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Да направим живота
на хората с болест на
Крон и улцерозен колит
в България по-добър!
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ЗА НАС
Кои сме ние
Сдружение “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит”
(БАБКУК) е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо
общественополезна дейност. Учредено е в началото на 2012 година
от хора диагностицирани с болестта на Крон, водени от желанието
им да се борят с възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ) и да
подобрят качеството на живот на хората засегнати от подобни
заболявания в България.

Нашата мисия
Да направим живота на хората с болест на Крон и улцерозен колит
по-добър!

Нашата визия
Ние вярваме, че подобряване качеството на живот на хората с
възпалителни чревни заболявания (болест на Крон /БК/ и
улцерозен колит /УК/) зависи от навременното диагностициране на
заболяванията, предоставянето на качествени и достъпни здравни
услуги и осигуряване достъп до съвременна терапия и лечение.
Ние също така считаме, че е необходимо непрекъснато да
повишаваме информираността и образоваността за заболяванията
както на пациентите, така и на техните семейства, лекарите и в поширок смисъл – на цялото българско общество.
Убедени сме и че пълно възстановяване качеството на живот за
мнозина от диагностицираните, е възможно единствено чрез подоброто изследване на заболяванията и разработването на
иновативни медикаменти и терапии за тяхното лечение. Затова, ние
от „Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” ще се
стремим да дадем и своя принос за развитието на научните
изследвания в областта на тези заболявания.
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Нашите цели



Да защитаваме правата на хората живеещи с БК и УК в България;



Да подобрим достъпа до качествено здравеопазване и
съвременно терапевтично лечение на хора диагностицирани с
БК и УК;



Да насърчаваме, подпомагаме и развиваме изследвания в
областта на хроничните възпалителни чревни заболявания в
Република България и чужбина;



Да подпомагаме, обединяваме, насърчаваме, информираме и
образоваме хората живеещи с БК и УК;



Да подпомагаме професионалното развитие и квалификация на
изследователите и медицинските специалисти специализирани
в областта, свързана с диагностиката и лечението на ВЧЗ;



Да запознаваме обществото с особеностите на заболяванията,
диагностицирането,
лечението
и
рехабилитацията,
с
физиологическите и психологически последствия от тях.

Ръководство
Върховен орган на асоциацията е Общото събрание (ОС), което се
състои от всички нейни членове.
Асоциацията се управлява от управителен съвет (УС), чиито членове
се избират измежду членовете на асоциацията от ОС. УС ръководи
цялостната дейност на организацията, приема нови членове,
организира и следи изпълнението на решенията на ОС.
Оперативното управление на асоциацията се извършва от
председателя на УС, който организира непосредственото
изпълнение на целите и задачите, координира дейността на УС и
представлява сдружението в страната и чужбина в отношенията му с
държавни, общински, финансови и банкови институции, както и с
други обществени организации и юридически лица.
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ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2015
За да реализира своята мисия, дейностите изпълнявани от БАБКУК
през 2015 г. бяха фокусирани в няколко основни направления: (1)
Популяризиране на сдружението, (2) Повишаване информираността
за заболяванията сред обществеността, (3) Повишаване познанията
за ВЧЗ сред пациентите и подобряване на тяхното лечение и (4)
Отстояване правата и интересите на пациентите с подобни
заболявания.
Популяризиране на сдружението
За успешното постигане на целите на сдружението, считаме че от
особено значение е по-голямата популярност на сдружението – както
сред гастроентеролозите и хората, живеещи с подобни заболявания,
така и сред по-широката общественост. Убедени сме, че повече хора
трябва да знаят за нашето съществуване, за да можем по ефективно
да изпълняваме своята мисия – да подобряваме живота на хората,
живеещи с БК и УК. Ето защо, голяма част от нашите дейности през
годината бяха насочени в тази посока. Сред по значимите ни
инициативи бяха следните:



Присъствахме с щанд по време
на 12-тия национален конгрес
по
гастроентерология,
проведен в НДК, в периода 1214 юни, където активно
информирахме участниците в
конгреса за дейностите и
ползите от съществуването на
сдружението.



Разработихме
атрактивни
рекламни
материали
с
координатите и целите на
сдружението – под формата на разделители за книги. Същите
бяха раздадени на гастроентеролози от цялата страна,
участващи в конгрес по гастроентерология.



Инициирахме среща в УМБАЛ св. Марина – гр. Варна, в която
участие взеха над 20 пациента от Варненска област и
специалисти от клиниката по гастроентерология в
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болницата. По време на срещата разяснихме необходимостта,
мисията и целите, с които е създадена организацията.



Взехме участие и в срещи, които се проведоха в гр. Правец, гр.
Пловдив и гр. Стара Загора с гастроентеролози от
съответните области, които изявяват интерес към областта
на възпалителните чревни заболявания. Целта на нашето
участие бе да разясним мисията и целите на сдружението,
както и да обсъдим възможности за съвместно
сътрудничество. Вярваме, че по време на срещите успяхме да
убедим голяма част от лекарите, че е важно да информират
своите пациенти за съществуването на организацията и
ползите от това.

Повишаване информираността на обществото за ВЧЗ
Една от основните дейности на асоциацията е свързана със
запознаването на обществеността със съществуването на
възпалителните чревни заболявания. Не само защото всеки един
гражданин е потенциален пациент, а и защото считаме че все още
заболяванията и симптомите свързани с тях се възприемат като
теми „табу“ в обществото и не се говори открито за тях. През 2015 г.,
работихме активно за преодоляване на стереотипите свързани с
това, а представители на сдружението взеха участие в различни
публични инициативи.



