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Здравейте скъпи приятели, 
 

Българската асоциация на професионалистите по 

здравни грижи упорито продължава да следва мисията 

си като защитава интересите на съсловието, подпо-

мага преболедували колеги чрез здравни осигуровки и 

осигурява надграждащо обучение за специалистите по 

здравни грижи. В сайта на Асоциацията и в елект-

ронния бюлетин „Здравни грижи“ Ви информираме 

редовно за всички инициативи и решения на БАПЗГ и 

нейните структури в страната. Убедени сме, че има 

достатъчно четящи колеги, които критично възприе-

мат случващото се не само в БАПЗГ, но и в система-

та на здравеопазването и в страната. Те са нашият 

коректив и ние сме им много благодарни. 

 
 

 

Настъпи жаркото лято, предстоят парламентарни избори, надявам се, че ще остане и време  за отпус-

ки - така необходими след тежката COVID ситуация. Физическото и емоционалното здраве са изклю-

чително важни за всеки, а за медицинските специалисти това е от първостепенно значение, за да могат 

да бъдат максимално полезни на своите пациенти. Затова през февруари стартирахме Национална 

кампания „Да работим в хармония“ и вече проведохме два онлайн семинара в две части на тема 

„Професионално изпепеляване и управление на персонала в условията на коронакриза: Ръководство за 

професионалисти по здравни грижи“. Всички курсисти, които се включиха в обученията получиха безп-

латен учебник по темата, под редакцията на акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов. Получихме важна об-

ратна информация чрез анкетата, чийто анализ ще бъде публикуван на страниците на списание 

„Здравни грижи“. Многократно отправяхме призиви към хората да спазват противоепидемичните ус-

ловия и да се ваксинират, за съжаление без особен ефект.  
 

 

       Милка Василева, 

Председател на УС на БАПЗГ:  

 

ЩЕ ЗАЯВИМ ЯСНО ПОЗИЦИИТЕ СИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ  

МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  

НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
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През юни БАПЗГ стартира Национална кампания „Ваксините – активният избор за по-здраво бъде-

ще“ с провеждането на безплатен виртуален интерактивен курс за професионалисти по здравни гри-

жи на тема „Основни принципи, новости и перспективи в развитието на ваксинотерапията“. Надг-

раждащото обучение предизвика сериозен интерес и имаме амбицията да организираме още курсове, 

първият от които ще се проведе през месец септември. Ние знаем, че когато научните медицински 

доказателства са представени убедително от водещ специалист, по-лесно се взема информирано реше-

ние за предпазване от болест, в случая COVID-19, чрез ваксиниране. Трябва да се погрижим първо за 

своето здраве и безопасност, за да сме полезни на нашите пациенти. Но наш човешки и професионален 

дълг е да бъдем и посланици на висока здравна култура и здравна превенция, които са немислими без 

личния пример и активното участие на всеки. Световната здравна организация предупреди за риск от 

следваща пандемична вълна заради бързите мутации на вируса. Медицински сестри в цялата страна 

участват в организираните от лечебните заведения и районните здравни инспекции ваксинации сре-

щу COVOD-19, които целят създаването на колективен имунитет. Всички знаем, че единствено ма-

совите ваксинации могат да възпрепятстват появата на нови опасни варианти на вируса и  да ограни-

чат до минимум заболеваемостта и тежките прояви на инфекцията.  
 

БАПЗГ продължава подготовката на медицински специалисти и социални асистенти за оказване на 

патронажни грижи чрез провеждането на въвеждащи и надграждащи обучения съвместно с общините 

по европейски програми. От началото на годината досега са проведени 24 обучения в София, Варна, 

Шумен, Долна баня, Перник, Кюстендил, Габрово, Хитрино и Каспичан. През юли ще бъдат проведени 

обучения във Варна, Земен и Севлиево.  

В списание „Здравни грижи“ публикуваме научни статии, изс-

ледвания и анализи, целящи да подобрят работата на специа-

листите по здравни грижи и на здравните структури. От 

печат излезе втори брой на списанието, в който място са на-

мерили статии за посттрансплантационните здравни грижи 

у нас, заболеваемостта и превенцията срещу COVID-19 в зат-

ворен работен колектив, изследване за информираността на 

бременни жени за токсичните ефекти на алкохола върху плода, 

анализ на ползите и вредите от прилагането на научните пос-

тижения на клонирането в здравеопазването, запознаване със 

законодателството и интегрираната система за грижи и под-

крепа на хората с увреждания и техните семейства в Италия. 

Радваме се, че все повече специалисти се абонират както за 

печатния вариант на списанието, така и за неговото елект-

ронно издание, което е достъпно по всяко време чрез електрон-

ната платформа в сайта на БАПЗГ.  
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На 7 и 8 юни специалисти по здравни грижи от цялата страна се запознаха с добри практики, базира-

ни на научните доказателства, които бяха представени на Третата международна конференция 

„Здравните грижи – принос за качеството на живот", организирана от Катедрата по здравни грижи 

към ФОЗ на Медицински университет – Варна съвместно с УМБАЛ „Света Марина" - Варна и Факул-

тета по сестрински грижи „Хамидие" към Университета по здравни науки - Истанбул, Турция. Ма-

кар, че форумът се проведе онлайн заради пандемичната обстановка,  ползата от него е безспорна.  Бих 

искала да отбележа и уебинара, организиран от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, който се 

проведе на 15 юни и беше посветен на специалност „Рехабилитатор“ и 60-годишнината от началото 

на обучението на такива специалисти у нас.  

 

Съвместно с университетските структури непрекъснато информираме в сайта, електронния бюле-

тин и фейсбук страницата на БАПЗГ за кандидатстудентската кампания за специалностите от 

направление „Здравни грижи“. Надяваме се повече млади хора да осмислят уникалността и благородс-

твото на нашите професии и да пожелаят да бъдат полезни на обществото, избирайки някоя от тях. 

Радваме се, когато абсолвентите взимат своите дипломи, подплатени с много добри и отлични знания 

и умения. Те имат възможности да избират, тъй като много лечебни заведения имат нужда от младо 

попълнение. Продължаваме да се гордеем с нашето медицинско образование, признато и ценено в целия 

свят. Очакваме от новия политически елит консенсус за здравна реформа, която да осигури по-добри 

условия на труд и адекватни заплати за специалистите по здравни грижи, което неминуемо ще пови-

ши тяхната мотивация за работа и кариерно развитие в България. 

 

Следим непрекъснато идеите на служебния министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и под-

готвяме мотивирани становища по промените в някои нормативни актове на Министерството на 

здравеопазването. Смятаме, че всяка прибързана и недобре обмислена промяна ще затрудни и без това 

нелекото положение на професионалистите по здравни грижи. Затова ще заявим ясно позициите си по 

предложените медицински стандарти и възможностите за специализация на професионалистите по 

здравни грижи. Дали управляващите ще ни чуят, ще разберем след 11 юли 2021 година. 

 

Скъпи колеги, пожелавам Ви здраве, вълнуващо лято и много зареждащи емоции!    
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- Здравейте, проф. Семерджиева, как Вие, Вашите колеги 
и студентите отбелязахте 24-ти май в условия на пан-
демия и успяхте ли да усетихте това чувство на праз-
ничност и общност, както в предишни години? 
 
- Всяка година 24-ти май идва с блясъка на своята тържестве-
ност. И тази година, въпреки необичайната обстановка, Меди-
цински университет - Пловдив отбеляза празника с множест-
во събития. При спазване на всички противоепидемични мерки 
се проведе ежегодния Тържествен академичен съвет. Бяха от-
личени всички, които през 2020 година в резултат на упорит 
и всеотдаен труд са постигнали успехи в областта на образо-
ванието, науката, спорта и културата. Този ден завърши с 
посещението на театрална постановка, организирана от ръко-
водството на Медицински университет. Открита бе и експо-
зиция „Словото – дух и проникновения“, представяща палит-
ра от литературни жанрове – стихове, разкази, новели, пъте-
писи, анекдоти, афоризми, мемоари и др. на лекари и препода-
ватели, възпитаници и приятели на университета, които 
продължават да поддържат връзка със своята Алма Матер. 
    
- Медицински университет – Пловдив стартира кандидат-студентската кампания за Академичната 
2021/2022 на 27-ми февруари чрез провеждането на Ден на студента под формата на онлайн среща, на 
която кандидат-студентите имаха възможност да зададат своите въпроси. Има ли знаци за повишен 
интерес към специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“? 
 
- В буквалния смисъл имаме знак. Първият подал документи в кандидат- студентската кампания е посочил като 
първо желание специалност „Медицинска сестра“, както и другите наши бакалавърски програми. Надявам се да 
се запази тази активност и да успеем и тази година да запълним своята държавна поръчка в направление 
„Здравни грижи“. Макар и незначително се отчита увеличаване броя на желаещите за платено обучение. Тази 
година предстои да започнем изнесено обучение на студенти  в Пазарджик. Въпреки тези удовлетворителни ре-
зултати смятам, че има още много неща, които трябва да направим, за да компенсираме недостига на медицинс-
ки специалисти по здравни грижи. 

 
 

 
 

 

 

Проф. Мария Семерджиева, 

Декан на Факултета по обществено здраве на Медицински университет – Пловдив: 

 

НУЖНИ СА СЕРИОЗНА ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ И ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА,  

КОИТО В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН ДА ПОДПОМОГНАТ ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ,  

ЛИЧНАТА СИГУРНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В НАШАТА СТРАНА 
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- Видни са усилията на МУ-Пловдив да улесни кандидат-студентите в направление „Здравни грижи“ – 
наскоро беше издаден сборник с тестови задачи по етика, който може да се заяви по телефон и да се 
достави с куриер,  на 5-ти юни се проведе подготвителен онлайн кандидатстудентски курс. Възполз-
ват ли се младите хора от тези възможности?  
 
- Втора поредна година МУ-Пловдив преиздава преработен сборник с тестове по етика за кандидат-студентите в 
направление „Здравни грижи”. Стремим се да се съобразяваме с програмата за обучение в гимназиалния курс, за да 
е близка тематиката до познанията на кандидатите, което смятаме че ще ги мотивира повече да опитат шанса 
си в нашия университет. Провеждането на подготвителен кандидат-студентски курс стана традиция в нашия 
университет. Тази година, поради големият интерес, бе организиран и втори допълнителен курс. Смятам, че 
тази инициатива е много полезна за бъдещите студенти, тъй като те се чувстват много по-уверени по време на 
изпита и се представят много по-добре.  
 
- През ноември 2020 г. Министерският съвет включи професиите от направление „Здравни грижи“ в 
списъка на защитените професии. Тогава стана ясно, че за тези специалности ще се отпускат повече 
бройки за студенти и по-високи стипендии. Има ли промяна в бройката за медицински сестри, акушер-
ки и лекарски асистенти за предстоящата учебна година? 
 
- По предложение на МОН от 2019 г. приемът на сту-
денти в специалност „Медицинска сестра“ е завишен 
на 100 бр., а за учебната 2021 – 2022 г., по наше иска-
не, бяха отпуснати общо 120 бройки. Тази година за 
стартираме за първи път прием на студенти от спе-
циалност „Лекарски асистент“ и като за начало ни 
бяха дадени 20 бройки. Надяваме се при добра реклама 
да увеличим през следващите години приема в тази 
специалност. 
 
- ФОЗ на Медицински университет – Пловдив ще 
проведе приемен изпит на 5 и 7 юли и на 28 сеп-
тември. Смятате ли, че ще съберете заложения 
брой студенти по държавна поръчка? 
 
- Във Факултета по обществено здраве се организират три дати за прием на студенти в зависимост от специал-
ността. Изпитът по етика за направление „Здравни грижи“ е на 5-ти юли и сме оптимисти по отношение на 
запълването на предвидения брой места. На 7-ми юли е изпитът по социална медицина за ОКС “Бакалвър“ по Уп-
равление на здравни грижи и на 28-ми септември са изпитите за ОКС „Магистър“. Към настоящия момент зна-
чителен брой кандидат-студенти са проявили интерес към нашия университет. 
 
- Каква е мотивацията, с която идват да се обучават бъдещите специалисти по здравни грижи и какви 
са нагласите им за тяхната професионална реализация – у нас или в чужбина?   
 
- Изключително положителни резултати отчитаме от въведената преди няколко години практика, която е свър-
зана с мотивирано обяснение за избора на професия от страна на кандидат-студентите. Това ни дава вярната 
посока, в която трябва да работим, за да повишим мотивацията на младите хора да изберат тези професии. 
През годините се оформиха няколко водещи мотива: възможността за професионална  реализация още по време  
на обучението, възможността да помагат на нуждаещите си и да се грижат за човешкия живот и не на последно 
място примера на близки или познати, които практикуват тези професии. Трябва да споделя, че почти никой 
от кандидатите не посочва като основна причина трудовото възнаграждение и не са много тези, които искат да 
се реализират в чужбина. Желанието за реализация извън страната ни идва на един по-късен етап, когато започ-
нат да работят в здравната система и се разочароват от действителността. 
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- Колко студенти общо се обучават в специалностите в направление „Здравни грижи“ към ФОЗ на МУ-
Пловдив?  
 

- Към настоящия момент в нашия университет се обучават 399 медицински сестри и 98 акушерки. 
 

По време на пандемията COVID отделенията излизаха с апели за допълнителна помощ от студенти от 
горните курсове заради кадровия дефицит. Ваши студенти оказаха ли такава подкрепа? 
 

- С гордост мога да споделя, че голяма част от нашите студенти работят още от трети курс на своето обуче-
ние в системата на здравеопазването. По време на епидемиологичната обстановка нито един не напусна своята 
позиция, което определено бе в огромна подкрепа на здравната система. След апелът на болниците 15 студенти се 
прехвърлиха в новоразкритите  COVID отделения или в Инфекциозна клиника, а 55 се включваха на ротационен 
принцип за определен период от време при необходимост.  
 

- УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив учреди стипендии за медицински сестри от трети и четвърти курс за 
предстоящата академична година. Идеята е студентите, които ще получават месечна финансова 
подкрепа да работят в бъдеще в болницата 3 или 5 години в зависимост от това дали са получавали 
стипендия една или две години. Смятате ли, че това е един от начините за дългосрочно планиране на 
кадрите и задържането им не само в България, но и в определен град и болница? 
 

- Това е един позабравен начин за осигуряване на кадри в системата на здравеопазването и задържането им в Бълга-
рия. Но смятам, че по този начин  проблемът ще се реши частично. Таксите за обучение на специалистите по  

 

На 21 февруари 2020 г. на тържествена церемония се дипломираха 129 възпитаници на ФОЗ на Медицински универ-

ситет – Пловдив. 69 от тях бяха от специалност „Медицинска сестра”, 17 души - от специалност „Акушерка” и 

43 души - от специалност „Управление на здравните грижи, ОКС „ Магистър”.  Отличниците на випуска бяха 26.  
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здравни грижи са едни от най-ниските спрямо другите медицински специалности. Необходими са усилия да се 
промени имиджът на тези професии. Обществото трябва да осъзнае, че без специалистите по здравни грижи 
медицинският екип не би бил ефективен и предлаганата медицинска помощ няма да има нужното качество. Уп-
равляващите трябва да предприемат действия за осигуряване на по-добро заплащане и по-добри условия на рабо-
та на тези специалисти.  
 

- Какви според Вас  трябва да са първите стъпки за да се привлекат повече млади хора към професиите 
на медицинската сестра и акушерката? БАПЗГ от години алармира, че тези специалисти  са два пъти 
по-малко от нуждите на лечебните заведения у нас. 
 

- Много важна е рекламата на тези специалности. На значителна част от младите хора не им е ясно какво предс-
тавляват тези професии. Смятаме да включим нашите настоящи студенти и членовете на Студентски съвет 
в разработването на цялостна концепция за реклама. Другото, което можем да предприемем е да променим мате-
риално-техническата база и начина на обучение на студентите. Важен аспект е разширяването на възможности-
те за обучение чрез включването на различни интерактивни форми, казуси за самостоятелна работа и др.  
 

- Колко медицински сестри, акушерки и лекарски асистенти предстои да се дипломират през тази го-
дина? Имате ли информация каква е професионалната реализация на Вашите студенти след като за-
вършат обучението си?  
 

- През тази година във ФОЗ ще се дипломират 70 медицински сестри и 18 акушерки. Всички наши студенти на-
мират добра професионална реализация. Имат възможност да избират между много на брой високоспециализира-
ни и университетски лечебни заведения. Ние поддържаме постоянна връзка с потребителите и получаваме отзи-
ви за професионалната подготовка и работа на нашите студенти. Освен това непрекъснато обсъждаме пробле-
мите в обучението. Трябва да изразя своето задоволство от факта, че по-голямата част от завършилите специ-
алисти по здравни грижи продължават образованието си в магистърските програми по „Управление на здравните 
грижи“, „Управление на медико-социалните дейности“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Техният 
стремеж да се развиват и непрекъснато да надграждат своите знания е забележителен!  
 

- В условията на пандемия се наложи учебните заведения да преминават към онлайн обучение. В също-
то време практическите упражнения трябва да се осъществяват в реална среда. Как премина изтича-
щата вече академична година – какви са преценките и отзивите за плюсовете и минусите на новия 
формат на обучение от страна на ръководството и преподавателите от една страна и студентите 
от друга? 
 

- Извънредно положение в световен мащаб постави в нова ситуация всички участници в учебния процес. Меди-
цински университет – Пловдив изключително бързо и адекватно предприе нужните мерки за преминаване към 
дистанционно обучение, свързано с провеждането на упражнения, лекции, тестове и изпити чрез няколко елек-
тронни платформи. Беше създаден Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО), като едновременно 
с това се осигуриха необходимите материално-технически средства и се проведоха обучения. За кратък период 
от време всички преподаватели успяха да адаптират учебното съдържание към съответните електронни плат-
форми.   
 

С огромно удоволствие мога да споделя, че нашият ФОЗ успешно въведе електронното обучение за своите студен-
ти чрез изградена собствена платформа  (edo.mup.bg),  след спечелен национален проект през  2014 година. В Ме-
дицинския колеж от години работят с платформата Мoodle. Това ни позволи в съкратени срокове да възстано-
вим обучението, като ни бе дадена възможност да използваме всички налични ресурси. Положителното за всички 
беше, че продължихме обучението в периода на пандемията без да застрашим ничий живот. Този факт е причина 
за високата степен на удовлетвореност на нашите студенти от организацията и провеждането на дистанцион-
ното обучение в условията на пандемията COVID-19. Отчетоха се и някои затруднения, но те бяха свързани 
основно с техническото осигуряване на платформите. Предизвикателствата пред студентите и преподавате-
лите бяха много, но успяхме да запазим един от основните приоритети на Медицински университет – Пловдив 
за подобряване качеството на обучението във всички форми, включително и в електронна среда. 
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- В развитите страни от ЕС около 20% от студентите в специалност „Медицинска сестра“ са мъже, 
докато у нас този процент е незабележим. Смятате ли, че промените в трудовия пазар заради пандеми-
ята биха могли да насочат повече мъже към тази трудна и благородна професия?  
 
- Не съм оптимист по отношение на това, че промените в трудовия пазар ще доведат до увеличение на мъжете, 
кандидатстващи за тази специалност. Във факултета имаме винаги по едно или две момчета в курсовете за спе-
циалност „Медицинска сестра“ и наблюденията ми показват, че те се справят отлично с професионалните задъл-
жения. Смятам, че традиционното приемане на тази специалност за женска професия, а може би и самото наиме-
нование на специалността, повлияват върху избора на мъжете за кандидатстване. В потвърждение на това е фак-
тът, че броят на кандидатите от мъжки пол за специалност „Лекарски асистент“ е колкото на момичетата. 

 

- През юни 2019 г.  ФОЗ на Медицински университет – Пловдив беше съорганизатор и домакин на Нацио-
нална конференция на тема „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“, в която взеха участие 
водещи специалисти от цялата страна, представители на институциите, студенти.  Липсват ли Ви 
подобни форуми в реална среда, на които се правят не само презентации, но се осъществяват и много 
полезни и ценни контакти с перспектива за сътрудничество? Бихте ли споделили за някои минали и бъ-
дещи инициативи в условията на продължаваща пандемия и удължени противоепидемични мерки до 31 
юли?   
 
