза научнонаучнонаучнонаучно-технологичнитетехнологичнитетехнологичнитетехнологичните иновациииновациииновациииновации (ЛисабонскиЛисабонскиЛисабонскиЛисабонски
протоколпротоколпротоколпротокол)

ДНЕШНАТАДНЕШНАТАДНЕШНАТАДНЕШНАТАДНЕШНАТАДНЕШНАТАДНЕШНАТАДНЕШНАТА МИСИЯМИСИЯМИСИЯМИСИЯМИСИЯМИСИЯМИСИЯМИСИЯ::

НовиНовиНовиНовиНовиНовиНовиНови ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ►►►►►►►► ►►►►►►►► НовиНовиНовиНовиНовиНовиНовиНови УПРАВЛЕНСКИУПРАВЛЕНСКИУПРАВЛЕНСКИУПРАВЛЕНСКИУПРАВЛЕНСКИУПРАВЛЕНСКИУПРАВЛЕНСКИУПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ

УСТОЙЧИВОСТУСТОЙЧИВОСТУСТОЙЧИВОСТУСТОЙЧИВОСТУСТОЙЧИВОСТУСТОЙЧИВОСТУСТОЙЧИВОСТУСТОЙЧИВОСТ НАНАНАНАНАНАНАНА

ЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТА СИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМАСИСТЕМА
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КАККАККАККАККАККАККАККАК??
«ВсичкиВсичкиВсичкиВсички ЕФЕКТИВНИЕФЕКТИВНИЕФЕКТИВНИЕФЕКТИВНИ терапиитерапиитерапиитерапии трябватрябватрябватрябва дададада сасасаса достъпнидостъпнидостъпнидостъпни
зазазаза населениетонаселениетонаселениетонаселението.»

ПрофПрофПрофПроф. АрчибалдАрчибалдАрчибалдАрчибалд КокрейнКокрейнКокрейнКокрейн (шотланскишотланскишотланскишотлански епидемиологепидемиологепидемиологепидемиолог)
1971 1971 гггггггг..

«ВсичкиВсичкиВсичкиВсички ЕФЕКТИВНИЕФЕКТИВНИЕФЕКТИВНИЕФЕКТИВНИ ИИИИ ИКОНОМИЧЕСКИИКОНОМИЧЕСКИИКОНОМИЧЕСКИИКОНОМИЧЕСКИ ИЗГОДНИИЗГОДНИИЗГОДНИИЗГОДНИ
терапиитерапиитерапиитерапии трябватрябватрябватрябва дададада сасасаса достъпнидостъпнидостъпнидостъпни зазазаза населениетонаселениетонаселениетонаселението.»

ПрофПрофПрофПроф. АлънАлънАлънАлън УилямсУилямсУилямсУилямс (английскианглийскианглийскианглийски икономистикономистикономистикономист)
1997 1997 гггггггг..

ЗдравниЗдравниЗдравниЗдравни реформиреформиреформиреформи, насоченинасоченинасоченинасочени
къмкъмкъмкъм свиванесвиванесвиванесвиване нананана разходитеразходитеразходитеразходите

ЗдравниЗдравниЗдравниЗдравни реформиреформиреформиреформи, насоченинасоченинасоченинасочени къмкъмкъмкъм
управлениеуправлениеуправлениеуправление нананана качествотокачествотокачествотокачеството ииии рискарискарискариска

19919900

20002000
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ОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТ -- ИНТЕГРАЛНАИНТЕГРАЛНАИНТЕГРАЛНАИНТЕГРАЛНАИНТЕГРАЛНАИНТЕГРАЛНАИНТЕГРАЛНАИНТЕГРАЛНА ЧАСТЧАСТЧАСТЧАСТЧАСТЧАСТЧАСТЧАСТ
ОТОТОТОТОТОТОТОТ ГЛОБАЛНАТАГЛОБАЛНАТАГЛОБАЛНАТАГЛОБАЛНАТАГЛОБАЛНАТАГЛОБАЛНАТАГЛОБАЛНАТАГЛОБАЛНАТА ЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТАЗДРАВНАТА

ПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКАПОЛИТИКА......

