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Да направим живота
на хората с болест на
Крон и улцерозен колит
в България по-добър!

СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА НАС ........................................................................................................................ 3
Кои сме ние ............................................................................................................... 3
Нашата мисия .......................................................................................................... 3
Нашата визия ........................................................................................................... 3
Нашите цели............................................................................................................. 4
Ръководство ............................................................................................................. 4
ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2016 ......................................................................................... 5
Популяризиране на сдружението ................................................................. 5
Повишаване информираността на обществото за ВЧЗ ..................... 6
Подобряване на лечението па хората, живеещи с ВЧЗ ...................... 7
Отстояване правата и интересите на хората с ВЧЗ .......................... 10
Финансираща дейност ..................................................................................... 11

Годишен доклад за дейността

2016

2

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 2016
За да реализира своята мисия, дейностите изпълнявани от БАБКУК
през 2016 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:



В началото на месец септември (11-17) БАБКУК се включи в
провелата се на територията на град София - Sofia Restaurant
Week.
Лайт мотив на инициативата бяха темите за
здравословното хранене като част от културата на
съвременния човек и хроничните възпалителни заболявания
на червата. БАБКУК подкрепи каузата за здравословно
хранене с два специални акцента: (1) популяпизирането на
информираността относно ВЧЗ в обществото и (2) засилване
връзката между здравословен начин на хранене и живот сред
пациентите с ВЧЗ.
Като резултат от съвместни усилия на сдружение „Българска
асоциация болест на Крон и улцерозен колит” и
“Асоциацията на младите гастроентеролози в България”, в
столичния ресторант Soul Kitchen, се проведе кулинарна
демонстрация под надслов: „Да поговорим за храната като
лек“. Гости и пациенти имаха възможността да се срещнат и
разговарят с лекари, пациенти и хора на изкуството, които
ще разкриха личните си мотиви да подкрепят каузата на
здравословното хранене. Посланието на тази среща бе
заимствано от максимата на древния лечител Хипократ, а
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именно: „Нека храната да бъде вашето лекарство и
лекарството – вашата храна.“

В
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допълнение,
в
знак
на
съпричастност
към
хората
с
възпалителни чревни заболявания
всички 25 ресторанта, които се
включиха в Sofia Restaurant Week
поставиха на видно място специални
информационни стикери в подкрепа
на пациентите с ВЧЗ.
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 2016 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.

 Представители 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
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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.
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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.



Публикувани бяха "Насоки за пациента за диагностиката и
лечението на БК и УК" на Български език.

Европейската Организация Крон и Колит (ECCO) в
сътрудничество с Европейската федерация на пациентите с
болест на Крон и с улцерозен колит (EFCCA) публикуваха
Насоки за пациента за диагностиката и лечението на БК и УК.
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По същество, тези насоки са съставени на базата на
европейските насоки за диагностика и лечение на БК и УК,
които са разработени чрез процес, включващ найавторитетните
европейски
експерти в областта и оценяват
всички настоящи доказателства за
най-доброто
проследяване
на
пациентите, така че лекарите да
разбират
как
най-добре
се
диагностицират
и
лекуват
хроничните-възпалителни чревни
заболявания.
Насоките
за
пациентите
на
ECCO-EFCCA
“превеждат” на общодостъпен език
специализираните
медицински
насоки и трябва да подпомагат
образованието и овластяване на пациентите.
С активното съдействие на БАБКУК и представитят на ECCO за
България – проф. Зоя Спасова, гореспоменатите Насоки бяха
преведени и на български език.

 През

2016 бе актуализиран и преиздаден Наръчникът за хора

диагностицирани с болест на Крон или улцерозен колит: "Да
живееш с хронично възпалително чревно заболяване".