- Да, действително през 2019 г. проведохме Третата Национална конференция на Българското научно дружество 
по обществено здраве, което създадохме преди няколко години. Трябва да затвърдим идеята, че такива инициативи 
са необходими за развитието на общественото здраве в България и за обединението на специалистите в тази об-
ласт. 
 

 

На 5-ти май, когато се отбелязва  Международния ден на акушерката, първокурснички от специалност 

„Акушерка“ към ФОЗ на МУ-Пловдив дариха пет кислородни палатки и един инхалатор на Интензивния 

неонатологичен сектор към Клиниката по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Свети Георги”.  
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Втора година работим и творим в изключително сложна и несвойствена епидемиологична обстановка. След пър-
воначалния стрес и паника започнахме да се приспособяваме постепенно и да търсим всички възможни комуника-
ционни средства и платформи, за да не прекъснем както обучението в университета, така и научните изяви. В 
тази епидемиологична обстановка МУ-Пловдив отпразнува по много тържествен начин 75-годишнината на на-
шата Алма матер.  На 12-ти май отбелязахме Денят на медицинската сестра. Катедра „Сестрински грижи“ 
организира уебинар с участието на представители от други чуждестранни сродни катедри. Не пропуснахме и 
ежегодните дни на медицинската наука. Дистанционно се проведе XIV-та Национална научно-техническа конфе-
ренция  “Екология и здраве”, в която се включихме много активно. Катедра „Медицинска информатика, биоста-
тистика и електронно обучение“ към ФОЗ беше организатор на уебинар „Е-здраве – постижения и перспективи: 
фокус върху нови технологични продукти“, в който се включиха и наши партньори от други университети. 
Отчитаме много активно участие на нашите преподаватели, макар и дистанционно, в различни национални и 
международни научни форуми.  
 
- Оптимистка ли сте за бъдещето на професиите в сферата на здравните грижи?  
 
- Новите условия на живот са причина за значителни промени във всички области на обществения живот, в то-
ва число и съвременното здравеопазване. В тази връзка много ми се иска да вярвам, че предстои много по-добро 
бъдеще за специалистите по здравни грижи. Неговото осигуряване е свързано с необходимостта от бързото реша-
ване на възникналите проблеми с активното участие на заинтересованите страни. Ние като преподаватели сме 
пряко ангажирани с една от основните и приоритетни задачи на медицинското образование - търсенето и 
прилагането на ефективни подходи за оптимизиране на обучението и неговото адаптиране към изискванията на 
професионалната среда. Защото качественото обучение се определя от възможностите, които се предоставят 
на студентите, за да се развиват съгласно собствените си желания и потребности, да формират ключови компе-
тенции, които са универсални по своя характер и приложимост, чието ниво е обвързано с нивото на придобити-
те знания и умения. Считам, че е от съществено значение осигуряването на сериозна политическа отговорност 
и обществена подкрепа, които в максимална степен да подпомогнат по-доброто бъдеще, личната сигурност и 
професионалната удовлетвореност на специалистите по здравни грижи в нашата страна. 

 
Интервюто взе Румяна Милева  
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Деляна Николова е старши рентгенов лаборант в От-
делението по образна диагностика на „УМБАЛ-
Бургас“ АД. Има 27-годишен професионален стаж 
като рентгенов лаборант. Завършила е специалност 
„Рентгенов лаборант“ в Медицински колеж „Йордан-
ка Филаретова“ към  МУ- София. Има надграждащо 
обучение по „Социални дейности в Бургаския свобо-
ден университет. 
 

През тази година Деляна е взела магистърски диплом 
по „Управление на здравните грижи“  от  Медицинс-
ки университет – Плевен.  
 

През годините Деляна е преминала редица курсове  
за повишаване на квалификацията, сред които 
„Компютърно-томографска образна диагностика, 
„Ядрено-магнитна образна диагностика“ и др. 
 

По повод 12-ти май, когато отбелязваме празника на 
специалистите по здравни грижи у нас, Регионалната 
колегия на БАПЗГ- Бургас връчи  на старши рентге-
нов лаборант Деляна Николова престижната награда 
в категория „Ръководител по здравни грижи“. 
 

 
 
 
- Старши рентгенов лаборант Николова, с какви чувства приехте високото отличие на Регионалната 
колегия на БАПЗГ- Бургас? 
 
- През изминалата година работата в отделението по образна диагностика беше изпълнена с нови предизвикателс-
тва , изпълнена с реорганизация на работата  и особено динамична. Като старши лаборант  изпълнението на пос-
тавените задачи отговорността за изпълнението беше предоставена на мен. Затова приех наградата с благодар-
ност и признателност. Смятам, че тази награда е и за всички мои колеги, с които заедно се справяме с предизвика-
телствата на времето, в което живеем.   
 

 

 
 

 

 
 

Деляна Николова, старши рентгенов лаборант  

в Отделението по образна диагностика на „УМБАЛ-Бургас“,  

носител на наградата „Ръководител по здравни грижи“ на РК на БАПЗГ - Бургас: 

 

НАШАТА ПРОФЕСИЯ ЧЕСТО Е ПОДЦЕНЯВАНА И НЕДООЦЕНЕНА,  

А ТЯ Е СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
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- Образните изследвания  диагностика са изключително важна за постигане на максимално точна 
диагностика и успешно лечение, особено в условията на COVID пандемия.  Как се промени трудовото 
Ви ежедневие? 
 

- Плановият прием беше забранен за известно време и хоспитализираните пациенти намаляха. Ние допринесох-
ме за намаляване на страха на нашите пациенти с разясняване на всички стъпки, с редовната дезинфекция на 
кабинетите след всеки пациент, със стриктното плануване на  изследванията с цел струпване на  голям брой 
хора. 

 

- Какви трудности срещате Вие и Вашите колеги при работата си в условията на  COVID пандемия? 
Как успявате да преборите страха от заразяване предвид факта, че много медицински специалисти се 
заразиха в вируса, някои платиха с живота си? 
 

- В началото на пандемията имаше страх както у мен , така и сред колегите, породен от неяснотите свързани с 
вируса. Проведохме обучение за правилно използване на защитните костюми с които обслужвахме пациентите с 
коронавирусна инфекция. Осигуриха се защитни облекла – престилки , шлемове, ръкавици за работа с незаразени 
пациенти. Колегите подходиха изключително професионално към ситуацията – използваха защитните облекла, 
правилата за дезинфекция, което намали напрежението. Трудностите не бяха малко.  
 

 

Председателят на РК на БАПЗГ – Бургас Петя Стефанова (вляво) и старши рентгенов лабо-

рант Деляна Николова  по време на церемонията по връчване на наградата по случай Междуна-

родния ден на сестринството и празника на професионалистите по здравни грижи у нас. 
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Към настоящия момент рентгеновите лаборанти в Отделението по образна диагностика са 9. В началото на тре-
тата вълна напуснаха колеги - пенсионери, които работеха на половин бройка. При 24-часов режим на работа - обс-
лужваме и спешно отделение на болницата - бяхме много натоварени. В болницата бяха разкрити 10 COVID отде-
ления, които ние обслужвахме. От началото на пандемията сме извършили  хиляди рентгенографии на бял дроб. 
 

- Според Вас започнаха ли пациентите през последните 2 години да оценяват повече труда на специалис-
тите по здравни грижи. Има ли хора, които Ви благодарят за усилията, които полагате ежедневно в 
името на здравето и живота? 
 

- Отношението на пациентите като цяло се промени и то в положителна насока. Естеството на нашата работа 
е такова , че контактите ни с пациентите са за кратко време. Въпреки, че разбират важността на правилно про-
веденото изследване, последвано от точна диагноза, пациентите рядко изразяват благодарността си към нас. На-
шата професия често е подценявана и недооценена, а тя е съществена част от лечебния процес. 
 

- Според Вас ваксините ли са шансът на човечеството да спре злокобния вирус?  
Вие успяхте ли да се ваксинирате? Вярвате ли, че ще успеем в следващите няколко месеца да постигнем 
колективен имунитет със 70% ваксинирани от общия брой на населението? 
 

- Аз лично се ваксинирах , защото не съм боледувала от COVID-19. Дали човек да се ваксинира - това е лично реше-
ние , което задължително трябва да се вземе информирано. 
 

- Какви бяха мотивите Ви да се насочите към професията на рентгеновия лаборант? Оправдаха ли се 
Вашите очаквания? 
 

- Честно казано в тази специалност попаднах случайно. Не съм си мечтала да бъда рентгенов лаборант. Нито за 
миг, обаче, не съм съжалявала, че избрах това да бъде моята професия. Работата е много динамична, постоянно раз-
виващата се, поради усъвършенстването на апаратурата и методите на изследване. 

 

Ст. рентгенов лаборант Деляна Николова 

със свои колеги 
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- Все повече се говори за дигитализация на медицинската информация, онлайн консултации, предаване 
на информация по електронен път и развитие на  телемедицината. Какво е мястото на новите техно-
логии в образната диагностика днес и утре?  
 
- Пандемията спомогна за по-широкото използване на телемедицината у нас. Дигитализацията на рентгеновите 
образи позволява изпращането им до всяка точка на света. 
 
- Продължаващото обучение за специалистите в областта на медицината е изключително важно. 
Предвид на това, че пандемията продължава повече от година, имали ли сте възможност за добиване 
на нови знания чрез онлайн форуми?  
 
- В „УМБАЛ Бургас“ подкрепят продължаващото обучение за повишаване на квалификацията и всяка година ни 
се предоставя възможност за включване в различни курсове. От предлаганите курсове  в онлайн платформата на 
БАПЗГ съм изкарала курса „Дигитални технологии в образната диагностика. Обмислям да се включа и в други 
курсове, които представляват интерес за мен. 
 
- Увеличава ли се необходимостта от образна диагностика в контекста на  нейните по-големи въз-
можности и прецизност?  
 
- Според мен се увеличава, защото с  усъвършенстването на апаратите е възможно визуализирането и на най-
малките патологични изменения в тялото. По този начин се избягва установяването им с инвазивни методи, 
което е травмиращо за пациентите. 

 
 

 
 

Ст. рентгенов лаборант Деляна Николова със свои колеги 
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- Министерският съвет прие през ноември 2020 година решение професиите в направление „Здравни 
грижи да бъдат включени в списъка на приоритетните специалности. С подкрепата на държавата ще 
бъдат отпускани повече места на първокурсниците, които ще получават по-високи стипендии. Ако 
трябва да убедите млади хора да изберат професията на рентгеновия лаборант какво бихте им ка-
зали?  
 

- Както споменах, нашата работа е много динамична, прецизна и интересна, дава възможност да срещнеш раз-
лични хора. С  усъвършенстването на апаратурата стана необходимо притежаването на компютърна грамот-
ност – нещо което е привлекателно за младите хора. Има и някои привилегии - работното време е намалено на 
6 часа, полага се  допълнителен платен отпуск за работа с източници на йонизиращи лъчения, ползват се купо-
ни за храна. 
 
- Какво още трябва да направи държавата за да привлече млади хора към професиите в направление 
„Здравни грижи“?  
 

- Би било полезно по-широкото  популяризиране и разяснения за различните специалности . Специалистите по 
здравни грижи не са само изпълнители на назначенията на лекарите. От тяхната работа зависи здравето и 
доброто психично състояние на пациента , което е много важно в оздравителния процес.  
 

- Добра практика е сключване на договори на учебните заведения с лечебни заведения , които да гарантират  
работни места след завършване на обучението . И също така достойно заплащане на труда ни, което ще намали 
изтичането на кадри зад граница. 
 

- В този напрегнат период остава и Ви време за семейството, за любими занимания? 
 

 - Със семейството ми обичаме да пътуваме  и няколко пъти годишно  го правим. Посещаваме места, които ни 
зареждат с енергия . С дъщеря ми обичаме да правим походи из планината. През зимата карам ски и играя на-
родни танци в любителски състав.  

 

Интервюто взе Румяна Милева 

 

 

Старши рентгенов лаборант Деляна 
Николова (третата от дясно наляво) 
със свои колеги, които също получиха 
награди на 12-ти май 2021 г. 
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Петранка Бъчварова е от тези акушерки, за които се казва че са родени за тази професия – знаеща, обич-

лива, търпелива, раздаваща се. Тя се насочва към Професията на Живота по настояване на по-голямата 

си сестра, но скоро разбира, че това е нейното призвание.  Тя има само една родна дъщеря, но бебетата, 

които са дошли да този свят чрез нейните ръце са хиляди. 
 

Дълги години акушерка Бъчварова съчетава акушерската професия с доброволческата работа към Бъл-

гарския Червен кръст. Трудовият ѝ  стаж започва на село и продължава в общинската Специализирана 

болница по акушерство и гинекология във Варна (днес СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ - Вар-

на). И досега, независимо че отдавна не работи по професията си, жените я търсят за съвет и помощ.  

 
 

 
 
 

Петранка Бъчварова, 

акушерка с дългогодишен стаж зад гърба си  

и богат опит като доброволец към БЧК: 

 

МНОГО СЪМ СЕ РАДВАЛА НА БЛАГОДАРНОСТТА НА ЖЕНИТЕ  

И ТЕХНИТЕ ПОРАСНАЛИ ДЕЦА 

 
 

 

Уважаеми колеги, 
 
По идея на г-жа Райна Бояджиева – председател на 
Регионална колегия на БАПЗГ във Варна, откриваме 
нова рубрика в електронния бюлетин „Здравни гри-
жи“, която се казва „Споделени уроци“. В нея ще 
публикуваме интервюта и спомени от медицински 
специалисти с опит, които ще споделят с нас по-
забравени практики и ценни уроци, които са полу-
чили по време на своя професионален път.  
 
Първото интервю е с г-жа Петранка Бъчварова – 
акушерка с дългогодишен стаж в общинската Спе-
циализирана болница по акушерство и гинекология 
във Варна и доброволец към Българския Червен 
кръст.  
  
Очакваме да ни пишете на имейл: bapzg.pr@abv.bg  
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- Госпожо Бъчварова, Вие имате дългогодишен стаж като акушерка и продължавате да бъдете актив-
на като доброволец на Българския Червен кръст – Варна. В какво семейство израснахте? 
 

- Родена съм в село Пчелник, което се намираше в близост до селата Вълчи дол и Долни чифлик. Майка ми е родила 
в къщи, но е дошла акушерка. Родителите ми бяха бедни хора с три деца – имах по-големи от мен сестра и брат. 
На 7-годишна възраст се наложи да помагам като слугинче в едно заможно семейство във Варна. Жената, при коя-
то бях изпратена, ме обличаше, обуваше и ми даваше по някой лев. Помагала съм и на полето, защото сестра ми 
беше ученичка в Девическата гимназия във Варна и се налагаше да ѝ изпращаме пари.  
 

- За какво мечтаехте в този период? 
 

- Най-вече исках и аз да уча във Варна, като сестра ми. Но това се случи доста по-късно. Когато бях на 12 години 
баща ми започна да строи къща. Братът на майка ми му помогна с пари и то ги връщаше по малко.  Тръгнах да 
уча в Търговската на 14-годишна възраст и две години изкарах там. Но непрекъснато ме болеше главата – изчисля-
вахме всичко наум или в тетрадката, но нямаше калкулатори като сега. По това време сестра ми вече работеше 
и ме издържаше. Тя ме съветваше да се запиша да уча в Института за акушерки, който откриха наскоро във Вар-
на. По принцип знаеше, че много обичам малките деца и на село често играех с тях. 
 

- Имахте ли представа за професията на акушерката? 
 

- Да, имах. Жената, при която чиракувах, имаше две дъщери – едната от тях беше много просветена и от нея 
научавах много неща.  
 

- Кой е човекът, който е повлиял най-много върху Вашия живот? 
 

- Моята сестра. Но за съжаление я загубих твърде рано, когато бях едва на 17 години, тя почина при самолетна 
катастрофа. Тъкмо бях приета в Института за акушерки, когато се случи тази трагедия. И аз непрекъснато 
плачех, не можех да уча. Моите учителки, инструкторки, както им казвахме тогава, ме успокояваха. С големи 
усилия успях да продължа напред – моята сестра ми липсваше. Беше много добра и ученолюбива, рецитираше, 
участваше в различни програми, които организираше читалището - цялото село я обичаше... Всички излязоха да 
я изпратят в последния ѝ път. 
 

 

Петранка Бъчварова като студентка в Института за аку-

шерки със своя брат, който е войник по това време 
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- Кои Ваши преподаватели имат най-голям принос за Вашата професионална подготовка? 
 

- Те са много и всички ги помня – Герова, Катева, Лефтерова, Желева и Крумова.   
 

- Спомняте ли си как Ви приеха в института? 
 

- През 1952 г. се явих на писмен изпит по български език в една голяма зала.  След известно време ми изпратиха 
писмо, че съм приета за студентка. 
 

- Колко продължително беше обучението? 
 

- Три години и половина. Дипломирах се в средата на 1955 година.  
 

- Кога за първи път водихте раждане? 
 

- През последната година на обучителния курс аз и моите състудентки получихме правото да водим раждания 
сами. Преди това се упражнявахме върху фантоми с помощта на нашите инструкторки. 
 

- Имаше ли изискване колко раждания трябва да направи една акушерка? 
 

- Не.  Но смея да твърдя, че получихме знания на много високо ниво. Сред преподавателите ни бяха Д-р Стефанов 
– АГ специалист, който беше завършил образованието си в Германия; д-р Рачев; д-р Астарджиев – беше директор 
на АГ болницата във Варна. 
 

- Колко студентки бяхте в курса? 
 

- Бяхме 93 първокурснички. В началото бяхме един клас, а през втория семестър ни разделиха на два класа.   
 

- Къде осъществявахте практическите занимания? 
 

- В различни отделения на Окръжна болница във Варна – В Родилното отделение, във Вътрешното отделение, в 
Операционната зала… Родилното отделение се намираше в отделна сграда в двора на болницата. По време на моя 
6-месечен стаж по-опитните акушерки ме напътстваха, но ме оставяха да работя сама – обгрижвах жените, из-
раждах бебета.  

 

 
Петранка Бъчварова със свои със-

тудентки през втората година 

на своето обучение в Института 

за акушерки във Варна   
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- Кога започнахте работа като акушерка? 
 

- През октомври на 1955 година в село Средище, Тервелска околия. Бях абсолютно самостоятелна – извършвах 
патронажни грижи, проследявах бременността на жените, водех раждания. По това време минах през много пре-
междия.  Трудностите започнаха още с първото раждане, което беше седалищно. Бах подготвила предварително 
всичко – ръкавиците, табличката, легените. Когато раждането започна казах на санитаря: „Викай лекаря, има 
седалищно раждане!“  Дойде лекарят – с цивилни дрехи, с цигара в устата и се подпря на стената. Аз си премъл-
чах, сложих ръкавиците, пред очите ми минаха всички упражнения на фантома. Започнах да водя раждането, 
извадих бавно бебето, то изплака. Изкъпах го. „Няма да ме търсиш за нищо повече“, каза лекарят.  
 
Постепенно  се запознах с жените в селото – някои се страхуваха да раждат при мен, но се опознахме, те свикна-
ха с мен и започнаха да ми се доверяват. Дори ми идваха на гости. 
 

- С каква техника работихте? 
 

- На село бях взела целия акушерски инструментариум – така, както е описан в бюлетина.  
 

 - В началото разчитахте на акушерската слушалка? 
 

- Да, за тоновете на бебето.  По-късно използвахме специален апарат на проследяване на сърдечните тонове, кой-
то се слагаше на корема на майката. Разбира се с тази техника беше по-лесно, защото всичко се чуваше. 
 

- Имаше ли техника, която намирахте за неудобна? 
 

- Имаше един „трактор“ за аспирация. Когато лекарят правеше форцепс този „трактор“ трябваше да работи. 
Щом се появяваше бебето аспирирахме с помощта на този апарат.  
 
- А преди това как аспирирахте? 
 