МеждународнаМеждународнаМеждународнаМеждународна мрежамрежамрежамрежа нананана
агенциитеагенциитеагенциитеагенциите зазазаза ОЗТОЗТОЗТОЗТ (INAHTA): 
53 националнинационалнинационалнинационални ииии регионалнирегионалнирегионалнирегионални

агенцииагенцииагенцииагенции зазазаза ОЗТОЗТОЗТОЗТ
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... ... ИИИИИИИИ ОТОТОТОТОТОТОТОТ ЕВРОПЕЙСКАТАЕВРОПЕЙСКАТАЕВРОПЕЙСКАТАЕВРОПЕЙСКАТАЕВРОПЕЙСКАТАЕВРОПЕЙСКАТАЕВРОПЕЙСКАТАЕВРОПЕЙСКАТА

� ЕвропейскиЕвропейскиЕвропейскиЕвропейски проектпроектпроектпроект
EUnetHTA , 2006-2008

� СъвместноСъвместноСъвместноСъвместно действиедействиедействиедействие
EUnetHTA , 2010-2012

� СъвмстноСъвмстноСъвмстноСъвмстно действиедействиедействиедействие
EUnetHTA 2 , 2012-2015

ОщеОщеОщеОще предипредипредипреди товатоватоватова:

� EUR-ASSESS, 1994-1997

� HTA EUROPE, 1997-1999

� EC HTA/ EC AHI , 1999-2001
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ОРГАНИЗОРГАНИЗОРГАНИЗОРГАНИЗОРГАНИЗОРГАНИЗОРГАНИЗОРГАНИЗАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ НАНАНАНАНАНАНАНА ОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТ ВВВВВВВВ ЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПАЕВРОПА

ИталияИталияИталияИталияИталияИталияИталияИталияМножествоМножествоМножествоМножество ОЗТОЗТОЗТОЗТ структуриструктуриструктуриструктури с различен
профил и задължения действат на
различно ниво (национално, регионално
и местно)

МрежаМрежаМрежаМрежаМрежаМрежаМрежаМрежа

ИспанияИспанияИспанияИспанияИспанияИспанияИспанияИспанияРазличниРазличниРазличниРазлични ОЗТОЗТОЗТОЗТ структуриструктуриструктуриструктури с различни
правомощия действат на федерално и
регионално ниво

ФедераленФедераленФедераленФедераленФедераленФедераленФедераленФедерален

НорвегияНорвегияНорвегияНорвегияНорвегияНорвегияНорвегияНорвегия, , ХоландияХоландияХоландияХоландияХоландияХоландияХоландияХоландия, , 

БелгияБелгияБелгияБелгияБелгияБелгияБелгияБелгия, , ФинландияФинландияФинландияФинландияФинландияФинландияФинландияФинландия
Една или няколко ОЗТ агенции работят
на национално ниво, безбезбезбез изричноизричноизричноизрично
обвързванеобвързванеобвързванеобвързване с процеса на вземане на
решение

ИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриран
““ББББББББ””

ВеликобританияВеликобританияВеликобританияВеликобританияВеликобританияВеликобританияВеликобританияВеликобритания, , 

ФранцияФранцияФранцияФранцияФранцияФранцияФранцияФранция, , ГерманияГерманияГерманияГерманияГерманияГерманияГерманияГермания, , 

ДанияДанияДанияДанияДанияДанияДанияДания, , ШвецияШвецияШвецияШвецияШвецияШвецияШвецияШвеция

Една или няколко ОЗТ агенции работят
на национално ниво като задължителензадължителензадължителензадължителен
елементелементелементелемент от процеса на вземане на
решение

ИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриранИнтегриран
““АААААААА””

ССССССССТРАНИТРАНИТРАНИТРАНИТРАНИТРАНИТРАНИТРАНИХХХХХХХХАРАКТЕРИСТИКИАРАКТЕРИСТИКИАРАКТЕРИСТИКИАРАКТЕРИСТИКИАРАКТЕРИСТИКИАРАКТЕРИСТИКИАРАКТЕРИСТИКИАРАКТЕРИСТИКИММММММММОДЕЛОДЕЛОДЕЛОДЕЛОДЕЛОДЕЛОДЕЛОДЕЛ