Световният ден за борба с възпалителните чревни
заболявания – 19 май бе отбелязан чрез изпращане на прес
соъбщения в средствата за масово осведомяване.

 Представител на БАБКУК се включи в „отбора на EFCCA“,
който взе участие в традиционния полумаратон на Брюксел –
„20-те километра на Брюксел“. Целта на участието в
събитието беше участниците от страна на EFCCA да повишат
информираността на обществеността за съществуването на
заболяванията, както и да демонстрират, че при провеждането
на правилна терапия хората с ВЧЗ могат да практикуват
физически занимания и пълноценно да се наслаждават на
своите хобита.

Годишен доклад за дейността

2015

6

7

Подобряване лечението на хората, живеещи с ВЧЗ
Друг основен аспект на дейността на сдружението е свързан с
подобряване лечението на хората, живеещи с ВЧЗ. Наше разбиране е,
че за да се случи това е необходимо и да бъдат повишени знанията на
пациентите за техните заболявания, както и да имат възможности да
обменят свободно опит и информация по между си. Тези два аспекта
залегнаха при формулирането и реализацията на инициативите в
рамките на това направление.

 Основен

акцент свързан с този аспект на дейността ни
безспорно беше участието на БАБКУК в започнатия проект за
“превеждане” на достъпен език на лекарските консунсуси за
лечение на Болестта на Крон и улцерозния колит на
Европейската крон и колит асоциация (ECCO, European Crohn’s
and Colitis Organisation) – най-авторитетната лекарска
организация в областта на ВЧЗ. Проектът е резълтат от
сътрудничеството между европейските организации на
пациентите с ВЧЗ (EFCCA) и лекарите, занимаващи се с
лечението на ВЧЗ (ECCO). Целта му е общоприетите лекарски
алгоритми за лечение на ВЧЗ да достигнат до пациентите с
подобни заболявания и да подпомогнат тяхното лечение,
респективно да подобри тяхното качество на живот.
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Финалните документи ще бъдат официално представени на
прес конференция по време на 16-тия конгрес на ЕССО в
Амстердам през март 2016, след което ще бъдат преведени от
английски на националните езици на всяка една пациентска
организация.

 Продължихме

инициативата хора с чревни симптоми
безплатно да се изследват за наличие на ВЧЗ – хора с ВЧЗ или
със съмнения за такива имат
възможност да се възползват от
провеждането
на
безплатни
лабораторни
изследвания
на
маркера за възпаление фекален
калпротектин. От проекта се
възползваха и продължават да се
възползват много хора с чревни проблеми от цялата страна.



Уеб сайтът на асоциацията продължи да придобива
популярност, като броят на посещенията на сайта средно
месечно беше 1638, а посещенията с времетраене повече от 30
секунди бяха постоянно между 200 и 300 на месец.



През фен страница на БАБКУК продължихме да публикуваме в
социалната мрежа информация за инициативи и новини от
областта на възпалителните чревни заболявания. Към края на
годината „феновете“ на страницата бяха вече над 220души.
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Броят на членовете в специализираната група във Facebook –
наречена Болест на Крон и улцерозен колит се увеличи, като
към края на 2015 г. той достигна близо 460 члена.



Продължена бе практиката членове на асоциацията и
участници във Facebook
групата да се срещат в
неформална
обстановка помежду си,
да
обменят
информация
и
да
споделят
опит
и
впечатления.

 Отговорихме

(писмено
и устно) на редица запитвания от отношение на различни
аспекти от областта на диагностиката и лечението на ВЧЗ в
България.

Отстояване правата и интересите на хората с ВЧЗ
През 2015 година, както и през предходната 2014-та, в европейски,
така и в национален план, особено актуална бяха теми свързани с
навлизането на биоподобните лекарства за лечение на имуномедиирани заболявания (в т.ч. и за възпалителните чревни
заболявания), особено по отношение на тяхната ефективност и
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основни усилия.



Разпространихме информация за анкети, провеждани на
европейско ниво по отношение възприятията на пациентите
за биоподобните медикаменти и прибягването до хирургични
интервенции при ВЧЗ.



Делегати на сдружението участваха в общото събрание на
Европейската федерация на асоциациите за Крон и улцерозен
колит (EFCCA), проведено в Брюксел, Белгия в периода 28-30
май 2015 г.



Представители на сдружението взеха участие и в ежегодния
конгрес на ЕCCO, проведен през месец февруари, в гр.
Барселона, Испания.

Финансираща дейност
За реализацията на мисията и целите си, БАБКУК разчита преди
всичко на дарения – от корпоративни и частни лица. През 2015 г. за
финансиране на извършените дейности разчитахме изцяло на
безвъзмездни дарения. Сдружението не е развивало стопанска
дейност, респективно не са генерирани и приходи от подобна
дейност. Членски внос не е събиран.
Счетоводно отчетените приходи от нестопанска дейност през
периода възлизат на 15 140 лв., докато реализираните разходи,
свързани с нестопанската дейност и администрирането на
сдружението са на обща стойност 2 373 лв. Общият финансов
резултат през 2015 г. е положителен и възлиза на 12 770 лв.
Тъй като направените дарения са свързани с нестопанската дейност
на сдружението, съгл. разпоредбите на ЗКПО, дружеството не
подлежи на облагане с корпоративен данък.
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PARS SANITATIS
VELLE SANARI FUIT!
L. A. Seneca

Българска асоциация
БОЛЕСТ НА КРОН и
УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ
Адрес за ж.к. “Дружба – 2”, бл. 212,
кореспонденция: вх. В, ап. 66, София 1582
Телефон: +359 88 7868778
Имейл: info@babkuk.org
Уеб сайт: www.babkuk.org