- Уста в уста с помощта на сонда. Искам да Ви разкажа за един много труден случай по време на моето акушерс-
тване в Средище. Една бременна жена чула, че има добра акушерка в селото и решила да роди при мен. Беше загу-
била две деца при раждане. Контракциите зачестиха, раждането вървеше нормално, бебето се роди. Докато обра-
ботвам новороденото чух странен звук и видях, че в легена има кръв. Веднага се обадих в Силистра с молба да 
дойде лекар. Включих системи на родилката, защото кръвта шуртеше и имаше огромна опасност родилката да 
умре от загуба на кръв. 
 

- Сама ли бяхте? 
 

Сама, със санитарката. Беше зимно време – имаше много сняг, духаше вятър. Лекарят е тръгнал с шофьор и още 
един работник.  По пътя се налагало на спират за да разчистват затрупани със сняг участъци, но успяха да дой-
дат навреме. Бях подготвила целия необходим инструментариум. Лекарят сложи ръкавиците и направи кюре-
таж. Направи тампонада – бях приготвила предварително тампони. Кървенето спря и всичко завърши благопо-
лучно.  Лекарят остана цяла нощ при жената, преля ѝ кръв.   

  
- Колко години работихте самостоятелно? 
 

- Три години работих село Средище и две години в село Любен Каравелово. През 1961 г започнах работа в общинс-
ката Специализирана болница по акушерство и гинекология във Варна. Много ме дразнеше, че младите акушерки 
пушеха цигари – влизаха в една стая и оттам излизаше дим. У дома никой не пушеше и аз никога не съм пушила. 
Казвах на моите колежки, че тютюнът е вреден и не бива да пушат.  
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Петранка Бъчварова през първите години на трудовия си стаж 

в общинската Специализирана болница по акушерство и гинеко-

логия във Варна 
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- Какъв съвет бихте дали на днешните млади акушерки? 
 

- Да обичат професията си, да са внимателни, търпеливи и любезни с родилките и да се поставят на тяхно мяс-
то. По време на моята практика съм работила с лекари и акушерки, които си позволяваха да се карат на жените, 
защото викат по време на раждането. Не може да казваш „Млъкни!“ на жена, която ражда живот! Нито една 
бременна не викаше, когато съм била при нея. Питаха ме „Защо?“. Защото им обяснявах какво трябва да правят 
– как да дишат, да слагат ръцете си на коремчето и да го галят…Учех ги сами да се обезболяват. Така от Пред-
родилна зала отиваха в Родилна зала.    
 

- Кой беше най-щастливият момент в живота Ви? 
 

- Раждането на моята дъщеря. 
 

- А с какво се гордеете най-много? 
 

- Не съм имала гордост. Радвам се, че не съм правила бели.  
 

- Търсят ли Ви децата, които сте израждали? 
 

- Да, обаждали са ми се, изпращали са ми картички. Имам едно табло със снимки и картички. Но имам поздравле-
ния за още две табла. Много съм се радвала на тази благодарност.    
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- Разкажете ми за работата в Българския Червен кръст? 
 

- Паралелно с работата ми в болницата извършвах и доброволческа работа към БЧК, разбира се в извънработно 
време.  Събирах по 50 ст. членски внос от къща на къща, канех жените на здравни беседи, събирахме се по празни-
ци – жените носеха храни, приготвени вкъщи и ставаха приятни и задушевни срещи. Имаше един квартален 
лекар – д-р Чолев, който заедно с една сестра обикаляше по домовете.  Той ни подаваше информация за жени, кои-
то се нуждаят от акушерска помощ.  
 

- Не получавахте ли заплащане за доброволческата си дейност? 
 

- Не, това беше обществена работа. Патронажните грижи се извършваха от медицински сестри и акушерки към 
БЧК. Във времето получих много отличия за тези мои усилия. Но най-важното за мен беше, че се чувствах по-
лезна, че помагам на жени, които имат нужда от акушерски грижи.     

 

Петранка Бъчварова илюстрира разказа си пред Райна Бояджиева 

със снимки от минало време  
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       Петранка Бъчварова с наградите, които е получавала през годините на активен акушерски и доброволчески труд  
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- На колко години бяхте, когато спряхте да работите в СБАГАЛ - Варна? 
 
- На 55 години се пенсионирах - тогава така беше. 
 

- След това работихте ли като акушерка? 
 

- Не.  Работих в едно павилионче към болницата. 
 

- Ако не е тайна каква е Вашата пенсия сега? 
 

- 267 лева е акушерската ми пенсия.  Но съм трудоустроена и получавам допълнително 90 и няколко лева.  
 

- Колко години дадохте от живота си на акушерската професия и на доброволческата работа  
  към Българския Червен кръст? 
 

- 36 години като акушерка, а в БЧК  - до 1989 г. 
 

- Колко бебета сте изродили? 
 

- Хиляди са. Спомням си, че получих красива кутия за двехилядното бебе, който една моя близка хареса и аз ѝ я 
подарих. 
 

 
                Акушерка Бъчварова при изписване на поредното бебе 
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- Дали сте толкова много на обществото и получавате такава малка пенсия, не мога да повярвам! 
 

- Като ме пенсионираха ми дадоха 219 лева пенсия. До пенсионирането ми получавах 180 лева заплата, от които, 
при възможност,  заделях по 50 лева.  Бяха се събрали 2000 лева. Казах си: „С тези пари ще изкарам пенсионерски-
те си години“, но като смениха парите ми дадоха само 20 лева. 
 

- Как живеете днес? Парите не ви стигат, то е ясно… Обидена ли сте? 
 

- Да съм обидена?! Не, не съм обидена. На кого да се сърдя, кой може да ми помогне?! 
 

- За това, че няма признание за труда ни… 
 

- Признание получаваме само от жените, от пациентките…  От Министерството на народното здраве ми да-
доха значка и 500 лева. От Българския Червен кръст като ме наградиха и те ми дадоха 500 лева. С част от тези 
пари събрах приятели и се почерпихме.   
 

- Търсят ли Ви все още съседите… като акушерка? 
 

- Като акушерка не, но да им дам съвет и да им направя инжекции. Някои ме прегръщат, радват се, че са ме виде-
ли. И ми става приятно. 

 

 

Интервюто взе Райна Бояджиева, 
председател на РК на БАПЗГ – Варна 

 

 
       Акушерка Петранка Бъчварова със свои колеги от СБАГАЛ—Варна 
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 

 
 
На церемония под наслова „На 
медиците с любов“ на 15 юни 
Grand Mall връчи своите награ-
ди на изявени медици от Варна, 
които повече от година са на 
първа линия в борбата срещу 
пандемията от COVID-19, ин-
формира Moreto.net.  
 
Гости на събитието бяха замест-
ник-областният управител Геор-
ги Георгиев, заместник-кметът 
на Община Варна Коста Базитов, 
кметът на район „Младост“ 
Христо Христов, почетните кон-
сули на Република Израел във 
Варна проф. д-р Красимир Ме-
тодиев и в Бургас Орлин Ман-
дов. 

 
 

 

Медиците са представители на основните здравни заведения, където бяха разкрити COVID отделения, а изборът на 
отличените е направен от техните професионални общности със съдействието на Община Варна, която е партньор 
в благородната инициатива на търговския комплекс. Наградите са самолетни екскурзии в четиризвездни хотели в 
два от най-красивите градове на Европа – Париж и Милано. Партньори на търговския център в организирането на 
екскурзиите са BG Air, Chart Air и Tavex. 
 

Отличени медицински специалисти: 

 

• д-р Севда Милева-Михайлова, специалист по инфекциозни болести в COVID отделение на МБАЛ към Военномедицин-
ската академия във Варна; 

 

• проф. д-р Христо Цеков, д.м.н., специалист по вътрешни болести, кардиология и пулмология в Клиника по вътрешни 
болести на МБАЛ „Св. Анна" – Варна; 

 

• доц. д-р Диана Радкова, д.м., ръководител направление "Инфекциозни болести" и началник на Втора клиника по инфек-
циозни болести на УМБАЛ "Св. Марина" – Варна; 

 

• Цветелина Михайлова, старша сестра на COVID отделение в СБАЛОЗ “Д-р Марко Антонов Марков" – Варна. 
 

Две колективни награди бяха връчени на Регионална здравна инспекция – Варна, и на лаборатория „Лаборекспрес 
2000“. Те получиха почетния знак на Grand Mall – статуетката „Флора“ и ваучер на стойност 300 лв. в бистро 
„Мармалад“.  
 

Междувременно в мола продължава да работи разкритият от РЗИ – Варна, временен Ваксинационен център, в кой-

то се предлагат всички одобрени ваксини срещу COVID-19. 

 

 

GRAND MALL ВРЪЧИ СВОИТЕ НАГРАДИ НА ИЗЯВЕНИ МЕДИЦИ ОТ ВАРНА  
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От началото на 2021 година наред с обученията по проект BG05M9OP001–2.040 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА 
ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 2” БАПЗГ провежда обучения и по 
проект BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“.  
 
В периода януари – юни 2021 г. бяха проведени 24 обучения със 141 участници в общините Столична, 
Варна, Шумен, Долна баня, Перник, Кюстендил, Габрово, Хитрино и Каспичан. По проект ПАТРОНАЖ-
НА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 2“ през въвеждащи обу-
чения за предоставяне на патронажна грижа преминаха 10 медицински специалисти и 19 социални асис-
тенти. По проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ бяха проведени въвеждащи обучения на 10 медицински 
специалисти и 26 социални асистенти.  
 
В надграждащо обучение по проект ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖ-
ДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 2“ бяха включени 21 медицински специалисти и 56 социални асистенти. В зави-
симост от епидемиологичната обстановка, надграждащите обучения се провеждат в дистанционна фор-
ма, в платформата на БАПЗГ, където преподавател е проф. Соня Тончева, д.оз.н., или в присъствена фор-
ма с преподаватели с квалификация в областта на управлението на здравните грижи и социалните дей-
ности. 
 
Последните за месец юни надграждащи обучения се проведоха във Варна, където преподаватели на меди-
цинските специалисти и социалните асистенти бяха Димитринка Ламбрева, д.м., и Марияна Христова, 
директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ в град Варна. В рамките 
на два дни – на 25 и 26 юни 2021 г. - медицинските специалисти по здравни грижи и специалистите в об-
ластта на социалните дейности повишиха своите умения за работа по предоставяне на здравни и 
социални грижи в домашна среда, усвоиха техники за справяне със стресови ситуации и обсъдиха теми, 
свързани с професионалното ежедневие при изпълнение на услугата.  

 
През месец юли тази година в гр. Варна предстои още едно специфично въвеждащо обучение на специа-
листи в областта на социалните дейности, а по проект „Патронажна грижа+“ предстоят обучения на ме-
дицински специалисти и специалисти в областта на социалните дейности в общините Земен и Севлиево.  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТИ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА  

С УВРЕЖДАНИЯ - КОМПОНЕНТ 2” и  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, ФИНАНСИРАНИ  

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”2014-2020 Г., 

СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД  

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 
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Моменти от надграждащото обучение на медицински специалисти по проект „Проект № BG05M9OP001-

2.040-0060 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“, 

проведено на 25 и 26 юни 2021 г.  

Изпълнител на проекта: БЧК – Варна. Преподавател: Димитринка Ламбрева, д.м.  
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Материала подготви Мария Спасова,  
координатор на програмите от стра-
на на БАПЗГ  

 

 

Моменти от надграждащото обучение на специалистите по социални дейности по проект „Проект № 

BG05M9OP001-2.040-0060 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията 

на община Варна“, проведено на 25 и 26 юни 2021 г.  

Изпълнител на проекта: БЧК – Варна. Преподавател: Марияна Христова. 

   

     ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ 

                 
                БРОЙ 6         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           
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Българската асоциация на специалистите по здравни грижи стартира Национална кампания „Ваксините 
– активният избор за по-здраво бъдеще“. Първото събитие беше провеждането на безплатен виртуален 
интерактивен курс за професионалисти по здравни грижи на тема „Основни принципи, новости и перс-
пективи в развитието на ваксинотерапията“. Обучението за надграждане на знанията се проведе през 
уикенда – на 19 и 20 юни 2021 г. Курсът е кредитиран по Единната кредитна система на БАПЗГ. В него се 
включиха 101 медицински специалисти от цялата страна. 
 
Лектор на курса беше проф. д-р Ирена Манолова от Катедрата по молекулярна биология, имунология и 
медицинска генетика към Медицинския факултет на Тракийския университет – Стара Загора.  
 
Първата презентация проследи човешкия опит до откриването на ваксините, създаването на първите 
ваксини, противоречивите обществени нагласи, с които те са посрещнати. Лекторът се спря на видовете 
пасивен и активен имунитет, принципите и целите на имунизацията. Първата ваксинация в света е осъ-
ществена през 1796 г. от английския лекар и учен Едуард Дженър и е насочена срещу т.нар. кравешка 
шарка. Самият той назовава процесът „ваксинация“ (от лат. Vacca – крава). Две години по-късно той пуб-
ликува свето откритие, че ваксинацията осигурява имунитет срещу едра шарка.  
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С ИНТЕРАКТИВЕН ВИРТУАЛЕН КУРС БАПЗГ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

„ВАКСИНИТЕ – АКТИВНИЯТ ИЗБОР ЗА ПО-ЗДРАВО БЪДЕЩЕ“  
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От уважение към делото на Едуард Дженър, наречен по-късно Бащата на имунологията, големият 
френски химик и биолог Луи Пастьор въвежда официално в медицинската наука терминът 
„ваксинация“. Самият той, заедно със своя екип, през 80-те години на XIX век успява да създаде вакси-
ни срещу пилешка холера, антракс и бяс. Луи Пастьор се счита за един от основоположниците на мик-
робиологията, откривател на принципите на ваксинацията, микробната ферментация и пастьоризаци-
ята.  
 
Проф. Манолова се спря и на делото на д-р Морис Хилеман – водещ американски микробиолог, който 
заедно със своя екип е разработил над 40 ваксини, с което бележи несравним откривателски рекорд. 
Най-голямо приложение сред създадените ваксини намират ваксините срещу морбили, паротит, вари-
цела, хепатит А и хепатит В, хемофилус инфлуенце, стрептококова пневмония.  
 
През 30-те на XX век човечеството вече разполага ваксини срещу дифтерия, тетанус, антракс, холера, 
чума, коремен тиф и туберкулоза. През 50-те и 60-те години на миналия век започват да се използват 
лабораторни методи за култивиране и изучаване на вирусите, което води до създаването на ваксини 
срещу полиомиелит, морбили, паротит и рубеола.  
Разработването на иновативни техники стимулират учените за създаването на ваксини като използват 
технологията на рекомбинантната ДНК.  

 
“Никой не трябва да забравя, че ваксините са най-ефикасните и надеждни медицински продукти за всички вре-
мена за предотвратяване на заболеваемост и смъртност“, изтъкна проф. Манолова и допълни, че еволюци-
ята на ваксините върви ръка за ръка в еволюцията на болестите. Специалистката се спря на преките и 
косвените ефекти на ваксинацията. Най-важните сред тях са, че имунизацията срещу определено забо-
ляване предотвратява заразяване или при евентуално заразяване болестта протича с по-малка тежест. 
Освен това много ваксини, повишавайки имунитета, косвено предпазват и от други заболявания.  

 
 
 

   

     НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 
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Проф. Манолова изтъкна, че най-застрашени от инфекциозни заболявания са децата до 5-годишна въз-
раст заради неукрепналата си имунна система, поради което в различните страни са въведени имуниза-
ционни календари, които регламентират поставянето на задължителни ваксини в различни години от 
развитието на детето, с акцент върху първите месеци и години след раждането.  
 
Лекторът представи таблици, които показват нагледно намаляването, а в някои случаи и пълното пре-
дотвратяване на заболеваемостта,  вследствие на ваксинацията. Така например, благодарение на масо-
вата имунизация срещу дифтерия, която стартира в България през 1951 г., е регистрирано изчезване на 
заболяването през 1995 г.  
 
„Въведената през 1988 г. масова ваксинация срещу рубеола доведе до рязък спад на заболеваемостта. Тази ваксина 
осигурява почти 100% защита и ако всички подлежащи на нея се имунизират, ще бъдат надеждно защитени и 
разпространението на тази болест ще стане невъзможно“, изтъкна проф. Манолова. Тя се спря и на масова-
та имунизация срещу морбили въведена у нас през 1969 г. Заради пропуски във ваксинацията сред оп-
ределени групи от населението, през 2009-2010 г. у нас от морбили се разболяват 24 000 души, предимно 
деца, като 24 от тях умират. „За да не се случват такива епидемии трябва да се достигне 95% имунизационно-
то покритие срещу морбили“, изтъкна специалистката. Тя отбеляза, че прилагането на масова имуниза-
ция срещу коклюш на кърмачета и малки деца е стартирала в България през 1957 г. Две години по-
късно е отчетено снижаване на заболеваемостта със 115 пъти.  
 
Проф. Манолова подчерта, че благодарение на масовите ваксинации в световен мащаб е изкоренена 
изключително опасната болест едра шарка (сертифицирано от комисия от изтъкнати учени през 1979 г. 
и обявено официално от Световната здравна асамблея на 8 май 1980 г.). Човечеството е на път да се 
справи и с ликвидирането на полиомиелита – дивият полиовирус е унищожен на всички континенти, с 
изключение на някои страни в Азия, в които прилагането на ваксината среща затруднение по религи-
озни причини.   
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„Създаването на колективен имунитет е изключително важно, защото ограничава разпространението на зарази-
те и предпазва от заболяване рискови групи като пациенти на имуносупресивна терапия, малки деца, хронично 
болни с противопоказания за имунизация, както и хора, които са скептични към здравните ползи от ваксините“, 
отбеляза проф. Ирена Манолова . Тя припомни, че съвременните учени смятат, че постигането на минимум 
70% колективен имунитет ще ограничи разпространението на COVID-19 и възможностите на вируса да 
създава нови, по-опасни варианти и щамове.  
 
„Науката сочи, че благодарение на ваксините днес могат да се предотвратяват 28 опасни болести“, изтъкна 
проф. Манолова. Тя запозна курсистите с различните видове вируси и начините на тяхното разпростра-
нение. 
 
Втората презентация беше на тема 
„Принципи на ваксинацията – гене-
риране на имунна памет“. Курсис-
тите се запознаха с механизмите на 
действие на имунната система и 
видовете имунен отговор. Лекторът 
се спря подробно на характеристи-
ките, маркерите и функциите на 
клетките на придобития имунитет, 
както и на взаимодействието между 
вродените и придобитите имунни 
отговори. Проф. Манолова предста-
ви и механизмите на действие при 
клетъчен и хуморален имунен отго-
вор, както и на предимствата на 
т.нар. обучен (трениран) имунитет.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

     НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

                 
                БРОЙ 6         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 



38  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 6 /2021 

 
 

 

По време на третата презентация бяха представени структурата, преките и косвените функции на анти-
телата като защитници срещу антигените. Курсистите бяха запознати и с действието на различните ви-
дове имуноглобулини. Беше представена подробна информация и таблици за действието на Т-
клетъчната памет, циркулацията на Т-клетките н различни органи и системи, взаимодействието между Т-
клетките и В-клетките, и др.  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Четвъртата презентация беше на тема „Ваксини – разработване, изисквания и видове“. 
Проф. Ирена Манолова обясни три фази и подфазите при разработването на ваксините и се спря под-
робно на разработването на ваксините срещу SARS-COV-2 (COVID-19). Тя представи предимствата и не-
достатъците на различните видове ваксини, с акцент върху ваксините срещу коронавируса.  
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Бяха представени общите изисквания за успешна ваксина, различните техники на действие на различни-
те видове ваксини, техните предимства и недостатъци. Курсистите се запознаха с ролята и действието на 
адювантите, които се използват за повишаване на имуногенността на ваксините. Бяха представени фак-
торите, влияещи върху ваксинално-индуцираната защита.  
 
 
Проф. Манолова представи на кратко и Имунизационния календар на Република България. По време на 
обучението тя успя да отговори на много въпроси, предимно свързани с ваксинацията срещу COVID-19. 
 