Marchetti, 2010
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ДВАДВАДВАДВАДВАДВАДВАДВА ПРИМЕРАПРИМЕРАПРИМЕРАПРИМЕРАПРИМЕРАПРИМЕРАПРИМЕРАПРИМЕРА

National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE):

� НезависимНезависимНезависимНезависим специаленспециаленспециаленспециален органорганорганорган къмкъмкъмкъм
здравнатаздравнатаздравнатаздравната системасистемасистемасистема (NHS)

� СъздаденСъздаденСъздаденСъздаден презпрезпрезпрез 1999 гггг.

� Mисияисияисияисия – намаляваненамаляваненамаляваненамаляване нананана вариациитевариациитевариациитевариациите вввв
наличносттаналичносттаналичносттаналичността ииии качествотокачествотокачествотокачеството нананана здравнитездравнитездравнитездравните
услугиуслугиуслугиуслуги

� ДепартаментътДепартаментътДепартаментътДепартаментът попопопо здравеопазванездравеопазванездравеопазванездравеопазване
отговаряотговаряотговаряотговаря зазазаза дейносттадейносттадейносттадейността нананана NICE предпредпредпред
ПарламентаПарламентаПарламентаПарламента

Haute Autorité de Santé (HAS):

� НезависимаНезависимаНезависимаНезависима общественаобщественаобщественаобществена научнанаучнанаучнанаучна
организацияорганизацияорганизацияорганизация сссс финансовафинансовафинансовафинансова автономноставтономноставтономноставтономност

� СъздаденаСъздаденаСъздаденаСъздадена презпрезпрезпрез 2005 гггг. следследследслед
структурниструктурниструктурниструктурни реформиреформиреформиреформи

� Mисияисияисияисия – ефективностефективностефективностефективност нананана здравнатаздравнатаздравнатаздравната
системасистемасистемасистема

� ПредставяПредставяПредставяПредставя годишнигодишнигодишнигодишни отчетиотчетиотчетиотчети нананана
ПарламентаПарламентаПарламентаПарламента ииии ПравителствотоПравителствотоПравителствотоПравителството
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ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ ИИИИИИИИ ФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕФИНАНСИРАНЕ

� постояннипостояннипостояннипостоянни служителислужителислужителислужители ииии външнивъншнивъншнивъншни
експертиекспертиекспертиексперти

� 4 дирекциидирекциидирекциидирекции ииии 3 обществениобществениобществениобществени центърацентърацентърацентъра (1 
зазазаза ОЗТОЗТОЗТОЗТ)

� ОбщественОбщественОбщественОбществен съветсъветсъветсъвет

� БюджетБюджетБюджетБюджет (₤₤₤₤ 77.2 млнмлнмлнмлн, 2010)

� държавнадържавнадържавнадържавна субсидиясубсидиясубсидиясубсидия 95%

� такситакситакситакси ииии другидругидругидруги 5%

� постояннипостояннипостояннипостоянни служителислужителислужителислужители, инспекториинспекториинспекториинспектори зазазаза
акредитацияакредитацияакредитацияакредитация, банкабанкабанкабанка зазазаза външнивъншнивъншнивъншни експертиекспертиекспертиексперти

� 3 общиобщиобщиобщи ииии 4 специализираниспециализираниспециализираниспециализирани зазазаза ОЗТОЗТОЗТОЗТ
дирекциидирекциидирекциидирекции

� БюджетБюджетБюджетБюджет (€ 68.3 млнмлнмлнмлн, 2010)

� държавнадържавнадържавнадържавна субсидиясубсидиясубсидиясубсидия 12%

� здравенздравенздравенздравен осигурителосигурителосигурителосигурител 25%

� такситакситакситакси 61%

� другидругидругидруги 2%
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ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ ИИИИИИИИ ЗАДЪЛЖЕНИЯЗАДЪЛЖЕНИЯЗАДЪЛЖЕНИЯЗАДЪЛЖЕНИЯЗАДЪЛЖЕНИЯЗАДЪЛЖЕНИЯЗАДЪЛЖЕНИЯЗАДЪЛЖЕНИЯ

