ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОСТИГНАТИ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА НА
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ В РАМКИТЕ НА 2011 - 2012 ГОДИНА
В рамките на „Българската Коледа“ кампания 2011/2012г. бяха набрани 1 362 342,00 лева.
По време на кампанията постъпиха 419 молби от родители на 432 болни деца и 42 молби от болнични
заведения, съдържащи 113 заявки за закупуване на медицинска апаратура.
За постигане на по-голяма прозрачност и обективност при разпределението на набраните средства по
време на Кампания “Българската Коледа” 2011/2012г. бе учредена Експертна комисия с консултативни
функции във връзка с разглеждането на постъпилите молби за подпомагане. В състава й бяха
включени: представители на Българската асоциация по неонатология и Българската педиатрична
асоциация, Националния консултант по педиатрия, представители от Център “Фонд за лечение на
деца”, организации на дарителите и пациентските организации.
Със сумата от 773 750,59 лева бяха подпомогнати 358 деца за осъществяване на лечение и
рехабилитация, както следва:

ГРУПА

1.

ПОДПОМАГАНЕ ЗА:

ДЕЦА
кандидатствали
подпомогнати

НА ОБЩА
СТОЙНОСТ

ЛЕКАРСТВА


Ендокринологични заболявания
Genotropin - за 18 деца
Norditropin simplex - за 7 деца

25

25

284 994.48 лв.
105 990.00 лв.



Нефротичен синдром
Sandimun neural - за 18 деца
Cell Cept - за 17 деца
(две от децата се нуждаят и от двете
лекарства)

33

33

30 956.58 лв.
31 899.35 лв.



Юношески ревматоиден артрит
RoActembra

5

5

132 160.18 лв.

Удовлетворени са общо 63 молби за подпомагане
на медикаментозното лечение на деца, което не
се заплаща от републиканския бюджет,
Националната здравноосигурителна каса или
Център „Фонд за лечение на деца”.
Клиниките, в които се лекуват децата, със
осигурените лекарства от „Българската Коледа” са:
СБАЛДБ “Проф. Иван Митев”, гр. София
- Клиника по ендокринология, диабет и генетика,
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- Клиника по нефрология,
- Клиника по ревматология;
УМБАЛ „Св. Марина”, гр. Варна
- Детска клиника, отделение по ендокринология;
МБАЛ „Токуда Болница София”
- Педиатрия.
Лекарствата са закупени след обява за набиране на
ценови оферти за доставка и осъществен търг.

2.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ


Детска церебрална парализа



221

212

127 800.00 лв.

Спина бифида, Спинална мускулна
атрофия, Мускулна дистрофия тип Дюшен

15

15

12 000.00 лв.



Нарушена двигателна функция

21

21

9 800.00 лв.



Епилепсия, Хидроцефалия

17

16

8 000.00 лв.



Аутизъм

12

10

6 700.00 лв.

Удовлетворени са общо 274 молби за осъществяване
на допълнителни рехабилитационни процедури, в
допълнение към тези заплащани от Националната
здравноосигурителна каса, по препоръка на лекуващя
лекар на всяко дете.
12 от кандидатствалите за подпомагане за
рехабилитация деца не са подпомогнати поради
отпаднала необходимост от осъществяване на
такава след подаване на молбата, получаване на
финансиране от друг източник или липса на препоръка
от лекуващ лекар.

3.
ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
24

0

26

2

- Ретинопатия и други офталмологични
заболявания
- Други заболявания
Подпомогнати са 2 деца с двустранна кохлеарна
имплантация за осъществяване на контролен преглед
и настройка на слуховите апарати в чужбина, както и
поддръжка на речевите процесори.
Останалите деца, кандидатствали за подпомагане на
лечение в чужбина (Русия, Италия, Израел) са насочени

2

6 400.00 лв.

към Център „Фонд за лечение на деца” за преценка на
необходимостта от организационно и финансово
подпомагане и/или за организиране и финансиране
участието на чуждестранни медицински специалисти
за осъществяване на лечението им в страната. За
това решение в предвид бяха взети становищата на
националните консултанти по профила на
заболяването на всяко от децата и
становището на Министерство на
здравеопазването.

4.

МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

24

19

9

0

17 050.00 лв.

На 19 деца са дарении средства за осигуряване на
програмируема клапна система, торични лещи,
вертикализатори, ортези, тест ленти за
индивидуални амонякомери.
5 деца не са подпомогнати поради отпаднала
необходимост, получили са друго дарение или са
насочени за финансиране от Център „Фонд за лечение
на деца”

5.