Участниците в курса споделиха, че са получили много ценна информация, която ще им послужи да мо-
тивират повече пациенти и граждани да се ваксинират срещу коронавируса.  
 
Медицинските специалисти ще получат кредитни точки за надграждащо обучение след успешно попъл-
ване на изпитния тест. Предстои да бъде обявена дата за провеждане на втори онлайн курс, посветен на 
ваксинотерапията. 
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260 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НАДГРАЖДАХА ЗНАНИЯТА СИ  

С ДИСТАНЦИОННИТЕ КУРСОВЕ НА БАПЗГ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. 

 
   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От началото на годината до края на юни месец 2021 г. 260 специалисти по здравни грижи от различни 
градове се записаха в курсове за дистанционно обучение, които предлага БАПЗГ. Това обясни за спи-
сание „Здравни грижи“ г-жа Христина Петкова, координатор обучение в БАПЗГ.  
 
Редовните членове на Асоциацията могат да избират от 19 курса по различни теми. Всяко обучение 
носи определен брой кредитни точки, определени по Единната кредитна система на БАПЗГ.  
 
През 2020 г. курсове за дистанционно обучение преминаха 498 специалисти по здравни грижи от цяла-
та страна. 
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    1. Разпознаване на симптомите на насилие – I част                                                                                   10 кредитни точки 
 

   2. Разпознаване на симптомите на насилие – II част                                                                                  12 кредитни точки 
 

   3. Наставничество в сестринството                                                                                                               13 кредитни точки 
 

   4. Дигитални технологии в образната диагностика                                                                                      8 кредитни точки 
 

   5. Промоция на здраве. Здравно образование                                                                                             24 кредитни точки 
 

   6. Конфликти в здравеопазването                                                                                                                 14 кредитни точки 
 

   7. Управление на човешките ресурси в здравните грижи                                                                         17 кредитни точки 
 

   8. Оценка на качеството на здравните услуги - подходи, методи и техники                                         14 кредитни точки 
 

   9. Организиране и управление на процеса на възпитание в ранна детска възраст                            16 кредитни точки 
 

   10. Сестрински грижи при трансмисивни (вектор-преносими) инфекции                                              15 кредитни точки 
 

   11. Профилактика на рака на маточната шийка – роля на акушерката                                                    16 кредитни точки 
 

   12. Палиативни грижи                                                                                                                                        21 кредитни точки 
 

   13. Помощни технологии  - технически помощни средства                                                                        8 кредитни точки 

 

   14. Технически помощни средства при различни видове увреждания                                                  10 кредитни точки 
 

   15. Комуникация с хора с увреждания                                                                                                             5 кредитни точки 
 

   16. Хранителни добавки - класификация. Модул 1                                                                                       8 кредитни точки 
 

    17. Хранителни добавки - микроелементи. Модул 2                                                                                     6 кредитни точки    
 

   18. Хранителни добавки - макроелементи. Модул 3                                                                                     9 кредитни точки    
 

   19. Хранителни добавки - фитохимикали. Модул 4                                                                                       8 кредитни точки 
 

 
 
                                

                            КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ 
                                 
                                        
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Провеждане на курсовете: Целогодишно 

Начало на курс: Всяко 15-то число на месеца 

Продължителност на обучението: 15 дни 

Регистрацията в платформата и заплащането за избрания курс  

се правят най-малко 5 дни преди началото на курса. 

При необходимост от допълнителна информация свържете се с нашите курсови 

администратори на тел: 02/915 69 15, 0884 517 007, 0886 196 991. 

Е-mail: cpo.bapzg@gmail.com 

   

  ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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42  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 6 /2021 

 

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ 

    ЗА СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ" 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, 

Годишната абонаментна кампания за 2021г. ще се извършва, както следва: 

Фирма “ДОБИ ПРЕС” ЕООД – целогодишно (за справка – тел. 02 963 30 82). 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – от първо до 15-то число на текущия месец (краен срок 15 март 2021 г.).  

Каталожният номер на списание “Здравни грижи” е 1332. 

Има възможност и за абонамент за електронен вариант на списанието.  

Таксата за абонамента трябва да се преведе на банковата сметка на БАПЗГ като се посочи основанието  

за превеждане на сумата (онлайн абонамент за сп. “Здравни грижи“): 

IBAN: BG69 BPBI 8170 1714 0267 54 

BIC: BPBIBGSF 

Банка “Юробанк България” АД 

Всеки нов брой на списанието се качва в платформата за дистанционно обучение на сайта на БАПЗГ.  

Годишен абонамент за печатния вариант – 18.00 лв. 

Годишен абонамент за електронния вариант – 10.00 лв. 

Абонаментът за сп. “Здравни грижи” носи 15 кредитни точки. 

ВНИМАНИЕ: 

Съхранявайте документа, удостоверяващ Вашия личен абонамент. Представете негово копие в съответната  

Регионална колегия на БАПЗГ, за да бъдат регистрирани кредитните точки в Националния регистър на БАПЗГ. 

 

При необходимост от допълнителна информация свържете се с нас:  

02/ 915 69 15, 0886 196 991, 0884 517 007  

  ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ 

                 

                БРОЙ 6          ГОДИНА 12              20 21 г.          БАПЗГ  
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„Деформациите на опорно-двигателния апарат са сред най-честите причини за посещение на докторския каби-

нет в детска възраст. Особено сериозен проблем представляват гръбначните изкривявания и неправилната стой-

ка. Причините за тяхната все по-притеснително увеличаваща се поява се коренят най-вече в начина на живот 

на съвременните деца и техните семейства. Липсата на движение заедно с дългия престой в поза седеж водят до 

сериозни деформации“, обяснява Маргарита Младенова, медицински фелдшер в училищното и детското 

здравеопазване в село Георги Дамяново и член на УС на БАПЗГ. Наскоро тя запозна децата от Основно 

училище „Отец Паисий” село Георги Дамяново с това какво представляват гръбначните изкривявания 

при подрастващите и защо е важна профилактиката та тези заболявания. По време на дискусията мал-

ките любопитковци зададоха много въпроси:  

 

 Колко трябва да тежи ученическата ми раница? 

 Как е правилно да се носят раниците? 

 Как се образуват изкривяванията и на какво се дължат? 

 По колко време на ден трябва да „седя” пред компютъра? 

 Лечимо ли е гръбначното изкривяване? 

 Спортът важен ли е за децата? 

 Защо ме боли гърбът при продължително седене? 

 
 

УРОК ЗА ПРАВИЛНА СТОЙКА И ЗДРАВ ГРЪБНАК  

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

https://www.bioseek.eu/bg/bul/research/pubmed/Screening_and_Early_Identification_of_Spinal_Deformities_and_Posture_in_311_Children_Results_from_16_Districts_in_Slovakia_31007956
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Децата разбраха, че плуването е спорт, който профилактира гръбначните изкривявания, като спомага 
правилното развитие на гръдния кош и гръбначния стълб. Това не е гаранция, че няма да възникне изкри-
вяване, разбира се. Лекторът изтъкна, че при по-гъвкавите деца гръбначните изкривявания са по-често 
срещани. За това освен периодични профилактични прегледи, при съмнение за такъв тип проблем, тряб-
ва да се потърси консултация с ортопед и съответно физиотерапевт. 
 
„Всеки един родител обича да вижда как детето му пише, чете, рисува или „открива“ тайните на компютъра. 
Лошото обаче е, че рядко забелязва отпуснатата и неправилна стойка на детето. Ранните предучилищни и учи-
лищни години са особено важни за изграждането на правилни навици и стойка на детето, както от страна на роди-
телите, така и на преподавателите“, каза още медицински фелдшер Маргарита Младенова. 
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Всяка година по инициатива на Световната здравна организация на 31 май се отбелязва Световния ден 
без тютюн. Основната цел е да се подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и за 
намаляване на неговото потребление. За 2021 г. темата на Световния ден без тютюн, определена от Све-
товната здравна организация, е „Реши и се откажи!“. 
 

„Учениците не са достатъчно запознати с въздействието на цигарите върху човешкия организъм и подценяват 

опасностите, до които води употребата им. Част от тях имат пропуски в знанията за вредите от употребата 

и злоупотребата с алкохол и цигари в периода на израстване и формиране на личностните характеристики, пот-

ребностите и навиците за живот“, сподели за електронния бюлетин „Здравни грижи“ медицински фелд-

шер Маргарита Младенова. Тя отбеляза, че нейната  презентацията за вредата от тютюнопушенето е би-

ла посрещната с огромен интерес от учениците на Професионална гимназия по селско стопанство 

”Марко Марков” в село Георги Дамяново. По време на часа по здравна култура учениците са били под-

робно запознати с рисковете от вредата от употребата на цигари. Дълга дискусия е предизвикал въпро-

сът за пасивното пушене.  

  
 
 

 

МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА ЗАПОЗНА  

ГИМНАЗИСТИТЕ В СЕЛО ГЕОРГИ ДАМЯНОВО  

С РИСКОВЕТЕ ОТ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 
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„Обясних на гимназистите, че пасивното пушене представлява вдишване на дим от тютюневи продукти 
(цигари, пури, лули), който е вече издишан от активните пушачи, или такъв, който се отделя от запалена в 
близост цигара. В крайна сметка заедно стигнахме до извода, че на практика няма безвредни нива на пасивно 
пушене, дори и кратковременното излагане на среда с тютюнев дим може да нанесе вреди на здравето“, обясни 
медицински фелдшер Младенова  
  
Учениците са задали въпроси, свързани  с вредите от наргилетата и електронните цигари. “Какво се съ-
държа в смесите, има ли канцерогенни вещества при изпушването и кое е по-вредно - цигарите или наргилетата 
и електронните цигари – тези въпроси оставихме за разглеждане и дискусия при следващата ни среща“, допъл-
ни Маргарита Младенова. 
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На 7 и 8 юни и юни 2021 г. се проведе  Третата международна конференция „Здравните грижи – принос 
за качеството на живот", организирана от Катедра „Здравни грижи" към Факултета по обществено здра-
веопазване на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, съвместно с УМБАЛ 
„Света Марина" - Варна и Факултета по сестрински грижи „Хамидие" към Университета по здравни 
науки - Истанбул, Турция, съобщиха от МУ-Варна.  
 
Форумът се проведе онлайн с работни езици български и английски. Той мина под патронажа на рек-
тора на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов, дм. Деканът на ФОЗ проф. Ан-
тония Димова прочете поздравителен адрес от проф. Игнатов до участниците: „Приветствам усилията 
и амбицията на всички Вас, които следвате своята мисия и цели. Именно чрез срещи като тази Вие допринася-
те за обмена на информация, идеи и опит в съвременната практика. Настоящата международна конференция е 
стъпка напред в насока да очертаем и надградим тенденциите в развитието на здравните грижи, да разширим 
хоризонта си, да си поставим по-високи цели и да търсим възможности за постигането им" 
 
Поздравителни думи отправи и председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева: „Уважаеми органи-
затори, участници, гости, колеги, Благодаря за поканата да участвам в Третата международна конференция 
„Здравните грижи – принос за качеството на живот“. За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя от името на 
УС на БАПЗГ и от свое име и да изразя нашите пожелания за успех на конференцията и да благодаря на Катедра 
„Здравни грижи“ към МУ Варна за прекрасното дългогодишно сътрудничество. В условията на пандемия, когато 
светът оцени важността на сестринството и необходимостта от здравни грижи за всички, участниците във 
всеки научен форум допринасят за издигане качеството на здравните грижи. Споделянето на добри практики, 
базирани върху научни доказателства, е ценно за професионалистите, които се стремят да изграждат визията 
за бъдещите здравни грижи. Добрите професионални контакти, създадени по време на международни събития 
допринасят за бърз обмен на резултати от научно-изследователска дейност и подготвят нови модели на здравни 
грижи, които са принос в качеството на живот. Нашата благодарност също така е за медицинските универси-
тети, които подготвят висококвалифицирани специалисти по здравни грижи, готови за предизвикателствата 
на новото време и които осъзнават ролята си на Гласа, който води към здравните грижи на бъдещето, в името 
на хората. Пожелавам на всички успешна работа и ползотворни контакти!“ 
 
Конференцията се проведе в 4 тематични направления – съвременни тенденции в здравеопазването, 
клинични аспекти в здравните грижи, история и развитие на медицинските професии и комуникация 
в медицинската практика. Участие взеха над 300 специалисти от български и чуждестранни универси-
тетски структури. 
 

 

 

Председателят на УС на БАПЗГ към участниците в III международна конференция  

„Здравните грижи – принос за качеството на живот":  

СПОДЕЛЯНЕТО НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, БАЗИРАНИ ВЪРХУ НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА,  

Е ЦЕННО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ИЗГРАЖДАТ  

ВИЗИЯТА ЗА БЪДЕЩИТЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
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Научното събитие обедини два от водещите балкански медицински университета по здравни науки в 
Истанбул, Турция и Медицински университет – Варна в България, на фона на четири юбилея – 60-
годишнинта от основаването на  Медицински университет – Варна, 35-годишнината на УМБАЛ „Света 
Марина", 20-годишнината от създаването на  Факултет „Обществено здравеопазване" и 15-годишнината 
от съществуването на  Катедра „Здравни грижи". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Нашите партньорски отношения с Факултета по сестрински грижи към Универ-
ситета по здравни науки в Истанбул са от 2019 г. Извършваме научна дейност съв-
местно и вярвам, че това ще продължи“, изтъкна ръководителят на Катедра 
„Здравни грижи“ към ФОЗ на МУ-Варна проф. Силвия Борисова (вляво).  
 
Във форума участие взеха и преподаватели от Факултета по сестринство в Ан-
кара.  
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На 15 юни 2021 г. Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет - София 
отбеляза със специален уебинар 60-годишнината от началото на обучението по специалност 
„Рехабилитация“ в колежа и в България. Онлайн форумът беше на тема „Специалността 
„Рехабилитатор“ – винаги актуална за всички предизвикателства”.   
 

„От 1961 г. досега обучените рехабилитатори у нас са почти 4000“, отбеляза директорът на столичния Ме-
дицински колеж проф. Захарина Савова, дм – домакин и водещ на уебинара. Участниците приветства и 
ректорът на Медицински университет - София акад. Лъчезар Трайков, дмн.  
 

Поздравителен адрес от името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи изпрати председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева. В поздравлението се 
казва: „Професията на рехабилитатора е една от професиите в направление “Здравни грижи“, които стават все 
по-необходими за гарантиране на общественото здраве. Като регулирана професия тя непрекъснато се модернизи-
ра, стъпила на най-новите научни  доказателства в медицината. Радващо е, че към тази благородна и много труд-
на професия се насочват както жени, така и мъже. В днешно време, когато човечеството е изправено пред сериоз-
ни здравни предизвикателства, все повече се осъзнава незаменимата роля на рехабилитаторите, както за пости-
гане на нужните лечебни резултати, така и в областта на профилактиката. В условията на пандемия от 
COVID-19 работата на рехабилитаторите стана още по-видима в обществен план заради изключителния им 
принос за възстановяване на пациенти с усложнения след прекарана коронавирусна инфекция.“ 

 

   

     ЮБИЛЕЙ 

                 
                БРОЙ 6         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ ОТБЕЛЯЗА 

С УЕБИНАР 60-ГОДИШНИНАТА ОТ НАЧАЛОТО НА ОБУЧЕНИЕТО 

ПО СПЕЦИАЛНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“ У НАС 
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Милка Василева отбелява, че благодарение на своята отговорна работа рехабилитаторите са спасили от 
инвалидизация и усложнения хиляди пациенти с различни заболявания. Тя изтъкна още: „ Непрекъсна-
то обновяващите се програми с Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ дават възможност на новото поко-
ление рехабилитатори да усвои на теория и на практика най-новите методи, които намират все по-широко 
приложение както в лечебните структури, така и в различни социални институции, структури за почивка, 
спорт и възстановяване. С наскоро приетата законова възможност за създаване на групови и самостоятелни 
практики в извънболничната помощ рехабилитаторите могат да бъдат още по-полезни като помагат в домаш-
ни условия на хора с хронични заболявания или нуждаещи се от възстановяване след преболедуване и травма.“ 
 

Председателят на БАПЗГ изказа специална благодарност към преподавателите, които и в трудните дни 
на пандемия продължават да подготвят специалисти по рехабилитация, притежаващи знания, отговор-
ност, дисциплина и непрекъснат стремеж към професионално усъвършенстване. В поздравлението се 
припомняше, че дипломираните рехабилитатори като членове на БАПЗГ продължават да надграждат 
своите знания като взимат участие в различни форуми и курсове, които са кредитирани от съсловната 
организация: “Така на всеки 5-годишен период при усвояване на достатъчно нови знания и набиране на необхо-
димите кредитни точки, те получават сертификат за по-висока професионална компетентност. Надяваме се, 
че това все повече ще се оценява от работодателите, които ще мотивират тези специалисти като им осигуря-
ват достойно заплащане и възможности за кариерно развитие.“   
  
Презентация за историята на специалност „Рехабилитатор“ направи главен асистент Мариана Алберт, 
ръководител на специалностите „Рехабилитатор“ и „Масажист с увредено зрение“ в МК „Йорданка 
Филаретова“.  
 

В уебинара се включиха някои от първите преподаватели по специалност „Рехабилитатор”. Интересни 
презентации по актуални проблеми направиха студенти от втори и трети курс. Участниците в онлайн 
форума имаха възможност да видят видео-филм, в който студенти от колежа демонстрираха иновати-
вен имуностимулиращ масаж.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

     ЮБИЛЕЙ 
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БАП ЗГ           
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 

 

  Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка 
Василева изпрати поздравителен адрес на 
председателя на УС на Българския фармацев-
тичен съюз проф. Асена Сербезова, в който се 
казва: „От името на Управителния съвет на 
Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи днес, на светлия празник Еньовден, 
поднасям нашите поздравления и благопожелания 
за здраве и успехи на всички магистър-
фармацевти у нас!  

 

  След броени часове в Боровец ще бъде открит най-          
големият научен фармацевтичен форум Българс-
ки фармацевтични дни, който тази година ще  

 
премине под мотото „Единство за едно по-добро бъдеще“. Фармацевтичното съсловие у нас доказва всеки ден, че 
служи с високи професионални умения и отговорност на пациентите и на цялото общество, предоставяйки на-
деждни фармацевтични продукти и съвети за профилактика и лечение. По време на тридневния научен форум 
ще бъдат представени иновациите и новостите в областта на фармацевтиката, която се развива с бурни тем-
пове за да отговори на нуждите на всички пациенти и да защити по най-добрия начин човечеството в условията 
на пандемия от COVID-19. Научната пленарна сесия, специализираното изложение, интерактивните уъркшопо-
ве и практическите ботанически обучения без съмнение ще дадат възможност на участниците да надградят сво-
ите знания и умения. По традиция ще бъдат наградени най-добрите специалисти и продукти.“   
 
Г-жа Милка Василева благодари за ползотворното сътрудничество между БАПЗГ и Българския фарма-
цевтичен съюз и пожела успешна работа на всички участници в научния форум. 
 
Председателят на УС на БАПЗГ изпрати поздравление и до г-жа Лиляна Петрова – председател на Бъл-
гарската асоциация на помощник-фармацевтите, в което се отбелязва: „През последната година и половина 
човечеството преминава през сериозни изпитания заради пандемията от COVID-19, която дава своето негатив-
но отражение във всички сфери на живота. Но вярата, надеждата и любовта са живи заради всекидневния подвиг 
на медицинските специалисти и фармацевтите, които спасиха и продължават да спасяват хиляди хора с корона-
вирусна инфекция, нуждаещи се от адекватно лечение и здравни грижи. Разбира се, лекарите, специалистите по 
здравни грижи, магистър-фармацевтите и помощник-фармацевтите продължават да помагат и да служат с 
висок  професионализъм и на пациентите с други заболявания, на бременните жени, родилките, децата, хората с 
хронични и редки заболявания. Убедени сме, че с общи усилия и ползотворно сътрудничество можем да постигнем 
по-добро здраве и хармония за цялото общество! 
 