� ПрепоръкиПрепоръкиПрепоръкиПрепоръки зазазаза използванетоизползванетоизползванетоизползването нананана ЗТЗТЗТЗТ вввв
систематасистематасистематасистемата нананана общественотообщественотообщественотообщественото здравездравездравездраве (новиновиновинови
ииии съществуващисъществуващисъществуващисъществуващи медикаментимедикаментимедикаментимедикаменти, лечениялечениялечениялечения ииии
процедурипроцедурипроцедурипроцедури)

� КлиничниКлиничниКлиничниКлинични препоръкипрепоръкипрепоръкипрепоръки

� НасокиНасокиНасокиНасоки къмкъмкъмкъм здравнитездравнитездравнитездравните работнициработнициработнициработници зазазаза
промоцияпромоцияпромоцияпромоция нананана здраветоздраветоздраветоздравето ииии превенцияпревенцияпревенцияпревенция нананана
заболяваниязаболяваниязаболяваниязаболявания

� МеждународноМеждународноМеждународноМеждународно сътрудничествосътрудничествосътрудничествосътрудничество (NICE 
International)

� ПрепоръкиПрепоръкиПрепоръкиПрепоръки къмкъмкъмкъм здравнитездравнитездравнитездравните властивластивластивласти зазазаза
ценообразуванеценообразуванеценообразуванеценообразуване ииии реимбурсиранереимбурсиранереимбурсиранереимбурсиране нананана ЗТЗТЗТЗТ

� КлиничниКлиничниКлиничниКлинични насокинасокинасокинасоки зазазаза медицинскитемедицинскитемедицинскитемедицинските
специалистиспециалистиспециалистиспециалисти

� АкредитацияАкредитацияАкредитацияАкредитация нананана лечебнителечебнителечебнителечебните заведениязаведениязаведениязаведения
ииии сертификациясертификациясертификациясертификация нананана медицинскитемедицинскитемедицинскитемедицинските
специалистиспециалистиспециалистиспециалисти

� ТерапевтичниТерапевтичниТерапевтичниТерапевтични ръководсръководсръководсръководсттттвававава зазазаза
хроничнихроничнихроничнихронични заболяваниязаболяваниязаболяваниязаболявания

� ИнформационниИнформационниИнформационниИнформационни кампаниикампаниикампаниикампании
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ОБХВАТОБХВАТОБХВАТОБХВАТОБХВАТОБХВАТОБХВАТОБХВАТ НАНАНАНАНАНАНАНА ПЪЛНОМОЩИЯТАПЪЛНОМОЩИЯТАПЪЛНОМОЩИЯТАПЪЛНОМОЩИЯТАПЪЛНОМОЩИЯТАПЪЛНОМОЩИЯТАПЪЛНОМОЩИЯТАПЪЛНОМОЩИЯТА

� ИзвършаИзвършаИзвършаИзвърша ОЗТОЗТОЗТОЗТ (клиничнаклиничнаклиничнаклинична
ефективностефективностефективностефективност ииии анализанализанализанализ разходразходразходразход-
ефективностефективностефективностефективност) ииии издаваиздаваиздаваиздава препоръкипрепоръкипрепоръкипрепоръки додододо
здравнитездравнитездравнитездравните органиорганиорганиоргани

� ПрепоръкитеПрепоръкитеПрепоръкитеПрепоръките зазазаза медицинскимедицинскимедицинскимедицински
технологиитехнологиитехнологиитехнологии (ииии попопопо-специалноспециалноспециалноспециално
иновативнитеиновативнитеиновативнитеиновативните такиватакиватакиватакива) иматиматиматимат
задължителензадължителензадължителензадължителен характерхарактерхарактерхарактер

� МониторингМониторингМониторингМониторинг ииии преоценкапреоценкапреоценкапреоценка следследследслед 3 гггг.

