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Началото
• АПОЗ и приятели е учредена през м. Април 2004г. и регистрирана през м. Май

същата година. Тя беше създадена в отговор на нарасналата потребност от
гражданска организация, която да представлява пациентите с всички видове
ОЗ и да защитава интересите им на различни нива. Създаването й беше
сериозна крачка в развитието на пациентското движение на онкологично
болните именно поради ангажираността й към всички видове онкологични
заболявания. 



ЖОЗИП,

Национално сдружение на хора, страдащи от ХМЛ
(хронична миеломна левкемия)

• Онкологично болните пациенти пишат биографията на своето гражданско
движение от 2001г. насам. Регистрираното по това време Сдружение на жени с
онкологични заболявания и приятели – София,  е гръбнакът на асоциацията.

• През есента на 2003г. още една млада жена спечели сърцата на цяла Бълга-
рия с борбения си дух и воля за живот. Нейната история, тиражирана от нацио-
налните медии, даде кураж и надежда на пациентите с ХМЛ. Съвсем естествено
те се обединиха в своя организация, за да са по-силни в битката със заболява-
нето и за да се чува по-ясно гласът им, когато имат конкретни искания към ин-
ституциите. В последствие Снежана Христова, лидер на тази организация, стана
един от учредителите на АПОЗ и приятели, член на УС и регионален представи-
тел наЕвропа Донна България.







• ежедневна работа с пациенти

• разширяване на структурата

• системна работа с институциите

• създаване на лоби в Парламента и
дипломатическите кръгове

• издателска и разпространителска дейност

• партньорства с други НПО
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• посещения в болничните
отделения

• неделни срещи

• факултет по
самообразование
за пациенти



Еuropa Donna Bulgaria

Пациентските организации в България ангажират вниманието и на
европейските структури с подобна дейност:

•През Май, 2004г. 
България е приета за член на EUROPA DONNA. 

•Месец по-късно АПОЗ
регистрира членство в ЕСРС.

Тези партньорства променят
почерка в работата и издигат нивото на дейността със

стремеж да бъдат достигнати европейски стандарти за понятия
като права на пациента, профилактика и ранна диагностика,
достъпно за всички съвременно лечение, социална адаптация.



Участия в международни форуми:

• Европейско училище по онкология –
презентация и участие в кръгла маса

• ЕSMO 2005  - участие в Patient's Master class

• Европейски конгрес на пациентски организации
он Централна и Източна Европа

• Обучения и конференции на EUROPA DONNA и
ЕСРС



АПОЗ и EUROPA  DONNA BULGARIA развиват
паралелни структури в страната. За краткия период
от м.Май 2004г. досега такива са създадени в 12
точки на България:

EUROPA DONNA BULGARIA
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АПОЗ и приятели
EUROPA DONNA BULGARIA

София Сливен

Пловдив Враца

Бургас Раковски

Благоевград Плевен

Шумен Габрово

Ловеч Варна



Към какво ще продължим да се стремим?

• по-адекватно обществено поведение
по отношение на онкологичните заболявания

• завишен бюджет за лечение на онкологично
болните съобразно националните здравни
приоритети

• повече толерантност към пациентите с
онкологични заболявания
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