Бъдете здрави и продължавайте да изпълнявате своята благородна мисия с висок професионализъм, всеотдайност 
и добра воля!“ 

 
 
 
 

 

НА ЕНЬОВДЕН БАПЗГ ПОЗДРАВИ ФАРМАЦЕВТИТЕ И ИМ ПОЖЕЛА  

ЗДРАВЕ И УСПЕХИ 
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Членове на Управителния съвет на Регионална колегия на БАПЗГ - Хасково взеха участие в тържеството, 
организирано от Асоциацията на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – Хасково по повод 
награждаването на победителите в Националния литературен конкурс „Животът е хубав, въпреки диаг-
нозата“. Те поднесоха цветя и поздравителен адрес от председателя на Регионална колегия на БАПЗГ – 
Хасково Кресимирка Петева-Янева.  
 

„Поканата на г-жа Минка Арабаджиева ме трогна,, ние от години партнираме с Асоциация „Живот“, сподели 
за електронния бюлетин „Здравни грижи“ Кресимирка Петева-Янева.  
 

На тържеството присъстваха зам.-кметът на община Хасково г-жа Мария Вълчева, председателят на Ко-
мисията по професионална етика на РК на БАПЗГ – Хасково медицинска сестра Женя Делчева, членове-
те на УС на РК на БАПЗГ – Хасково медицински фелдшер Станимир Хаджиангелов (детско и училищно 
здравеопазване в община Стамболово) и рентгенов лаборант Веска Юрганджиева (МБАЛ—Хасково). 
Участие взе и  Павлина Василева – касиер и технически секретар на РК на БАПЗГ - Хасково. 

 
 

 

РК НА БАПЗГ – ХАСКОВО ПОЗДРАВИ ОРГАНИЗАТОРИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ  

В НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС  

„ЖИВОТЪТ Е ХУБАВ, ВЪПРЕКИ ДИАГНОЗАТА“ 
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Бъдещи лекари, медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти и специалисти по медицинска реха-
билитация и ерготерапия от Випуск 2020 на Тракийския университет – Стара Загора се дипломираха на 
12 юни. Церемонията по връчването на дипломите се състоя на открито – на Форума на университета. 
 

Гости на събитието бяха ректорското ръководство, ръководството на Медицинския факултет и екипите на 
отделните специалности, директори на здравни заведения, родители и приятели на абсолвентите. На 
тържеството присъства и Ваня Георгиева, председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Стара Загора. 
Тя връчи поздравителен адрес от председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева и от свое име на декана 
на Медицинския факултет доц. д-р Юлиан Ананиев, дм, и ръководителя на Катедра „Здравни грижи“ 
доц. д-р Албена Андонова, дм. В поздравлението се казваше: „Скъпи абсолвенти, избрали сте трудни и благо-
родни професии, които стават все по-необходими и ценени от обществото. Каквито трудности и предизвикател-
ства да срещате в професионалния си път, преодолявайте ги със знания и умения, любов към професията и към 
хората! Вдъхвайте кураж и вяра на своите пациенти и ще получите тяхното доверие и благодарност!   
Бъдете дисциплинирани, всеотдайни и отворени към нови знания! БАПЗГ осигурява разнообразни курсове за 
продължаващо обучение в сътрудничество с висши учебни заведения и университетски болници. Вярваме, че ще 
намерите своето достойно място в България и ще успеете да разгърнете своя потенциал в професионален и личен 
план!  
 

 БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НА ДОБЪР ЧАС!    
 

 В поздравлението се изтъкваха усилията на всички ръководители и преподаватели в условията на COVID 
пандемия да се провеждат пълноценни онлайн и присъствени занятия.   

 

АБСОЛВЕНТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  

СЕ ДИПЛОМИРАХА ПОД ОТКРИТО НЕБЕ 
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Ето и имената на отличниците на випуска от специалностите в направление „Здравни грижи“:  

• Специалност „Медицинска сестра“ – Есма Айваз (5.61) 

• Специалност „Акушерка“ – Милена Динкова (5.62 ) 

• Специалност „Лекарски асистент“ – Гергана Чолакова  (5.77 ) 

• Специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – Християна Кукова (5.87 ) 

 
От името на РК на БАПЗГ – Стара Загора Ваня Георгиева връчи на  отличниците грамоти, красиви буке-
ти и 50 лева ваучери за избор на бижу по избор. 
 
Емоционални поздравления към абсолвентите отправиха ректорът доц. Добри Ярков и деканът на Меди-
цински факултет доц. Юлиан Ананиев. 
 
Абсолвентите положиха клетви и по традиция хвърлиха академичните си шапки към небето. 
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На 10 юни 2021 г. Медицински университет – Пловдив беше домакин на работна среща на ректорите 
на четирите медицински университета в страната, информира Zdrave.net като се позова на съобщение 
от Медицински университет  - Пловдив. 
 

Представителите на академичните ръководства: акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн, ректор на Ме-
дицински университет – София; проф. д-р Валентин Игнатов, дм, ректор на Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна; проф. д-р Добромир Димитров, дм, ректор на Медицински 
университет – Плевен и проф. д-р Мариана Мурджева, дм, ректор на Медицински университет – Плов-
див, обсъдиха значими за образованието и университетите въпроси. 
 

Ректорите споделиха мнението, че между тях има равнопоставеност, взаимно уважение и доверие. Те 
заявиха желанието си да работят заедно, като създадат организация, която да представя пред институ-
циите специфичните за тези висши училища интереси и да съдейства за вземането на решения, удов-
летворяващи академичните потребности на медицинските университети. 
 

На срещата се разгледаха и въпросите за формиране на работни групи за промяна в Единните държав-
ни изисквания за специалностите в медицинските университети. Проф. Ани Белчева – зам.-ректор по 
учебна дейност при МУ- Пловдив, сподели опита на Факултета по дентална медицина и обърна вни-
мание за предизвикателствата, пред които са изправени университетите при тази промяна. При обсъж-
дането на съвместните учебни програми за бакалаври, магистри и специализанти между медицински-
те университети се акцентира на необходимостта от подготовка и координация на същите. 
 

Гостите разгледаха просторния Аудиторен комплекс, Медицинския симулационен тренировъчен цен-
тър и Комплекса за транслационна невронаука в МУ-Пловдив. 

  
 

 

ОБМИСЛЯТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА  

МЕДИЦИНСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ У НАС 
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610 броя финансови стимули за доброволчески труд на студенти от Медицински университет – София 
на обща стойност 187 460 лева бяха отпуснати за периода от ноември 2020 г. до април 2021г. Това стана 
възможно благодарение на инициатива на Студентският съвет съвместно с проф. Красимира Маркова 
и д-р Видин Кирков, съобщиха от учебното заведение.  
 

Изработена бе Методика за отпускане на финансови стимули на студентите-доброволци  от МУ-
София, като средствата бяха от бюджета на Студентския съвет. Студентите-доброволци трябваше да 
представят служебна бележка от съответното лечебно заведение с положени минимум 60 часа добро-
волчески труд, като документите им се проверяваха от комисия назначена със заповед на Ректора на 
МУ-София.  
 

С цел осигуряване на максимална безопасност и ограничаване на риска от разпространение на COVID
-19 при присъственото обучение и по време на изпитната сесия, факултетите и звената на Медицинс-
ки университет - София осигуриха възможност за ваксинация на всички желаещи студенти. Ваксини-
рането за различните факултети беше осигурено със съдействието на УМБАЛ „Александровска“, 
ИСУЛ и ВМА, както и в други болнични бази на университета. 
 

 

 

 

СТУДЕНТСКИЯТ СЪВЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ  

ОТПУСНА ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ ЗА СТУДЕНТИТЕ -ДОБРОВОЛЦИ 
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Факултетът по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“ на Медицински университет – 
София обяви, че приема онлайн и на място документи на кандидат-студенти от 15 юни до 5 юли 2021 г. 
от 09:00 до 16:00 часа.  
 

На място документи се приемат на територията на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”, ул. „Бяло море“ 
№8, (вдясно от централния вход на болницата, в двора на Аулата) 
 

Резултатите и класирането по всички специалности ще бъдат обявени на 20 юли 2021 г. Записването на 
новоприетите студенти ще става от 26 до 30 юли  от 09:00 до 16:00 ч.  
 

ФОЗ предлага обучение по следните специалности: 
  

• „Бакалавър“ - редовна форма на обучение по специалности: „Медицинска сестра“, „Акушерка“, 
„Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“; 

 

• „Бакалавър“ - редовна и задочна форма на обучение по специалности: „Управление на здравните 
грижи“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“; 

 

• „Магистър“ - задочна форма на обучение по специалности: „Обществено здраве и здравен мени-
джмънт“, „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“, „Управление на клинични 
изпитвания“, „Трудова медицина и работоспособност“ и „Управление на здравните грижи“; 

  

• „Магистър“ - редовна форма на обучение по специалност „Кинезитерапия“; 
  

• „Магистър“ - редовна форма на обучение след завършена степен по специалности: „Медицинска 
рехабилитация и балнеология“, „Здравословно и диетично хранене“ и „Медицинска козметика“; 

  

• „Магистър“ - дистанционна форма на обучение по специалностите: „Обществено здраве и здра-
вен мениджмънт“ и „Трудова медицина и работоспособност“. 

 

 
 
 
 

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ВЪВ ФОЗ НА МУ-СОФИЯ 
         

 

Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ ще положат писмен изпит - 

тест по етика на 10 юли 2021г. от 10:00 часа с продължителност 1 час. Тестът по етика съдържа 40 въпроса. 

Всеки правилен отговор осигурява определен брой точки. Приравняването на точките към шестобалната 

система се извършва по определени  критерии. Класирането се извършва по низходящ бал. Окончателни-

ят бал се образува от удвоената оценка от писмения изпит. Максимален бал 12.  

 

Кандидат-студентите за специалност „Лекарски асистент“ полагат писмен изпит - тест по биология на 10 

юли 2021 г. от 14:00 часа с продължителност 1 час.  
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За поредна година Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ участва в международния бизнес форум 
БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА&ЕСТЕТИКА, който се проведе в периода от 2 до 4 юни 2021 г. в Ин-
тер Експо Център – София, съобщиха от учебното заведение. 
 

На форума бяха обхванати всички аспекти, касаещи медицинските технологии, лабораторното оборудва-
не, медицинската козметика, фармацията, рехабилитацията и др. Част от посетителите се запознаха с 
възможностите за обучение по специалностите в Медицински колеж - София, сред които специалностите 
в направление „Здравни грижи“: „Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“, и „Рехабилитатор“. 
 

Студенти и преподаватели от колежа участваха в програмата на изложението и в презентационен панел с 
лекции на актуални професионални теми, които предизвикаха голям интерес. 
 

От специалност “Рехабилитатор” представиха темата “Гръбначни изкривявания при подрастващи-
те”, лектори бяха Петя Вл. Карапетрова, Рая Петрова, М. Алберт, дм. 
 

От специалност “Рентгенов лаборант” представиха темата “Ролята на рентгеновия лаборант при диаг-
ностициране и проследяване на пациенти с COVID-19”, лектори бяха П. Гагова, дм, Н. Бонинска, П. Вър-
банова, М. Миладинова. 
 

От специалност “Медицински лаборант” представиха темата„“Acinetobacter baumannii- проблемен мик-
роорганизъм с нарастваща антибиотична резистентност”, лектори бяха Хелия Тоскова, Камелия Донкова, 
проф. Е. Кьолеян, дм, Д. Димитрова, дб, Е. Иванова. 
 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СОФИЯ 

ПРЕДСТАВИХА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ  НА БИЗНЕС ФОРУМ 
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Преподавателите от Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – Со-
фия проф. Мая Визева, дм и главен асистент Петранка Гагова, както и преподаватели от Факултета по 
обществено здраве на МУ-София осъществиха преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Is-
tanbul Ayvansaray University в град Истанбул, Република Турция в периода 17 – 22.05.2021 г., съобщиха 
от учебното заведение. 
 
С директора на колежа г-н Бахадър Елал бяха обсъдени възможности за обмен на студенти и преподава-
тели по програма Еразъм +, съвместни проекти и партньорство в научни инициативи, както и в иници-
ативи по програма Еразъм +. 
 
Благодарение на организираната програма бяха осъществени лични контакти с преподаватели от уни-
верситета и проучени потенциални възможности за обмен на информация и създаване на бъдещи пар-
тньорства за специалностите от колежа. 
 
Преподавателската мобилност обогати професионалният опит на преподавателите, а придобитите впе-
чатления ще подпомогнат за мотивиране на студенти за обмен по програма Еразъм +. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

    
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + 

 

      

 

 
 

ДЪРЖАВАТА ОТПУСКА  СТУДЕНТСКИ ЗАЕМИ  

С ГАРАНЦИЯ В РАЗМЕР НА 40 МЛН. ЛЕВА 

 
И през следващата година държавата ще гарантира студентски заеми с гаранция в 
размер на 40 млн. лева, това реши Министерският съвет на днешното си заседание, 
информира Clinica.bg. 
 
Намалението на държавната гаранция започна през 2020 г., преди това тя беше в 
размер на 50 млн. лева. Причината е спадът на младежите, които прибягат до бан-
кови заеми за да обезпечат финансово обучението си. От началото на кредитиране-
то през 2010 г. до март 2021 г. общо 21 692 студенти и докторанти са се възползвали 
от възможността да изтеглят студентски заем. Гарантираните от държавата кредити 
за този период са в размер на повече от 150 мн. лева. 
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20 модулни операционни зали на световно ниво вече са на разположение на медиците от Военномеди-
цинска академия след цялостното обновление на Операционния център. Те са оборудвани с най-
съвременната медицинска техника, съгласно стандартите за окомплектоване на хирургическите зали за 
извършване на високоспециализирани оперативни дейности, съобщиха от лечебното заведение. 
 

Залите са облицовани с панели от неръждаема стомана, които на практика нямат срок на годност. Изг-
радени по начин са изключително лесни не само за поддръжка, но и за ревизия - панелът се сваля за ня-
колко минути и се поставя за същото време. Това означава, че операционната може да бъде реконструи-
рана и дооборудвана с нова апаратура в рамките само на няколко часа. Подменени изцяло са климатиза-
цията, ВиК и електроинсталацията. 
 

На тържественото освещаване присъстваха министърът на отбраната Георги Панайотов и началникът 
на отбраната адмирал Емил Ефтимов. 
 

„Това е най-съвременният операционен блок в България“, заяви началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р 
Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS. Той поясни, че през последните 3 години, когато е реновирана 
базата,  е имало много вълнения и много трудности, но същевременно с това е запазен непрекъснат пла-
новият оперативен режим.  
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ВМА РАЗПОЛАГА С 20 МОДУЛНИ ОПЕРАЦИОННИ ЗАЛИ 
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С нова апаратура за диагностика разполага Отделението по съдова хирургия на Университетска болни-
ца „Канев“ в Русе. 
 
Апаратът IVUS (Intravascular Ultrasound) на марката Philips позволява с помощта на ултразвук да се нап-
рави 360-градусова визуализация на вътрешността на съдовете. 
 
Чрез него може да се осъществи изключително прецизна диагностика на засегнатите съдове, без да е 
нужно използването на контрастно вещество, информира Zdrave.net като се позова регионалния сайт 
Dunavmost.com. 
 
Тази технология допълнително ще подобри качеството на безкръвните процедури, които заемат около 
60% от обема на дейност на Отделение „Съдова хирургия”.  Д-р Стоян Генадиев и неговите колеги от 
отделението са уверени, че този апарат е още едно „оръжие“ в борбата срещу основната причина за 
смъртност у нас, а именно атеросклерозата. 
 

   

     НОВОСТИ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА 
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С НОВА АПАРАТУРА ЗА ДИАГНОСТИКА НА СЪДОВЕ  

РАЗПОЛАГА УМБАЛ „КАНЕВ“ 
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 

 
 

Водещи учени инициираха новаторски проект за лечение чрез целенасочeно прилагане на медикаментите директно в организ-
ма, който може да се използва при терапия на инсулт, информира Zdrave.net на 30.06.2021 г. 
 
Проектът „ANGIE” е подкрепен с финансиране от ЕС и в него участват специалисти, работещи в университети, изследо-
вателски центрове и иновативни компании в Белгия, Германия, Гърция, Португалия, Испания и Швейцария. Целта му е да 
се разработи коренно нова технология за локално, целенасочено доставяне на лекарствата директно до болните органи и тъ-
кани в нашето тяло. Технологията използва малки устройства от хидрогелни нанокомпозити, които съдържат магнитни 
наночастици, позволяващи им да бъдат контролирани чрез електромагнитно поле и могат да плуват през течности, както 
и да променят формата си, когато е необходимо. Така те са способни да преминат през тесните кръвоносни съдове и сложни 
системи, без да правят „компромис“ със скоростта или маневреността и да доставят терапевтични средства там, където 
не може да се достигне с друг инструмент, информират от Сдружението „Асоциация за Инсулт и Афазия”. 
 
От там посочват, че навигацията в тялото на наночастици за лечение на увредени тъкани е обект на интерес за учените и 
лекарите в продължение на десетилетия, но доскоро те не разполагаха с необходимите технологии за да осъществят идеите 
си.   
 
Научната разработка е насочено и към инсулта -  водещата причина за физическо увреждане на възрастни в света, която 
засяга 17 милиона души всяка година. Ежегодно инсултът причинява 6 милиона смъртни случая в световен мащаб, а само на 
Европейския Съюз струва 60 милиарда евро. Тревожно е, че броят на инсултите в Европа се очаква да нарасне с повече от 
30% до 2040 г. поради застаряването на европейското население и нарастващите нива на затлъстяване и диабет. „Това би 
могло да бъде избегнато, ако имахме начин за безжично навигиране на нанокомпозитите по съдовата мрежа на тялото, за да 
доставяме лекарства директно там, където е необходимо - по команда“, посочи д-р Салвадор Пане, координатор на проекта. 
Участниците в него изтъкват, че постигането на такъв пробив не е лесно. 
 
Свързано е с напредък в области като медицинската роботика, числената симулация и биоматериалите. Освен това са необ-
ходими технически възможности и съоръжения, които притежават само някои изследователски центрове. Но дори и те чес-
то не разполагат със звена, които да трансформират научните открития в медицински инструменти, готови за клинично 
приложение. 
 
Учените от ANGIE са уверени, че техният екип включва всички необходими звена, опит и инфраструктура, за да се случи 
това. В продължение на години световните учените изграждат необходимите системи за използване и контрол на малки 
роботизирани устройства за различни здравни приложения. Наскоро бе разработена първата система за лечение на сърдечни 
аритмии с помощта на електромагнитно управляеми катетри. 
 
Групата ANGIE включва висококвалифицирани учени, към които често се обръщат за съвет Световната здравна организа-
ция, Европейската космическа агенция и Световния икономически форум. Нищо чудно, че проектът вече привлече внимание-
то на мултинационални корпорации като Siemens и CLS Behring. 
 
Проектът ANGIE започна през януари 2021 г. и екипът от различни институции ще се нуждае от четири години, за да раз-
работи основите и базата на технологията. Благодарение на него на здравните специалисти ще се предложи значително 
подобрен капацитет за интервенция и справяне с множество хронични заболявания, като им позволи да доставят медика-
менти точно там, където е необходимо, с минимални странични ефекти. Зад него застават четири изследователски инс-
титути, три малки и средни предприятия и две организации с нестопанска цел от целия ЕС. Проектът се финансира от 
Европейската комисия по Споразумението за безвъзмездна помощ. 

 
 

 

ВОДЕЩИ УЧЕНИ ИНИЦИИРАХА НОВАТОРСКИ ПРОЕКТ  

ЗА ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ ЦЕЛЕНАСОЧEНО ПРИЛАГАНЕ  

НА МЕДИКАМЕНТИТЕ ДИРЕКТНО В ОРГАНИЗМА 
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 

 
Учени от БАН тестват иновативна терапия за лечение на рак, таргетираща предимно злокачествените 
туморни образувания, която е и възможно най-щадяща за здравите клетки, информира Zdrave.net като 
се позова на съобщение от академията. 
 