Този наръчник се стреми да
представи
информация
за
заболяванията улцерозен колит и
болест на Крон, да се опита да
отговори на въпросите и да разгледа
проблемите, с които пациентите вече
са се сблъскали или предстои да се
сблъскат, както и да представи
информация, благодарение на която
биха могли да подобрят своето
състояние и качество на живот.
Актуализирането се състоя в следното: обновяване и цялостен
преглед с цел потвърждаване актуалността и верността на
информацията (БАБКУК би желал специално изрази своята
благодарност към проф. Зоя Спасова), обновяване на
графичното оформление и не на последно място
преиздаването му в нов тираж от 1500 бройки.
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 Уеб

сайтът на асоциацията продължи да придобива
популярност, като броят на посещенията на сайта през месец
декември беше над 4000, а посещенията с времетраене повече
от 30 секунди достигана 600.
С цел увеличване
полуляризацията
и качеството на
уебсайта
(съответно
и
полуляризацията
на асоциацията и
информираността
за
ВЧЗ)
през
2016г. поставихме
начало на проекта

9

по обновяването на уебсайтът на БАБКУК. Съпътващи цели на

това начинание са следните: (1) предлагане на актуална
информация в осъвременен формат, (2) технически
подобрения на платформата на уебсайта целящи по-лесното и
успешно актуализиране от администриращите сайта, (3)
технически и концептуални подобрения на текста целящи поширокото разпространение на информация относно ВЧЗ на
български език и (4) цялостно подобрена визия и поднасяне
на информацията. Очаква се проектът да бъде завършен през
първата половина на 2017г.



През Фейсбук 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
370 души.



Броят на членовете в специализираната група във Facebook –
наречена Болест на Крон и улцерозен колит се увеличи, като
към края на 2016 г. той надхвърли 920 члена. Групата е много
успешна в целта си да свързва пациенти с ВЧЗ от територята
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на цялата страна и да служи като платформа за
информираност и организиране на инициативи между
пациенти.

 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 2016 година, както и през предходната 2015-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
безопасност. Именно в тази посока бяха концентрирани и нашите
основни усилия.



На 15ти ноември Мартин Кожинков в качеството му на
председател на БАБКУК и председател на EFCCA взе участие в
провелата се еднодневна среща в Европейския Парламент по теми
за защита на правото на пациентите под надслов Не на взимането
на решения, които ни засягат, без наше участие!. Сред темите

бяха: лесен и свободен достъп до информация, нововъведения
в лечението и други въпроси свързани с биоподобното и
биологичното лечение при болест на Крон и улцерозен колит.
На срещата присъстваха още и Световният Алианс за
информираност и достъп до медицински нововъведения на
пациента (GAfPA), както и
представители на няколко
групи
за
автоимунни
заболявания.
Екипът
от
специалисти по правата и
интересите на пациентите
дискутира
и
представи
своите идеи пред членове на
Европейския Парламент.
По този начин представителите
напомниха за важността на това пациентите да бъдат
своевременно и добре информирани, наред с това всички
членки на ЕС да се ползват с равни права и възможности за
достъп до новостите в лекарствата и грижата при Крон, УК и
останалите автоимунни заболявания.
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На 28 Май 2016 година в Брюксел се проведе Общо събрание на
ЕФКА (EFCCA - European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis
Associations), в което взе участие и БАБКУК. Като част от 2-

дневната програма участниците от страните-членки обсъдиха
нови инициативи за повишаване на информираността в
обществото за заболяванията и подобряване живота на
хората, живеещи с болестта на Крон и улцерозен колит.
По време на събранието с единодушие бе избран за
ръководител
на
европейската
федерацията през следващите две
години
Мартин
Кожинков
председател
на
Българската
асоциация на пациентите с болест на
Крон и улцерозен колит (БАБКУК).
Благодарение на това интересите на
хората живеещи с Крон и улцерозен
колит в България ще бъдат
представлявани
по-активно
на
европейската сцена.



Представители
на
сдружението
взеха участие и в превърналата се в традиционна среща на
националните представители на пациентските и лекарските
организации в областта на ВЧЗ, проведена през месец
декември, в гр. Виена, Австрия.

Финансираща дейност
За реализацията на мисията и целите си, БАБКУК разчита преди
всичко на дарения – от корпоративни и частни лица. През 2016 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 24 хил. лв., като реализираните разходи,
свързани с нестопанската дейност и администрирането на
сдружението са в същия размер.
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 89 8449180
Имейл: info@babkuk.org
Уеб сайт: www.babkuk.org