� ИзготвяИзготвяИзготвяИзготвя ОЗТОЗТОЗТОЗТ ииии изпращаизпращаизпращаизпраща препоръкипрепоръкипрепоръкипрепоръки
зазазаза вземаневземаневземаневземане нананана решениерешениерешениерешение нананана базатабазатабазатабазата нананана
регулиранирегулиранирегулиранирегулирани критериикритериикритериикритерии

� ПрепоръкитеПрепоръкитеПрепоръкитеПрепоръките няматняматняматнямат задължителензадължителензадължителензадължителен
характерхарактерхарактерхарактер

� ЗадължителенЗадължителенЗадължителенЗадължителен анализанализанализанализ ииии
преоценкапреоценкапреоценкапреоценка следследследслед 2-5 гггг.
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КЪДЕКЪДЕКЪДЕКЪДЕКЪДЕКЪДЕКЪДЕКЪДЕ САСАСАСАСАСАСАСА
РЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕ БОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИ
ВВВВВВВВ ПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСА НАНАНАНАНАНАНАНА ОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТ??
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ТРУДНОСТИТРУДНОСТИТРУДНОСТИТРУДНОСТИТРУДНОСТИТРУДНОСТИТРУДНОСТИТРУДНОСТИ ПРИПРИПРИПРИПРИПРИПРИПРИ ПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСАПРОЦЕСА НАНАНАНАНАНАНАНА
ОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА РЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕ БОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИ

� ОграничениОграничениОграничениОграничени клиничниклиничниклиничниклинични данниданниданниданни приприприпри пусканепусканепусканепускане нананана
пазарапазарапазарапазара нананана иновационнииновационнииновационнииновационни 3ТТТТ

� НевъзможностНевъзможностНевъзможностНевъзможност дададада сесесесе отговориотговориотговориотговори нананана критериякритериякритериякритерия зазазаза
разходразходразходразход / ефективностефективностефективностефективност

� ОбщоОбщоОбщоОбщо непознаваненепознаваненепознаваненепознаване ииии пренебрегванепренебрегванепренебрегванепренебрегване нананана
социалнатасоциалнатасоциалнатасоциалната тежесттежесттежесттежест нананана редкитередкитередкитередките болестиболестиболестиболести

� ЕтичниЕтичниЕтичниЕтични дилемидилемидилемидилеми
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ЕВРОПЕЙСКАЕВРОПЕЙСКАЕВРОПЕЙСКАЕВРОПЕЙСКАЕВРОПЕЙСКАЕВРОПЕЙСКАЕВРОПЕЙСКАЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВАДИРЕКТИВАДИРЕКТИВАДИРЕКТИВАДИРЕКТИВАДИРЕКТИВАДИРЕКТИВАДИРЕКТИВА ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА
ТРАНСГРАНИЧНОТРАНСГРАНИЧНОТРАНСГРАНИЧНОТРАНСГРАНИЧНОТРАНСГРАНИЧНОТРАНСГРАНИЧНОТРАНСГРАНИЧНОТРАНСГРАНИЧНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕЗДРАВЕОПАЗВАНЕЗДРАВЕОПАЗВАНЕЗДРАВЕОПАЗВАНЕЗДРАВЕОПАЗВАНЕЗДРАВЕОПАЗВАНЕЗДРАВЕОПАЗВАНЕЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
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РЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕРЕДКИТЕ БОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИБОЛЕСТИ ◄◄◄◄◄◄◄◄►►►►►►►► ОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТ
� МеждународенМеждународенМеждународенМеждународен консорциумконсорциумконсорциумконсорциум зазазаза научнинаучнинаучнинаучни изследванияизследванияизследванияизследвания зазазаза редкиредкиредкиредки
болестиболестиболестиболести (IRDiRC)

� СъвместнаСъвместнаСъвместнаСъвместна инициативаинициативаинициативаинициатива нананана ЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейскатаЕвропейската комисиякомисиякомисиякомисия ииии
НационалнитеНационалнитеНационалнитеНационалните институтиинститутиинститутиинститути попопопо здравеопазванездравеопазванездравеопазванездравеопазване нананана САЩСАЩСАЩСАЩ