Във фокуса на изследването е ново вещество, синтезирано в Института по органична химия с център по 
фитохимия към БАН, с изразено избирателно противотуморно действие. В ин витро експерименти то 
показва обещаващи свойства за прилагане в лечението на рак като алтернативен химиотерапевтик, тъй 
като унищожава злокачествените клетки, нанасяйки по-малко щети на здравите. 
 

Броят на онкоболните расте ежедневно по целия свят. Химиотерапията, която е най-
широкоразпространеното лечение до момента, често води до нежелани странични ефекти и развитие на 
лекарствена резистентност. От години е актуална темата в биомедицинската наука за разработката на 
нови противоракови средства, като все още не е било открито широкоприложимо решение, което да 
предложи алтернатива на химиотерапията. 
 

Главен изпълнител на проекта за изследването на новото вещество е един от най-изявените докторанти 
на БАН Мария Шрьодер, асистент в Института по молекулярна биология към Академията. Тя получава 
бакалавърската си степен от университета в Потсдам, Германия, след което се връща в България, за да 
специализира в сферата на молекулярната биология. Завършва магистърската си степен в Българската 
академия на науките, а основните области, в които разработва проекти, са биология на рака, биохимия и 
клетъчна биология. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

УЧЕНИ ОТ БАН ТЕСТВАТ ИНОВАТИВНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК 

 

 
 

Мария Шрьодер, асистент в Института по молекулярна биология към БАН пред БНР: 
 
“Изследването е на ниво инвитро. Всички знаем, че пътят на едно кандидат-лекарство е доста дълъг 
от 13 до 15 години. 
 
Първият етап винаги е подбиране на веществото, което ще бъде изследвано. Според нуждите, които 
се целят, и след това се провеждат дълги години редица експерименти. След това са експериментите 
инвиво, върху експериментални животни. И ако всичко е успешно, започват клинични изпитания. 
 
Ние сме на ниво клинични експерименти. Постоянно работим с различни вещества с природен, със 
синтетичен произход. И постоянно изпитваме техните качества като бъдещи химиотерапевтици. 
Често тези вещества са синтезирани от колеги от Академията. 
 
Работя от пет години по проекта. Това вещество изпъкна от цялата колекция вещества с изразено 
цитотоксично действие спрямо ракови клетки." 
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 

 

Научен екип от Факултета по фармация към Медицински университет – Варна и изследователски екип на фар-
мацевтична фирма разработиха съвместно нова хранителна добавка с богат антиоксидантен комплекс, която 
стимулира паметта, концентрацията и работоспособността. Това съобщиха от лечебното заведение. 
 
Пациентите вече могат да намерят добавката под търговското име „ЦитоДеОкс“ в аптеките на МУ-Варна. 
Инициативата е по предложение на проф. д-р Силва Андонова, д.м.н., и екипите на катедрите „Фармацевтични 
технологии“ и „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“ на Факултета по фармация. Това е втората 
хранителна добавка, която е собствена разработка на екип от МУ-Варна. 
 
Новата хранителна добавка, която е богата на природни антиоксиданти и витамини. Тя спомага за нормалната 
функция на мозъчните клетки, за укрепването на клетъчните мембрани на кръвоносните съдове и благоприятст-
ва изграждането на връзки между невроните. Съставът на препарата включва цитиколин, екстракт от стандар-
тизиран на 70% естествен витамин C от плодове на шипка, екстракт от листа на зелен чай и екстракт от пло-
довете на арония. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

НОВА ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА РАЗРАБОТИ ЕКИП НА ФАКУЛТЕТА  

ПО ФАРМАЦИЯ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
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* По данни на Единния информационен портал за мерките за борба с разпространението на COVID-19 
 

ОБЩА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ СРЕД МЕДИЦИТЕ И НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ 30.06.2021 Г. 

 

 

  
Брой на заразените с COVID-19 медицински лица в България 

  
от началото на пандемията до 30.06.2021 г. 

  

Общ брой на заразените медицински лица 13 443 
  

Заразени лекари 3 857 
  

Заразени медицински сестри 4 548 
  

Заразени санитари 2 254 
  

Заразени фелдшери 289 
  

Заразен друг медицински персонал 2 495 
  

  
Обща статистика за населението в България 

  
във връзка с COVID-19 към 30.06.2021 г. 

  

Общ брой на заразените лица 421 751 
  

Общ брой на излекуваните лица 394 469 
  

Общ брой на починалите лица 18 049 
  

Общ брой на поставените дози ваксини 1 748 265 
  

Брой на активните случаи 9 233 
  

Брой на пациентите, които се лекуват в болници 1 495 
  

Брой на пациентите в интензивни отделения 179 
  

Излекувани в рамките на последното денонощие 227 
  

Направени тестове през последното денонощие 17 080 
  

Починали лица през последното денонощие 9 
  

   

     COVID-19 
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ОТ 1 ЮЛИ ВЛИЗАНЕТО В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПО СПЕЦИАЛНА ОЦЕНКА,  

СЪОБРАЗНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID–19 В СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВИ 

От утре, 1 юли, влизането в България ще се извършва съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съот-
ветните държави по критерии и поставяне на държавите в цветови зони. Това нарежда министърът на здравеопазва-
нето д-р Стойчо Кацаров в своя заповед, издадена на 30 юни, съобщиха от пресцентъра на МЗ.  
 

Критерии за оценка на разпространението на COVID – 19 са: 
- 14-дневна заболеваемост; 
- седмична положителност на проведените лабораторни изследвания; 
- ниво на изследване в държавата; 
- идентифициране на вариант на SARS-CoV-2, определен като вариант, който буди безпокойство; 
- липса на достатъчно информация. 
 

Цветовите зони са, както следва: 

• Зелена зона; 

• Оранжева зона; 

• Червена зона. 
 

Списъкът на държавите по цветови зони се определя на базата на информацията, публикувана от Европейския цен-
тър за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) – за държавите членки на Европейския съюз и Европейското 
икономическо пространство (ЕС и ЕИП), от Световната здравна организация и Центъра за контрол на заболяванията 
– Атланта, САЩ – за всички държави и разпространението на варианти на „безпокойство“, като при липса на данни 
или противоречие в данните официална информация може да бъде събирана чрез публикуваните данни на интер-
нет страниците на националните здравни власти. 
 

Списъкът ще се преглежда най-малко веднъж седмично и при необходимост ще бъде обновяван в понеделник, а при 
влошаване на епидемичната ситуация в съответната държава може да се обновява и по-често. Обновеният списък ще 
влиза в сила от 00:00 часа на следващия ден. 
 

В заповедта детайлно са посочени временните противоепидемични мерки, които важат за лицата, пристигащи от 
държави членки на ЕС, от ЕИП и Конфедерация Швейцария, съобразно цветовите зони. Посочени са и мерките за 
гражданите, пристигащи от други държави. В отделна точка на заповедта са посочени и изключенията. 

 
 

   

     COVID-19 
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МИНИСТЪР КАЦАРОВ УТВЪРДИ ОБРАЗЕЦ НА  

ЦИФРОВ COVID СЕРТИФИКАТ НА ЕС ЗА ПРЕБОЛЕДУВАНЕ ОТ COVID-19 

 
Със своя заповед от 4 юни, министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров утвърди образец на Цифров 
COVID сертификат на ЕС (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) за преболедуване от COVID-19. Сертифика-
тът е валиден от 15-тия до 180-тия ден от датата на първия положителен резултат от PCR изследване за 
COVID-19, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. 
 

Сертификатът се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19  за лицата, които са 
регистрирани като потвърдени случаи на COVID-19 и вписани в Националната информационна система за бор-
ба с COVID-19. 
 

Ваксинираните лица ще могат да свалят своя сертификат в електронен формат от интернет страницата на 
Националната здравна информационна система.  
Заповедта влиза в сила от 5 юни 2021 г. 
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131 ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ПО ПРОЦЕДУРАТА „МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПАНДЕМИЯТА“ 

 

Министерството на здравеопазването подготвя проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 
„Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с 
кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съобщиха от пресцентъра на Министерст-
вото на здравеопазването на 11.06.2021 г.  
 

Основната цел на процедурата е да осигури подкрепа за здравната система в България за ефективна реак-
ция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги. Реализацията на проекти-
те ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на 
медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване. Съгласно Насоките за кан-
дидатстване  ще бъдат осигурени условия за поддържане на готовност в лечебните заведения за болнична 
помощ, които са държавна и/или общинска собственост за посрещане на нови заплахи от разпростране-
ние на инфекциозни заболявания. 
 

За определяне на лечебните заведения за болнична помощ помощ – обекти на интервенция са разработе-
ни критерии за включване. Предвид са взети следните параметри: провеждано лечение на пациенти с 
коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца; наличие на инфекциозна кли-
ника/отделение в структурата на лечебното заведение; изпълнение на критериите за субсидиране по На-
редба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за 
които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения; изпълнение на критериите за 
субсидиране на лечебни заведения за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни 
болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 
61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето и отговарящи на критериите за субсидиране. 
 

В резултат от извършените анализи и прилагане на посочените критерии са определени 131 лечебни за-
ведения за болнична помощ, разпределени в три инвестиционни групи по отношение на предвидената 
за закупуване медицинска апаратура: 
 

• Група I – лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина; 
 

• Група II – специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за 
активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания; 

 

• Група III – МБАЛ и СБАЛ в труднодостъпни и/или отдалечение райони, без инфекциозно отделение и/или 
спешно отделение, субсидирани по Наредба № 3 от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, 
осъществяващи болнична помощ на специфични групи от населението и специализирани дейности по интен-
зивно лечение, както и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от 
НЗОК лечение през последните 6 месеца на пациенти с коронавирусна инфекция и с разкрити структури по 
медицински специалности, пряко ангажирани с лечение на COVID-19, както и с налични медико-
диагностични структури, осигуряващи 24-часов непрекъснат работен график. 

 
Допълнително е извършено прецизиране на нуждите от извършване на СМР дейности в определените 
131 лечебни заведения, като група I и група III са разделени на по две подгрупи.  
 

Списъците с лечебните заведения в отделните групи могат да се видят на сайта на Министерството ва 
здравеопазването. 

 
 

 
 

   

     COVID-19 

                 
                БРОЙ 6         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 



69  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 6 /2021 

 
 

 
 

 

ЛЕКАРИ НА ПЪРВА ЛИНИЯ СЪЗДАДОХА ИНТЕРАКТИВЕН СПРАВОЧНИК  

ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19 

Лекари на първа линия създадоха Интерактивен справочник за диагностика и лечение на COVID-19. 
Той ще бъде разпространяван сред медиците в страната и ще е достъпен на сайта на Българския лекарс-
ки съюз, съобщи БТА. 
 
Световният опит е събран в 40 страници, обясни д-р Трифон Вълков. 
„Когато един пациент потърси лекарска помощ вкъщи, вместо да се губи това време с лутане с Бърза помощ из 
болниците, знае се къде са центровете, които разполагат с интензивни легла, знае се къде са центровете, които 
разполагат с реанимационни отделения, директно да бъдат насочени към такива центрове. Тези протоколи рабо-
тят в съответните държави близо година и тяхната обща успеваемост е изчислена на над 95%“, обясни д-р 
Вълков. 
 
 

Министерството на здравеопазването обмисля разработването на мобилно приложение на Справочник 
за диагностика и лечение на COVID-19, съобщиха от пресцентъра на ведомството на 30.06.2021 г.  
 
След повече от една година от обявената от Световната здравна организация пандемия от коронавирус 
SARS-Co-V-2 се натрупа мащабен опит най-вече в страните с развито здравеопазване, като за този пери-
од се разработиха систематизирани терапевтични подходи. Те са базирани на рецензирани доказателст-
ва от клинични проучвания и мета-анализи, включващи стотици хиляди участници. Положителните 
практики и доказани научни факти се събират и обобщават непрекъснато. Към настоящия момент, въп-
реки че липсва все още ефективно противовирусно лечение, придържането към строго прилагане на 
тези протоколи и препоръки позволи значително намаляване на смъртността от COVID-19, съкрати про-
дължителността на болничното лечение  и намали значително процента на тежки последици от болест-
та, а също така оптимизира и финансовото изражение на лечението. 
 
С оглед на всичко това в началото на месец юни тази година в Министерството на здравеопазването бе-
ше създадена работна група, която да изготви систематизиран терапевтичен справочник за лечение на 
инфекцията, който да е с препоръчителен характер. Работната група се обедини в посока изготвяне до-
кумент съдържащ две части - „ядро“ - основен документ, който да обединява и представи на български-
те лекари в обобщен вид водещия международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коро-
навирусна инфекция, на базата на създадените и приложени към момента протоколи, които са провере-
ни и изпитани и доказали се като надеждни. Втората част представлява „експертна основа“, включваща 
препоръки на уважавани български експерти в отделните направления на медицинската наука и прак-
тика, експертни становища  за диагностика, терапия, наблюдение, профилактика, поведение при паци-
енти с коранавирус, съобразени с регионалните особености и медицински стандарти. Основният същес-
твуващ интерактивен справочник за лечение на COVID-19, служещ за „ядро“, познат и одобрен преди 
около два месеца от Българския лекарски съюз и всички регионални колегии, се допълни и частично 
преработи. Бяха добавени нова информация и интерактивни фигури, както и хиперлинкове, а докумен-
тът, изработен от кооридинаторите на работната група д-р Трифон Вълков, д-р Георги Димитров и д-р 
Димитър Димитров, е достъпен на интернет платформите на МЗ и БЛС. 
 
Като цяло стремежът на работната група е този проект да се менажира динамично, своевременно, устой-
чиво във времето и той да бъде съобразен с последните научни доказателства в медицинската наука и в 
частност с проблемите на COVID-19. 
 

   * Справочникът може да се види в сайта на БАПЗГ, раздел COVID-19, подраздел „Ръководства“. 
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БЪЛГАРИЯ ЩЕ УЧАСТВА В ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД,  

С КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ОСИГУРЯВАНИ ПАРИ ЗА ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19 
 

България е заявила интерес да участва в европейски фонд, с който да бъдат осигурявани пари за тесто-
ве за COVID-19. Фондът ще е на стойност 100 милиона евро. Средствата ще бъдат отпускани както за 
РCR, така и за бързи антигенни тестове, като целта е да бъде облекчено пътуването между страните от 
Съюза. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев при посещение в курорта 
„Албена“, информира БНР на 10.06.2021 г. 
 
„Този фонд покрива не само стойността на тестовете, но и организационната работа около тях. Ние също ще 
направим една калкулация колко хора трябват. Имаме предвид преди всичко трите международни летища - в 
София, във Варна и в Бургас. Това, което ние искаме да направим, е да е безплатно за влизащите и най-вече за 
излизащите, така че да не утежняваме цената на престоя им в България“, обясни доц. Кунчев. 

 

 
 

 
 

ЛАБОРАТОРИИТЕ ВЕЧЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ИЗПРАЩАТ В НЦЗПБ  

НАЙ-МАЛКО 10% ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ПРОБИ ЗА SARS-COV-2  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОГЕНОМНО СЕКВЕНИРАНЕ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всяка седмица лабораториите, определени със заповед на министъра за провеждане на PCR изследва-
не, трябва да изпращат в Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни забо-
лявания” на Националния център по заразни и паразитни болести най-малко 10% от положителните 
проби за SARS-CoV-2, но не по-малко от една проба за провеждане на целогеномно секвениране. Това 
разпорежда министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед, издадена днес, 22 
юни, съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването. 
 
В заповедта са посочени и изискванията към клиничните материали от положителни чрез PCR изслед-
ване проби за SARS-CoV-2, подходящи за провеждане на целогеномно секвениране. 
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МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗЛЕЗЕ  

С НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ВАКСИНИТЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Както всеки лекарствен продукт, ваксините достигат до потребителя след провеждане на строго контролирани клинични 
изпитвания, доказали, че ползите надвишават рисковете.  При ваксините изискванията към безопасността са изключител-
но прецизни, защото ваксините се прилагат при здрави хора. За това информираха на 8-ми юни от пресцентъра на Минис-
терството на здравеопазването с цел да запознаят широката общественост с най-важното за ваксините.  
 
Клиничните изпитвания дават данни за безопасност на лекарствените продукти. Безопасност обаче се проследява и след 
това, непрекъснато докато лекарството се използва. Клиничните изпитвания с ваксините срещу COVID-19 се провеждат 
върху изключително голям брой участници, поради което информацията за възможни нежелани ефекти е в огромната си 
част вече известна и описана в листовката на ваксините, изтъкват от здравното ведомство. 
 
Най-често съобщаваните нежелани лекарствени реакции след прилагане на ваксините срещу COVID-19 са леки до средни по 
тежест и отзвучават до няколко дни след ваксинацията. Поради големия брой ваксинирани за кратък период от време се 
създава впечатление за голям брой нежелани реакции.  Но тяхната честота и тежест са сравними с нежеланите реакции, 
които могат да се получат при прилагането на лекарствени продукти, приемани в ежедневието за леки неразположения. Ако 
разгледаме възможните рискове на някои от широко използваните лекарствени продукти (например съдържащи ацетилсали-
цилова киселина или парацетамол), ще открием, че когато приемаме тези лекарства с доказано добър профил на безопасност 
е възможно да се появят леки и бързопреходни нежелани реакции. Така е и при ваксините – съотношението полза/риск е изк-
лючително благоприятно. Потенциалните рискове се приемат в името на защитата от изключително заразно и тежко 
протичащо заболяване със сериозни здравни последствия, което може да доведе и до летален изход. 
 
Към началото на месец юни общият брой съобщения към Изпълнителната агенция по лекарствата за постваксинални реак-
ции след ваксина срещу COVID-19 е 2368. При обявените 1 353 249 направени ваксини, честотата е 1,74 на 1000. Агенцията 
наблюдава тенденция към все по-слабо докладване на постваксинални реакции в сравнение с предишните месеци. 

 
Продължителността на острите реакции при всички ваксинирани е в рамките на 24-48  часа. Характерно е, че голямата 
част от реакциите са съобщени от немедицински лица – около 90% от съобщенията. Няма съобщения за анафилактични 
реакции, завършва информацията на МЗ. 
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ОТ 3 ЮНИ У НАС МОГАТ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ COVID-19  

ДЕЦА НАД 12-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 

 
Във връзка с множество постъпили запитвания, Министерството на здравеопазването информира, че 
считано от 3 юни т.г., децата над 12-годишна възраст могат да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 с вак-
сината на производителя Pfizer/BioNTech. 
 
Родителите, които искат децата им да бъдат имунизирани срещу COVID-19, могат да го направят при 
общопрактикуващия лекар или във ваксинационен център. Имунизирането се осъществява по общия 
ред, като е необходимо единият от родителите да попълни формуляра за информирано съгласие. 
 
ОТ МЗ припомниха, че кратката продуктова характеристика на ваксината срещу COVID-19 на произво-
дителя Pfizer/BioNTech може да се намери чрез посочен линк в сайта на ведомството. 

 

 
 

 
 

МЗ ЩЕ ИЗГРАДИ ЕДИНЕН НАЦИОНАЛЕН КОЛЦЕНТЪР  

ЗА ЗАПИТВАНИЯ ЗА ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19 

 
Министерството на здравеопазването ще изгради единен национален колцентър, към който граждани-
те ще могат да отправят запитванията си за ваксинацията срещу COVID-19. Това става ясно от резюме 
на отчета на здравния министър д-р Стойчо Кацаров за свършеното от Министерството на здравеопаз-
ването в първите 30 дни от работата на служебното правителство. Чрез центъра ще се предоставя ин-
формация и за противоепидемичните мерки и други въпроси, информира Zdrave.net. 
 

Екипът на д-р Кацаров посочва още, че е даден приоритет на имунизацията на възрастните хора и тези 
с тежки хронични заболявания, както и че е стартирана информационна кампания за популяризиране 
на ползите от ваксинацията. Извършва се кръстосан анализ на данните за броя на българските гражда-
ни, които вече са се срещали със SARS-CoV-2. Целта е да имаме точна прогноза кога страната ни би мог-
ла да постигне колективен имунитет (преболедували, имунизирани, срещнали се с вируса), се пояснява 
още в резюмето. 
 

