Проект „Визия за зрение“

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на заинтересованите страни
за формулиране на политики за предотвратяване на слепотата
и опазване на очното и зрителното здраве в България

Хотел «Рамада София Сити Център»
Зала «Европа»
гр. София, бул. „Мария Луиза“ №131
16 март 2022 г.

ПРОГРАМА
(предварителна)
9.30 – 10.00

Регистрация

10.00 – 10.15

Откриване и приветствие към участниците

10.15 – 10.30

Представяне на проект „Визия за зрение“
Д-р Петя Стратиева - ръководител на проект „Визия за зрение“
Препоръки на СЗО за интегрирана грижа за очно здраве с фокус
върху човека
(Доклад за състоянието на зрението в света, СЗО, 2019 г.;
Инструмент за оценка на състоянието на очното здраве, СЗО,
октомври 2021 г.)
Д-р Михаил Околийски – здравен експерт, Специализирана агенция на
ООН по здравеопазване, Световната здравна организация (СЗО)
(очаква се потвърждение)
Предложения за нормативни промени: Промоция на зрителното
здраве и превенция и лечение на очните болести
(По Наредба №8 от 3.11.2016 г. за профилактичните дейности и
диспансеризацията (НПДД); По Наредба №9 от 10.12.2019 г. за
определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета
на националната здравноосигурителна каса; По Национален рамков
договор 2020-2022 г.; По прилагането на директивите на ЕС за
използването на медицинските изделия и консумативи; Наредба за
Медицински стандарт за очните заболявания, съгласно чл.6, ал. от
Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ))
Проф. Ива Петкова - офталмолог, председател на Българско дружество
по офталмология (БДО)

10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

11.10 – 11.30

11.30 – 11.45
11.45 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 13.45

13.45 – 14.00

14.00 – 14.30
14.30 – 15.00

Предложения за нормативни промени и нови нормативни актове:
Подобряване на достъпа до очни грижи; ресурсно обезпечаване на
зрителното здравеопазване чрез регламентиране на статута и
дейността на здравните специалисти-оптометристи
(по Наредба №19 от 27.08.2008 г. за устройството и дейността на
оптиките и здравните изисквания към тях; по Националния
класификатор на професиите и длъжностите (НКПД); по Списъка с
професии, подлежащи на професионално образование към
Националната агенция за професионално образование и обучение
(НАПОО); по предложение за приемане на нова Наредба за дейността
на оптометристите)
Мила Драгомирова – оптометрист, председател на Български съюз на
оптометристите (БСО)
Кафе-пауза
Предложения за нормативни промени: Промоция, превенция,
лечение и рехабилитация на очните болести
(По Наредба № 16 от 30 юли 2014 г. за условията и реда за
регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и
референтните мрежи за редки заболявания)
Предложения за промени в управленски документи: Национални
стратегии и програми
(Национална здравна стратегия на България; Национална програма за
ранно откриване на дегенеративните изменения в ретината /макулна
дегенерация свързана с възрастта/, превенция на зрителните
увреждания при диабет; Национална програма за редките болести)
Д-р Петя Стратиева - ръководител на проект „Визия за зрение“
Предложения за нормативни промени: Рехабилитация
(по реформа на финансиране и предоставяне на помощни средства и
медицински изделия на хората с увреждания; по списъка с помощнотехнически средства за хората със зрителни увреждания)
Хюсеин Исмаил – правен експерт
Дискусия
Обяд
Предложения за нормативни промени: Стандарти и практики в
сферата на рехабилитацията и приобщаването на хората със
зрителни увреждания
(по реформа в медицинската експертиза и експертизата на
работоспособността в България; по Методика за оценка на здравния
статус и уврежданията (МОЗСУ) - Международна класификация на
функционирането, уврежданията и здравето (ICF)
Хюсеин Исмаил – правен експерт
Предложения по управленски документи: Национални стратегии и
програми
(Национален план по очно здраве и Консултативен съвет за превенция
на слепотата към Министерството на здравеопазването)
Д-р Петя Стратиева - ръководител на проект „Визия за зрение“
Дискусия
Обобщение и закриване на конференцията

Проектът „Визия за зрение“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на
проекта е да повиши гражданската осведоменост и тази на централните и местни
власти относно броя и проблемите на хората със зрителни увреждания.
www.activecitizensfund.bg