� ЦелЦелЦелЦел – прецизнипрецизнипрецизнипрецизни диагностичнидиагностичнидиагностичнидиагностични инструментиинструментиинструментиинструменти зазазаза
преобладаващатапреобладаващатапреобладаващатапреобладаващата частчастчастчаст отототот наднаднаднад 6 000-тететете редкиредкиредкиредки болестиболестиболестиболести ииии 200 новиновиновинови
терапиитерапиитерапиитерапии зазазаза тяхтяхтяхтях додододо 2020 гггг.
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ВЪЗМОЖНАВЪЗМОЖНАВЪЗМОЖНАВЪЗМОЖНАВЪЗМОЖНАВЪЗМОЖНАВЪЗМОЖНАВЪЗМОЖНА РАМКАРАМКАРАМКАРАМКАРАМКАРАМКАРАМКАРАМКА ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА
ОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ НАНАНАНАНАНАНАНА ОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТ

ВВВВВВВВ БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

АГЕНЦИЯАГЕНЦИЯАГЕНЦИЯАГЕНЦИЯАГЕНЦИЯАГЕНЦИЯАГЕНЦИЯАГЕНЦИЯ ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТОЗТ??
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3 3 ОСНОВОСНОВОСНОВОСНОВОСНОВОСНОВОСНОВОСНОВННННННННИИИИИИИИ ПРИНЦИПАПРИНЦИПАПРИНЦИПАПРИНЦИПАПРИНЦИПАПРИНЦИПАПРИНЦИПАПРИНЦИПА
�� НЕЗАВИСИМОСТНЕЗАВИСИМОСТНЕЗАВИСИМОСТНЕЗАВИСИМОСТНЕЗАВИСИМОСТНЕЗАВИСИМОСТНЕЗАВИСИМОСТНЕЗАВИСИМОСТ

• Статут на независима обществена структура
• Финансова автономност
• Открити и прозрачни процедури за назначаване на ръководството
• Несъвместяване с други постове
• Изключване на конфликти на интереси

�� НАУЧНАУЧНАУЧНАУЧНАУЧНАУЧНАУЧНАУЧЕЕЕЕЕЕЕЕНННННННН ПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОДПОДХОД
• Решенията и препоръките се издават на базата на научни
доказателства и изследвания

• Решенията и препоръките се основават на най-актуалните и
надеждни научни данни

• Ясно дефинирана, стриктна и обективна методология на работа

�� МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТМУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТМУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТМУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТМУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТМУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТМУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТМУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ
• Широк спектър от научни инструменти и подходи
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� РегулацияРегулацияРегулацияРегулация нананана ОЗТОЗТОЗТОЗТ вввв БългарияБългарияБългарияБългария

� ИнституционалнаИнституционалнаИнституционалнаИнституционална рамкарамкарамкарамка

� ППППодготовкаодготовкаодготовкаодготовка нананана експертиекспертиекспертиексперти

� ФакултетитеФакултетитеФакултетитеФакултетите попопопо общественообщественообщественообществено здравездравездравездраве:

• БиостатистикаБиостатистикаБиостатистикаБиостатистика ииии клиничнаклиничнаклиничнаклинична
епидемиологияепидемиологияепидемиологияепидемиология

• АналитичноАналитичноАналитичноАналитично моделиранемоделиранемоделиранемоделиране нананана процесипроцесипроцесипроцеси
зазазаза вземаневземаневземаневземане нананана решениярешениярешениярешения

• СистеменСистеменСистеменСистемен анализанализанализанализ ииии икономическаикономическаикономическаикономическа
оценкаоценкаоценкаоценка

• ИнституционаленИнституционаленИнституционаленИнституционален мениджмънтмениджмънтмениджмънтмениджмънт ииии
управлениеуправлениеуправлениеуправление нананана рискарискарискариска

• ЕтикаЕтикаЕтикаЕтика ииии социокултурнисоциокултурнисоциокултурнисоциокултурни изследванияизследванияизследванияизследвания

• ЗдравниЗдравниЗдравниЗдравни системисистемисистемисистеми, икономикаикономикаикономикаикономика нананана
здравеопазванетоздравеопазванетоздравеопазванетоздравеопазването

• ЗдравнаЗдравнаЗдравнаЗдравна политикаполитикаполитикаполитика ииии законодателствозаконодателствозаконодателствозаконодателство
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БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ
ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗА ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!