В резюмето се припомня, че е възложено на НЦОЗА извършване на пълен анализ на действията по уп-
равление на кризата с COVID-19, анализ на извънредната смъртност и дейността на лечебните заведе-
ния. В него се отбелязва още, че медико-статистическата информация не е събирана систематично и 
има големи празноти. „Нямаме дори приблизителна оценка на броя на българите, които вече са се срещали с 
вируса. По брой на проведените тестове за COVID-19 сме на последно място в ЕС, а леталитетът е два пъти по
-голям от средния в ЕС“, е разписано в него. “Заварихме над 5000 души с погрешно издадени сертификати“, 
посочват още от новото ръководство на МЗ и допълват, че е създадена процедура за отстраняването на 
грешките, както  и е организирането на електронен сертификат за ваксинирани, тествани и преболеду-
вали. 
 

Отбелязва се и че страната ни не е разполагала с единен протокол за поведение при заразяване със 
SARS-CoV-2, което също е сред причините за високата смъртност. Поради тази причина служебният 
екип в Министерството на здравеопазването е създало работна група с представители от 17 експертни 
медицински съвета за изготвяне на Единен национален протокол за диагностика, амбулаторно и бол-
нично лечение на пациенти с COVID-19. Основата на протокола вече е готова и ще бъде публикуван до 
края на месец юни, посочват от здравното ведомство. 
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НАЦИОНАЛНИЯТ ВАКСИНАЦИОНЕН ЩАБ ЩЕ СЕ ТРАНСФОРМИРА 

В КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 
Националният ваксинационен щаб ще се трансформира в консултативен съвет към министъра на здравеопазване-
то. Това обяви здравният министър д-р Стойчо Кацаров на брифинг, информира Zdrave.net.  
 
Министър Кацаров разясни, че до момента в щаба са били предимно от хора от администрацията на МЗ, чиято 
работа е била основно да осигурят дейността по логистиката с ваксини, а това вече е направено. Идеята с транс-
формирането на структурата е тя да се разшири и в нея да влязат още представители на религиозните общнос-
ти, медиите и други обществени фигури. Искаме да се опитаме да дадем друг поглед и да ангажираме обществе-
ността, защото днес въпросът не е как да доставим ваксините, а да информираме по-добре хората за смисъла от 
ваксинация, посочи той. Министър Кацаров предупреди, че най-вероятно есента ще се появяват проблеми с вак-
сините от друго естество, а именно – намалял имунизационен обхват при други заболявания. 

 
 
 

 

СЗО обяви: 

ПРИ 50% ВАКСИНАЛНО ПОКРИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ОЧАКВА  

30-40% НАМАЛЕНИЕ НА ИНФЕКЦИИТЕ  

И 60-70% ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ 
 

Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев и националният координатор за Световната здравна 
организация (СЗО) Олга Сотирова взеха участие в онлайн среща, организирана от дирекция „Национални здравни 
програми“ на Регионалния офис на СЗО в Европа, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазва-
нето на 08.06.2021 г.  
 

В срещата, която мина под надслов „Предизвикателства и възможности по пътя за високо ваксинално покритие 
срещу COVID-19 в Европейския регион на СЗО“ участваха над 100 представители на 53-те държави членки на 
регион Европа. 
 

От регионалния офис на СЗО за Европа подчертаха, че при 50% ваксинално покритие на населението се очаква 30
-40% намаление на инфекциите и 60-70% предотвратяване на хоспитализациите. Обърнато беше внимание на 
необходимостта фокусът да продължи да бъде насочен към имунизиране на гражданите над 60-годишна възраст, на 
хората със съпътстващи и хронични заболявания, както и на  здравните работници. Целта е при тези приори-
тетни групи да бъде постигнато 80% ваксинално покритие срещу COVID-19. 
 

Като пример за провеждането на успешна имунизационна кампания беше дадена Германия, където 77% от хората 
над 60 години и 75% от здравните работници са ваксинирани с една доза, а при живеещите в домове за възрастни 
хора - 85% от домуващите са със завършен ваксинационен курс. 
 

В Сърбия, която е с население 6, 9 млн. души, вече са имунизирани над 2, 5 млн. души. От тях повече от 2 млн. са 
с поставени две дози. Акцент е поставен върху обхващането с ваксина срещу COVID-19 на възрастното население. 
Като резултат вече са имунизирани 49% от хората между 50 и 65 години, 72% от тези между 65 - 74 години и 
58%  от гражданите над 75 години. 
 

От Регионалния офис на СЗО представиха на участниците във форума различни възможности за подкрепа на 
държавите членки на региона по отношение по-доброто възприемане на ваксините от страна на населението. За 
целта от СЗО е разработен и технически наръчник с полезна практическа информация за здравния персонал. 
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ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ПРЕПОРЪЧВА  

ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ХЕПАРИН ПРИ ПАЦИЕНТИ С ТРОМБОЗИ  

СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ 

 

Европейската агенция по лекарствата (EMA) публикува препоръка да не се използва хепарин при паци-
енти с тромбози след ваксинация с препаратите срещу COVID-19 на AstraZeneca и Johnson&Johnson, ин-
формира Zdrave.net на 08.06.2021 г. като се позова на  пресслужбата на лекарствения регулатор. 
 
Работната група на EMA за COVID-19 (COVID-ETF) припомня, че новоописания синдром „Тромбоза с 
тромбоцитопения“ (TTS) има сходства с индуцираната от хепарин тромбоцитопения и тромбоза (HITT). 
 
Препоръката на агенцията се основава на становището на Международното дружество по тромбоза и 
хемостаза (ISTH) за поведение при индуцираната от ваксина имунна тромботична тромбоцитопения 
(VITT). EMA съветва при всяко съмнение за възникнал тромботичен инцидент след ваксиниране да се 
започне терапия с нехепаринов антикоагулант, имуноглобулини за интравенозно приложение и корти-
костероиди. 

 

 

СМЕСЕНИЯТ РЕЖИМ НА ПРИЛАГАНЕ НА ДВА ВИДА ВАКСИНИ  

СРЕЩУ COVID-19 ВОДИ ДО ПО-ДОБРА ИМУННА РЕАКЦИЯ 

 

Смесеният режим на прилагане на два вида ваксини срещу COVID-19 води до по-добра имунна реакция. Това е 
изводът от проучването Com-COV, осъществено от група оксфордски учени, информира Zdrave.net на 29.06.2021 г. 
като се позова на Агенция „Ройтерс“. 
 
То е първото по рода си от този тип и сравнява смесени двудозови схеми на ваксините на Pfizer и AstraZeneca. В 
него ваксината на Pfizer е била приложена 4 седмици след ваксина на AstraZeneca. Според изследователите така 
приложена, комбинацията е довела до по-висока концентрация на антитела срещу спайк протеина на коронавиру-
са. 
 
Тези резултати осигуряват научна подкрепа за решението на някои европейски страни, които са започнали да пред-
лагат алтернативи на AstraZeneca като втора доза, след като тази ваксината се свързва с риск от тромбози. 
 
Според проф. Матю Снейп, оксфордският изследовател, който работи над изследване-то, констатациите могат да 
бъдат използвани, за да се насърчи гъвкаво поведение при прилагането на COVID-ваксините по принцип. 
 
„Със сигурност е обнадеждаващо, че полученият имунен отговор като антитела и Т-клетки изглежда така доб-
ре при смесените режими“, коментира ученият и препоръча да има придържане към препоръките като цяло и да 
се отива към смесен режим, когато са налице основателни причини. 
 
Най-добър отговор по отношение образуването на антитела е бил наблюдаван при хора, получили две дози ваксина 
на Pfizer, както и при двата смесени режима – Pfizer плюс Astra Zeneca. Отговорът е бил по-добър в сравнение с 
този, получени от две дози ваксина AstraZeneca. 
 
Първа доза на AstraZeneca, последвана от Pfizer, е дала най-добрия Т-клетъчен отговор, а също така и по-висок 
отговор по отношение образуването на антитела в сравнение с първа доза на Pfizer, последвана от втора на Astra-
Zeneca. 
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ЕС НЕ ПРЕПОРЪЧВА ВАКСИНИРАНИТЕ С НЕОДОБРЕН ОТ ЕМА ИЛИ СЗО ПРЕПАРАТ  

ДА БЪДАТ ВЪЗПРИЕМАНИ КАТО ИМУНИЗИРАНИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА 

 

Европейският съюз не препоръчва ваксинираните с неодобрен от Европейската агенция по лекарствата 
(ЕМА) или Световната здравна организация препарат срещу COVID-19 да бъдат възприемани като иму-
низирани срещу новото заболяване. Това уточни днес говорител на Европейската комисия на прескон-
ференция в отговор на въпроси, информира БТА на 28.06.2021 г. 
 

Досега ЕМА е одобрила няколко ваксини, произвеждани в Европа и САЩ, а СЗО разреши и два китайс-
ки препарата. Двете институции не са давали одобрение за руска ваксина. 
 

Говорителят уточни, че ограничението за признаване на ваксинация се налага от препоръките, приети 
от Съвета на ЕС за пътуванията през граница по несъществени поводи. Препоръката предвижда пътни-
ците, които не са получили одобрена от ЕС ваксина, да бъдат изследвани и поставени под карантина по 
преценка на държавата, в която пристигат. Допуска се възможност тези допълнителни мерки да не бъдат 
прилагани за ваксинирани с препарат, утвърден от СЗО. Съветът на ЕС предвижда европейските държа-
ви да възобновят ограниченията за несъществените пътувания, когато настъпят промени в епидемичната 
обстановка. 
 

Говорителят поясни, че за пътниците до ЕС от Великобритания следва да се осигури възможност да пре-
секат външните граници, ако са ваксинирани с одобрен препарат и от поставянето на втората доза са 
изминали поне две седмици. Той добави, че преговорите за взаимно признаване на европейските и бри-
танските удостоверения за COVID-19 напредват "в правилната посока". 
 

ЕК очаква държавите от ЕС да прилагат изцяло приетите с общо решение препоръки, посочи говорите-
лят. Той отбеляза, че препоръките се преразглеждат на всеки две седмици. 
 

До 28 юни 20 държави от ЕС са се включили в общата система за европейските удостоверения за COVID-
19, а до 1 юли се очаква това да направят също Кипър, Унгария, Ирландия, Малта, Холандия, Румъния и 
Швеция. Говорителят не можа да отговори на въпрос как ще бъде решен проблемът за онези, които са 
получили две дози ваксина в различни страни от ЕС, тъй като засега системата отчита и двете дози като 
"първи". 

 

32 НА СТО ОТ ПЪЛНОЛЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА ЕС  

СА ИЗЦЯЛО ВАКСИНИРАНИ СРЕЩУ COVID-19 

 

32 на сто от пълнолетните граждани на ЕС са изцяло ваксинирани срещу COVID-19, съобщи говорителят на 
Европейската комисия Стефан де Кеерсмаакер, информира БНР на 21.06.2021 г 
 
Говорителят на ЕК  уточни, че данните са от края на миналата седмица. 55 процента от пълнолетните досега 
са с първа доза. Премината е границата от инжектирането на 25 милиона души седмично, допълни Стефан де 
Кеерсмаакер. 
 
В момента се обсъжда какви са причините някои от страните да изостанат с ваксинацията и с какво Комисия-
та може да помогне, каза още говорителят. Той съобщи, че в ЕС са доставени 355 милиона дози ваксина. От тях 
вече са поставени 310 милиона. 
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ИМА ОБЕЩАВАЩА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪПЪТСТВАЩА ВАКСИНАЦИЯ  

С ПРОТИВОГРИПНА ВАКСИНА ЗАЕДНО С ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
„Има обещаваща възможност за съпътстваща ваксинация с противогрипна вак-
сина заедно с ваксина срещу COVID-19, което може да подобри усвояването и на 
двете“. Това заяви президентът по научноизследователската и развойна 
дейност на фармацевтичния гигант Novavax Грегъри Глен, цитиран от 
Агенция „Ройтерс“. За това информира Zdrave.net на 16.06.2021 г. 
 
Изявлението идва ден след като компанията публикува резултатите от 
отделно проучване, проведено като част от последния етап на клинично-
то изпитване на протеиновата ваксина срещу COVID. То е било проведе-
но в Обединеното кралство с 431 участници. Резултатите показват, че 
ефикасността на ваксината е 89,8% при хората, получили и противогрип-
на ваксина, в сравнение с 87,5% в основното проучване, което е обхванало 
ваксинирани само с ваксината срещу COVID-19. 
 
„Ройтерс“ припомня, че Novavax тества комбинираната си ваксина срещу 
грип/COVID-19 и през май заяви, че комбинацията е довела до образува-
нето на функционални антитела срещу грип и коронавирус в предкли-
нично проучване. 
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С ПРОМЕНИ В НАРЕДБА №1/2011 Г. ВКЛЮЧВАТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ,  

КОИТО МОГАТ ДА ИЗВЪРШВАТ ПО НАЗНАЧЕНИЕ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛНО  

ЛЕКАРСКИТЕ АСИСТЕНТИ, ПОМ.-ФАРМАЦЕВТИТЕ И ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ 

 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2011 г. за професионалните дейности, които меди-
цинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по 
назначение или самостоятелно регламентира професионалните дейности, които зъботехниците могат да извършват 
по назначение на лекар по дентална медицина, дейностите, които помощник-фармацевтите могат да извършват 
самостоятелно или под контрола на магистър-фармацевт и дейностите, които лекарските асистенти могат да извър-
шват самостоятелно или по назначение на лекар. За това съобщи Zdrave.net на 24.06.2021 г. 
 
В проекта е предвидено помощник-фармацевтите да могат да предоставят и събират здравна информация; да участ-
ват в промоцията на здравето, превенцията и профилактиката на болестите; да полагат фармацевтични грижи; да 
оказват първа помощ; да провеждат обучение и изследвания в областта на фармацевтичните грижи. 
 
Предлага се лекарските асистенти да могат да предоставят и събират здравна информация, да участват в промоция-
та на здравето, превенция и профилактика на болестите; да изпълняват медицински дейности и здравни грижи; да 
провеждат рехабилитация на пациента; манипулации; оказване на спешни, хуманитарни и други дейности; да про-
веждат обучение и изследвания. 
 
Обхватът на медицинските дейности и здравни грижи, които могат да полагат лекарските асистенти, включва подго-
товка и извършване на долекарски медицински преглед в спешната и първичната медицинска помощ, в случаите, 
когато пациентът не може да бъде прегледан от лекар - снемане на анамнеза, статус, чрез физикални методи на изс-
ледване - оглед, палпация, перкусия и аускултация, поставяне на предварителна (работна) диагноза на база симпто-
матиката, обективното състояние и лабораторните изследвания на болния. Не се допуска самостоятелен преглед и 
назначение на лечение на деца до 3-годишна възраст, освен при състояния, пряко застрашаващи живота на детето. 
 
Лекарските асистенти ще трябва да поставят подкожни, мускулни и венозни инжекции, да осигуряват продължите-
лен венозен достъп; да извършват венозна пункция и вземане на кръв; да инстилират лекарствени продукти през 
катетър (сонда), дренаж; да извършват венозна инфузия; очистителна и лечебна клизма; да въвеждат и поддържат 
проходимостта на уретрален катетър при мъж и жена; да обработват рани; да свалят конци и дренажи и да поставят 
превръзки на рани; да отстраняват шини; да извършване на промивка на конюнктивален сак; да извършват стомаш-
на промивка и да поставят назогастрална сонда; да извършват асептични и септични превръзки; електрокардиогра-
фия; местна аналгезия и хирургичен шев на меки тъкани; инцизия на фурункул и карбункул. 
 
Спешните дейности включват извършване на дейности за овладяване на състояния на хипо- и хипертермия; оказва-
не на спешна медицинска помощ на пострадалия в отсъствието на лекаря; извършване на временна имобилизация 
на крайници и гръбначен стълб, поставяне на шийна яка; извършване на механична хемостаза и/или локално при-
лагане на хемостатични лекарствени продукти; оказване на помощ при раждане до идването на лекар или акушер-
ка. 
 
Предвижда се лекарските асистенти да могат да предписват и лекарствени продукти, да извършват инфузионна те-
рапия, прилагане на антиаритмични, кардиоинотропни лекарствени продукти и кортикостероиди при състояния, 
налагащи оказване на спешна медицинска помощ. 
 
Дейностите, които зъботехниците могат да извършват по назначение от лекар по дентална медицина са подготовка, 
изработване и възстановяване на медицински изделия за моделиране и възстановяване на всички видове зъбопротез-
ни конструкции. 
 
В мотивите към проекта е уточнено, че справка към 31 май 2021 г. от регистъра на зъботехниците, сочи, че в съслов-
ната организация членуват 1541 зъботехници. Помощник-фармацевтите към същата дата са 2091, а лекарските асис-
тенти – 56. 
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ПРОЕКТОНАРЕДБА ПРЕМАХВА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НАЛИЧИЕ 

НА МИНИМАЛЕН БРОЙ ЛЕКАРИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 

В МЕДИЦИНСКИТЕ СТАНДАРТИ 

 
Премахват се изискванията за наличие на минимален брой лекари, минимален брой лекари със спе-
циалност и минимален брой професионалисти по здравни грижи в медицинските стандарти. Това 
става ясно от проекта на наредба за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, 
на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за 
болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, информира Zdrave.net на 09.06.2021 г. 
 
През преходните и заключителни разпоредби на проекта се премахват изискванията за брой персо-
нал, като в стандартите е записано, че общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалис-
ти, трябва да съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност, а броят специалисти по 
здравни грижи трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи, като гарантира тяхно-
то качество. 
 
„Целта на предложените промени е да се премахнат чисто количествените изисквания към брой на персона-
ла, работещ по отделните медицински специалности/дейности в лечебните заведения за болнична помощ, 
установен в зависимост от нивото на компетентност. Друга цел на промяната е да се премахнат изисква-
нията към конкретни нива на компетентност по отношение на структурите, които се изискват, за да оси-
гурят оптимално дейностите в обхвата на съответната специалност/дейност. Очакваните резултати от 
предложените промени в медицинските стандарти, са свързани с освобождаване на висококвалифициран чо-
вешки ресурс, който би могъл да осъществява други медицински дейности в структури, където има потреб-
ност от него“, пише в мотивите към проекта. 
 
Така ръководителите на лечебните заведения и на съответните структурни звена към тях ще да могат 
да прилагат по-гъвкава политика на управление на човешките ресурси, смятат от МЗ. „Друг очакван 
ефект в тази насока на промяна в изискванията към броя на човешките ресурси, е намаляване на разходите за 
персонал“, се казва още в мотивите. 
 
Според здравния министър се очаква промяната да доведе до по-ефективно управление на налични-
те човешки ресурси. Числената промяна по отношение на персонала ще индуцира по-голяма отго-
ворност за ръководния персонал, който пък трябва да определи и да регламентира във вътрешните 
документи на лечебното заведение много по-ясно и конкретно задълженията на всеки специалист, 
така че да се гарантира изпълнението на качеството на дейността, посочва той. 
 
Министърът е категоричен, че промените не само няма да доведат до повишаване на финансовите 
разходи, но и финансовата тежест за болниците дори ще се намали заради отпадането на изисквани-
ята за назначаване на определен брой квалифициран медицински персонал, както и необходимост-
та да се поддържат диагностични и други структури от определено ниво на компетентност, за да се 
осигурява дейността по съответната специалност. Намалява се и административната тежест за бол-
ниците, тъй като те ще регистрират своите структури от съответното ниво на компетентност при 
значително по-облекчени условия, твърди се още в мотивите. 
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МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПУБЛИКУВА 

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ 

 

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане изменения в същес-
твуващите медицински стандарти с което се намаляват въведени преди това ненужни изиск-
вания към дейността на лечебните заведения, свързани с броя лекари, необходими за осъщест-
вяването на дейността. За това информираха от пресцентъра на Министерството на здравео-
пазването на 10.06.2021 г. 
 