ДРУГИ ТЕРАПИИ

-

Молбите за тези деца не са удовлетворени поради
отпаднала необходимост от конкретната терапия
за която са кандидатствали, получили са
финансиране от Център „Фонд за лечение на деца”,
исканото подпомагане касае лечение, което се
финансира от Националната здравноосигурителна
каса или искането е за социална помощ и молбата е
насочена за разглеждане към Фонд „Социална
закрила”.

От създаването на благотворителната инициатива „Българската Коледа”, Кампания 2011/2012г. успя
да подпомогне лечението и рехабилитацията на най-много деца.
Водена от целите, заложени в Правилата на благотворителната инициатива за разходване на
набраните благотворителни средства по максимално прозрачен, обществено отговорен и ефективен
начин, Eкспертната Kомисия въз основа:


аргументираните становища и вътрешното гласуване, при което бяха взети предвид
технологичната осигуреност на регионално ниво и заболяванията на пациентите, лекувани в
кандидатствалите болници, и
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информацията, получена от Министерство на здравеопазването, посочваща болниците, които
ще получат финансиране по Оперативна програма регионално развитие и Норвежкия
финансов механизъм, а също така и болничните заведения, за които не е предвидено подобно
финансиране,
взе решение остатъкът от благотворителни средства (след подпомагане на нуждаещите се от
лечение и рехабилитация деца), събрани в периода декември 2011 г. – май 2012 г., да бъде
инвестиран за закупуване на медицинска апаратура в четиринадесет болници в страната.

Бяха изискани от всички фирми, доставчици на апаратура, ценови оферти за доставка на медицинска
апаратура чрез публикуване на обява на интернет страниците на сайтовете на съорганизаторите на
благотворителната инициатива.
От кандидатстващите доставчици бе изискано да предоставят ценовите оферти (с включен ДДС) за
апарат, придружени с декларации за съвместимостта на предлаганата апаратура с останалата
апаратура, използвана в конкретното болнично звено, за което се предлагат.
След осъществен търг бe закупена медицинска апаратура за 14 болнични заведения на обща стойност
585 519. 00 лв., както следва:

1.

За „Специализираната болница за активно лечение по детски
болести - проф. Иван Митев” ЕАД, гр. София:




2.

4 694.00 лв.

Електронен конвексен трансдюсер

Респиратор за новородени деца
Инкубатор за интензивно лечение за новородени деца
Пациентен монитор

46 680.00 лв.
20 400.00 лв.
4 200.00 лв.

За МБАЛ „ Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен:


7.

4 694.00 лв.

Електронен конвексен трансдюсер

За УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив:




6.

86 065.33 лв.

За МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев:


5.

Ехографски апарат за диагностика на заболявания в
детска възраст и неонатология

За „МБАЛ - Самоков” ЕООД, гр. Самоков:


4.

4 200.00 лв.
84 409.00 лв.
20 400.00 лв.

За Клиниката по Неонатология при "Първа МБАЛ- София"
ЕАД, гр. София:


3.

Пациентен монитор
Педиатричен видеоколонскоп
Инкубатор за интензивно лечение за новородени деца

Инкубатор за интензивно лечение за новородени деца

За МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД, гр. Смолян:

4

20 400.00 лв.



8.

10 014.00 лв.

За СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов" ЕОД, гр. Варна:


9.

Микроконвексен трансдюсер за трансфонтанелна
диагностика

46 680.00 лв.

Респиратор за новородени деца

За „МБАЛ – Бургас“ АД, гр. Бургас


Ехографски апарат за диагностика на заболявания в
детска възраст и неонатология

86 065.33 лв.

10. За МБАЛ "Св. Мина" ЕООД, гр. Пловдив:


4 200.00 лв.

Пациентен монитор

11. За МБАЛ "Проф. Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора:


Ехографски апарат за диагностика на заболявания в
детска възраст и неонатология

86 065.33 лв.

12. За МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана:


Инкубатор за интензивно лечение за новородени деца

20 400.00 лв.

13. За „МБАЛ - Шумен” АД, гр. Шумен:


15 552.00 лв.

Трансдюсер за ехограф

14. За „МБАЛ - Благоевград” АД, гр. Благоевград:


Инкубатор за интензивно лечение за новородени деца

20 400.00 лв.

Спестяването на около 300 хил. лв. и подпомагането на повече деца в рамките на тази Кампания стана
възможно чрез съревнователно набиране на ценови оферти и проведени публични процедури за
закупуване на лекарства и медицинска апаратура.
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