Много от тези изисквания бяха въвеждани през годините в резултат на лобистки натиск, це-
лящ административно ограничаване на предлагането на един или друг вид медицински дей-
ности, което доведе до ограничаване на възможностите за избор на пациентите къде да се ле-
куват и до свръхразходи на болниците за покриване на необоснованите административни 
изисквания. 
 
Повечето от медицинските стандарти бяха отменяни, някои по два пъти от Върховния адми-
нистративен съд, заради липсата на ясни цели, очаквани резултати и оценка на въздействието 
върху дейността на лечебните заведения. 
 
Голяма част от стандартите са прилагани вече повече от десетилетие. Макар приети с добри 
намерения – да се подобри качеството на медицинската помощ, няма обективни данни за пос-
тигането на тази цел. Вместо това, видим резултат от прилагането им е сключването на фик-
тивни трудови договори и търговия с дипломи. 
 
Възможността да се извърши една или друга медицинска дейност зависи от уменията и квали-
фикацията на отделните специалисти, а не от техния брой. Броят на специалистите трябва да 
зависи не от наредба, а от обема и интензивността на работата в болничните отделения. 
 
С намаляването на ненужните административни изисквания, лечебните заведения ще полу-
чат повече оперативна самостоятелност, възможност да намалят ненужни разходи и да увели-
чат възнагражденията на работещите лекари и медицински сестри. 
 
Изменението на стандартите ще даде и по-голяма свобода и възможности в преговорите меж-
ду БЛС и НЗОК за национални рамкови договори. Те получават свобода да договарят специ-
фични изисквания за всяка една дейност, без това да налага изменения в издадени вече наред-
би. 
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Министър Стойчо Кацаров: 

ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ОТМЕНИ  ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕТО ПРЕД ТЕЛК  

НА ХОРА С ТРАЙНИ, НЕОБРАТИМИ УВРЕЖДАНИЯ 
 

Ще бъде сложен край на проблема с преосвидетелстването пред ТЕЛК на хора с трайни, необратими увреждания. 
Това заявява служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров в интервю за сайта „Право и здраве“ на Центъра 
за защита на правата в здравеопазването. 
 
По думите му до края на седмицата ще бъде публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба, с която този 
проблем е решен, информира Zdrave.net 
 
От здравния портал припомнят, че преди седмица омбудсманът на Републиката Диана Ковачева изпрати препо-
ръка до министър Кацаров във връзка с критериите на медицинската експертиза и редът за нейното провеждане. 
Повод са десетките сигнали и жалби до институцията на омбудсмана, в които хората в неравностойно положение 
търсят съдействие за разрешаване на дългогодишни наболели проблеми. 
 
„Като омбудсман бих искала да отбележа, че един от сериозните проблеми, на който до момента не е намерено решение, е 
определянето от ТЕЛК на срок на инвалидността, който не е пожизнен, при граждани с дефинитивни състояния без въз-
можност за пълно или частично възстановяване“, написа тя и посочи, че изискването за това е чл. 69, ал. 1 от Наредба-
та за медицинската експертиза, съгласно който при множествени увреждания, някои недефинитивни, срокът на 
инвалидността се определя от една до три години. 
 
„За съжаление, провеждането на голяма част от изследванията, особено високоспециализираните, в дома на тези граждани е 
невъзможно, а специалистите отказват да ги посетят за провеждане на необходимите за експертизата консултации“, под-
чертава омбудсманът. 
 
От фондация "Живот със Синдром на Даун" също настояват да бъде премахнато задължението за периодично явя-
ване пред ТЕЛК/НЕЛК на хората с Даун (предвид трайния и необратим характер на състоянието им), като в също-
то време обаче се даде възможност да се отчете влошаването на състоянието им с предоставяне на по-висок про-
цент инвалидност спрямо първоначално определения. 

 

 
 

ОБНАРОДВАХА ПРОМЕНИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ 

 
 

 
В „Държавен вестник“ от 04.06.2021 г. са обнародвани промените в наредбата, свързани с условията и реда за 
предписване и отпускане на лекарствени продукти. Съгласно тях предписването и отпускането на лекарствени 
продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се извършва само електронно. Лекарствените продукти, 
заплащани пряко от пациента (т.нар. бяла рецепта), ще могат да се издават и изпълняват и на хартиена, и на 
електронна рецепта, информира Zdrave.net. 
 
Служебният екип на д-р Стойчо Кацаров взе решение да измени наредбата, свързана с е-рецептата, в тази част, 
като остави възможността най-масовите или т. нар. бели рецепти да се издават и както досега, тоест на хар-
тия, припомниха от здравния портал. 
 
Втората промяна в наредбата касае протоколите, издавани от Клиничната онкологична комисия по химиоте-
рапия и за лекарствено лечение по хематология. В обнародвания вариант протоколите ще „изпълняват до из-
тичане на срока им на валидност“. 
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“БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ ПОДКРЕПИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОЩЕ 80 ДЕЦА 
 

Още 80 деца са подпомогнати от благотворителната инициатива „Българската Коледа“, информира Zdra-
ve.net като се позова на съобщение от президентството. Набраната до този момент сума от кампанията, коя-
то стартира миналата година на 1 декември, е 1 850 000 лв. 
 
Средства от „Българската Коледа“ се даряват за диагностика, лечение и рехабилитация на деца с тежки и хро-
нични заболявания, както и за медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата стра-
на. Удовлетворените нови 80 молби са на базата на приложените към документите на всяко дете актуални ме-
дицински документи и изразени становища от лекуващи лекари. Общата им стойност е 104 718, 62 лв. 
 
До този момент са подпомогнати общо 326 деца с хронични и тежки заболявания. 
 
18-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ е с фокус „Заедно за децата с хро-
нични заболявания – да превърнем надеждата в реалност“. Инициативата протяга ръка за поредна година към 
всички деца с различни заболявания, състояния и увреждания, които се нуждаят от средства за осъществяване 
на диагностика, лечение и рехабилитация, за да успеят да се преборят с болестта още в ранното си детство. 
Данните по света показват, че децата, които са били диагностицирани и лекувани навреме, подкрепяни с качес-
твени и ранни рехабилитационни и други услуги и интервенции, успяват да достигнат развитието на своите 
връстници и да реализират своя потенциал. 
 

 
 

ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. СА СЕ РОДИЛИ  

771 БЕБЕТА ПО-МАЛКО В СРАВНЕНИЕ С МИНАЛАТА ГОДИНА 

 
По-малко родени деца отчита Националният център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за пър-
вото тримесечие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година. От данните става ясно, че 
общият брой на новородените през първото тримесечие е 12 641. За сравнение – през същия период на 
2020 г. те са били 13 412, а година по-рано 13 087, информира Zdrave.net 
Броят на починалите за първите три месеца на 2021 година е 34 413 на фона на 26 122 за същия период 
на 2020 г. и 28 664 през първите три месеца на 2019 година. 
 
Сериозен спад се отчита обаче при починалите деца под една година. За първите три месеца на годи-
ната те са 52, а година по-рано броят им е бил 90. Основната причина за смъртта на децата до 1-
годишна възраст са състояния, възникващи през перинаталния период - разстройства, свързани с про-
дължителността на бременността и растежа на плода, родови травми, дихателни и сърдечно-съдови 
нарушения и други. 
 
5004 аборта са били направени у нас за първото тримесечие на 2021 г., сочат още данните на НЦОЗА. 
От тях спонтанните аборти са 1523, по желание – 2745, а по медицински показания – 736. 
 
Абортите на момичета под 15-годишна възраст са 28, като от тях спонтанните са 14. 409 са абортите на 
момичета между 15 и 19 години. Броят на прекратените бременности спрямо същия период на мина-
лата година спада – за първите три месеца на 2020 г. той е бил 5472. 
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БЪЛГАРИЯ ОТЧИТА СПАД НА ДЕТСКАТА СМЪРТНОСТ,  

НО ВСЕ ОЩЕ СМЕ НА ЕДНО ОТ ЧЕЛНИТЕ МЕСТА В ЕС ПО ТОЗИ ПОКАЗАТЕЛ 

 
Около 14 100 деца са починали преди да навършат една година през 2019 г. В страните от ЕС. Това се 
равнява на детска смъртност от 3,4 смъртни случая на 1000 живородени деца, сочат данните на Еврос-
тат, информира Zdrave.net. 
 
От там отчитат, че през последното десетилетие коефициентът на детска смъртност в ЕС е спаднал от 
4,2 смъртни случая на 1000 живородени през 2009 г. до 3,4 смъртни случая на 1000 живородени през 
2019 г. Особено голям е спадът в детската смъртност в сравнение с 1961 година, когато тя е била 38,2 
смъртни случая при 1000 живородени деца. 
 
От статистиката става ясно, че въпреки че у нас се отчита сериозен спад на детската смъртност, Бълга-
рия продължава да е водеща сред европейските страни по този показател. През 2019 г. най-високите 
нива на детска смъртност в ЕС са регистрирани в Малта (6,7 смъртни случая на 1000 живородени), Ру-
мъния (5,8) и България (5,6). За сравнение, девет години по-рано у нас тя е била почти двойна – 9,4, ко-
ето ни е отреждало отново едно от първите места в ЕС по детска смъртност. 
 
Най-ниският процент през 2019 г. е регистриран в Естония (1,6 смъртни случая), следван от Словения, 
Финландия и Швеция - всички с по 2,1 смъртни случая на 1000 живородени. 

 

 

 

НЗОК ИЗГОТВИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОЦЕСИТЕ ПО ПРЕДПИСВАНЕ,  

ОТПУСКАНЕ, ЗАПЛАЩАНЕ И КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ,  

ПОМОЩНИТЕ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА  

ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

 
Експерти от НЗОК са изготвили план за действие по отношение на процесите по предписване, 
отпускане, заплащане и контрол на медицинските изделия, помощните средства, приспособле-
нията и съоръженията за хора с увреждания, съобщи Zdrave.net на 03.06.2021 г. От здравния пор-
тал припомнят, че от началото на следващата година този тип изделия ще преминат към 
здравния фонд. 
 
До края на настоящата година НЗОК трябва да е готова със списъка с изделията. Тъй като в 
момента тези дейности се осъществяват от структури в системата на Министерството на 
труда и социалната политика, управителят на НЗОК е изпратил писмо до вицепремиера по 
икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб 
Донев с молба за компетентно становище с препоръки и предложения по предложения документ, 
поясняват от Здравната каса. 
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МЗ ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА  

КЪМ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ОБУЧЕНИЕ  

НА СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ 
 

Министерството на здравеопазването публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и 
специализанти, съобщи Zdrave.net на 29.06.2021 г. 
 

Целта на промените е да бъдат създадени условия повече лечебни заведения да могат да кандидатстват 
за получаване на одобрение за обучение на студенти и/или специализанти. Лечебните заведения ще 
имат по-голяма ангажираност към обучението им, като за целта в проекта е предвидено изискване за 
договореност на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение с друга база за обучение за модули-
те и разделите от практическото обучение по съответната следдипломна специалност, които лечебното 
заведение не може да проведе. 
 

С измененията ще се облекчи и процесът по извършване на проверка на съответствието на лечебното 
заведение с критериите и условията на наредбата, включително избягване на допълнителното финан-
сово натоварване на кандидатстващото лечебно заведение, свързано със заплащане на командировъчни 
разходи на експертната комисия. 
 

В проекта на Наредба се предлага и оптимизация на изискванията към лицата, които могат да бъдат 
включвани в експертните комисии за проверка на съответствието. 
 

В момента лечебните заведения имат право да обучават студенти и/или специализанти, само ако са по-
лучили одобрение от министъра на здравеопазването. Регламентирани са голям брой индикатори за 
изпълнение на критериите, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в 
лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може да се осъ-
ществява обучението, като голяма част от индикаторите не са пряко свързани с провеждането на обуче-
ние. 

 
 
 

 

СЪЗДАВАТ ДИРЕКЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ КЪМ МЗ 
 
Създаване на дирекция за правата на пациентите към Министерството на здравеопазването обсъдиха министъ-
рът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и представители на пациентски организации. На срещата присъс-
тваха представители на Националната пациентска организация, пациентска организация „Заедно с теб“, Сдру-
жението за развитие на българското здравеопазване, Националния алианс на хората с редки болести, сдружение 
„Ретина България“, Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, Българската асоциация за закрила на па-
циентите, асоциация „Диабет“, Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания, Сдружение 
„Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“, Асоциацията на пациентите с бъбречни забо-
лявания. До дни на сайта на Министерството на здравеопазването ще бъде публикуван за обществено обсъждане 
проект на устройствен правилник на институцията, съобщиха от пресцентъра на МЗ. 
 
По думите на д-р Кацаров дирекцията ще бъде ангажирана с това да предлага, провежда и анализира политиките 
по отношение правата на пациентите. На структурата ще се разчита и за експертна работа по нормативна-
та и поднормативната уредба, касаеща сектор „Здравеопазване“. От пациентските организации предложиха 
бъдещата дирекция да се занимава и с медиация при възникнали спорове между засегнатите страни в сектора. В 
рамките на срещата акцент беше поставен и върху темата за навременната обратна връзка по постъпили в 
министерството пациентски сигнали. 
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МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СТАРТИРА ИЗГОТВЯНЕТО 

НА НАЦИОНАЛЕН АНТИРАКОВ ПЛАН 

 

Министерството на здравеопазването започна работа по създаването на Национален антираков план, 
съобщи Clinica.bg. 
 

В работната група са включени експертни медицински съвети към министъра на здравеопазването, 
водещи специалисти в сферата на онкологичните и хематологичните заболявания, представители на 
пациентски организации и на фармацевтичната  
индустрия. 
 

Ранното откриване на онкологичните заболявания е един от приоритетите, който ще залегне в нацио-
налния антираков план, споделиха експерти. За целта е необходимо за се създадат добри скринингови 
програми, в които да са включени и медицински специалисти от извънболничната помощ. 
 

Разработката на плана ще бъде съобразена с доказано работещи програми в други страни и най-вече с 
Европейския план за борба с рака, в който е отбелязано, че всяка година 3,5 млн. души в Европа се ди-
агностицират с някакво онкологично заболяване. Годишно в Европа от рак умират 1,3 млн. души. 
 

Очаква се експертите да изготвят своите предложения, които ще бъдат разгледани на следващото засе-
дание на работната група.     

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОСИГУРЯВА  

ДОПЪЛНИТЕЛНА СГРАДА И БЛИЗО 3 МЛН. ЛЕВА ЗА РЕМОНТ  

НА ЦЕНТЪРА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СОФИЯ 

 

Министерство на здравеопазването ще предприеме действия по апортиране на сграда-държавна собстве-
ност в капитала на „Център за психично здраве – София“ ЕООД (ЦПЗ-София), намираща се на ул. 
„Владайска река“ №25 /бул. „Сливница“ №309/. След финализиране на процедурата, болницата ще ста-
не собственик на имота, след което Министерството ще отпусне средства за проектиране, ремонт и ре-
конструкция на сградата. По първоначална оценка на експертите в здравното министерство стойността 
на инвестиционния проект ще е близо 3 млн. лева, съобщиха от пресцентъра на МЗ. 
 
Целта на инвестицията е да бъдат осигурени всички най-нови стандарти в лечението на пациентите в 
психиатричната болница и да се създадат благоприятни условия за работещите и пациентите. Амбиции-
те на Министерството е да гарантира ускорено проектиране, обявяване на обществена поръчка 
и сключване на договор с изпълнител от страна на лечебното заведение, като по-голямата част от дейнос-
тите по обновление трябва да приключат до края на 2021 г. 
 
ЦПЗ-София в момента се помещава в сгради от павилионен тип, строени преди средата на миналия век, 
на които са извършвани минимални ремонтни дейности по сградните инсталации, което поражда и 
спешната необходимост от подобряване на материалната база. 
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НЗОК РАЗШИРЯВА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА СВОЕТО  

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) разширява функционалността на своето мобилно приложение, 
което ще даде на здравноосигурените граждани възможност активно да се включат в контрола на изразходването 
на обществения ресурс. Това съобщиха от пресцентъра на здравноосигурителния фонд. 
 

Целта на проекта е да се свърже Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК с мобилното прило-
жение за iOS и Android, като се предостави възможност за получаване на нотификации за отчетени дейности 
през съществуващото мобилно приложение. Приложението ще е свързано и с електронните рецепти и регистраци-
ята ще става чрез сайта на здравната каса, уточняват от там. 
 

Всеки пациент, след идентификация чрез ПИК на НАП или УКД на НЗОК, ще има възможност да получава на 
телефона си чрез приложението информация за извършени медицински дейности или изписване на лекарства, на-
пълно или частично заплащани от НЗОК, и да изпраща обратна връзка до касата, ако забележи нередности – ако не 
е бил на преглед или не е получил лекарства от аптеката и т.н. 
 

Всеки гражданин, който иска да получава нотификации за отчетени дейности през мобилното приложение на своя 
телефон и не си е извадил уникален код за достъп (УКД), може да направи това във всяка районна здравноосигури-
телна каса (РЗОК), независимо от местоживеенето. Необходимо е гражданинът да подаде заявление за издаване (по 
образец). Кодът е персонален, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК, срещу пред-
ставяне на документ за самоличност. УКД се издава за определен единен граждански номер (ЕГН), личен номер на 
чужденец (ЛНЧ) или служебен номер от регистъра на НАП (за лицата без ЕГН/ЛНЧ). 
 

Подаването на заявление за издаване на УКД и/или получаването на такъв може да се извърши и чрез пълномощник. 
В тези случаи към заявлението за издаване на УКД или към разписката за неговото получаване задължително се 
прилага (в оригинал или нотариално заверено копие) изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. 
 

Получаването на УКД се извършва в РЗОК, в която е подадено заявлението за издаване, срещу разписка (по обра-
зец). Уникалният код за достъп се получава на хартиен носител, в запечатан плик – лично от заявителя. Достъп 
до приложението ще бъде възможно и с ПИК на Националната агенция за приходите (НАП), припомнят от Каса-
та. 
 

1706 ДУШИ, РАБОТЕЩИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ  

СА ПОЛУЧИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗНАНИЯ ПО ПРОГРАМА ПУЛСС 

 

От старта на обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за ле-
чение на спешните състояния“ (ПУЛСС) до 25 юни 2021 г. курсове успешно преминаха 1706 души от ра-
ботещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната, съобщиха от пресцентъра на МЗ. 
 
В периода 21-25 юни нови теоретични и практически знания усвоиха екипи от центровете за спешна ме-
дицинска помощ в Габрово, Враца, Ловеч, Перник, Пловдив, Русе, Търговище, Хасково, Шумен и София. 
 
Проектът предвижда чрез курсове, провеждани в Националния център за обучение и квалификация в 
системата за спешна медицинска помощ, надграждащи  знания и умения за работа със спешни пациенти 
да получат всички (близо 7000 души) ангажирани в системата на спешната медицинска помощ. Лектори 
са доказани български лекари с различни медицински специалности и дългогодишен опит. 
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МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРИКЛЮЧВА ПРОЦЕДУРИТЕ  

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕК ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

 НА КОНТРОЛНИЯ МОНИТОРИНГ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ 

 

Министерството на здравеопазването сключи 7 договора за закупуване, доставка, монтаж, провеждане на обуче-
ние и въвеждане в експлоатация на 22 високоспециализирани лабораторни апарата за химичен и радиологичен 
анализ на питейните води. Оборудването ще осигури възможност за провеждане на мониторинг на качеството 
на питейните води, в отговор на препоръките за България от обобщаващ доклад на Европейската комисия от 
16 юни 2014 г. за качеството на питейната вода в Европейския съюз. Със сключването на тези договори Минис-
терството на здравеопазването приключва процеса по придобиване на необходимата лабораторна апаратура за 
нуждите на държавния здравен контрол, информираха от пресцентъра на МЗ. 
 

Апаратурата е закупена в изпълнение на дейностите по проект № BG16M1OP002-1.011- С0001 „Подобряване 
мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-
2020 г., и ще бъде доставена в Националния център по радиология и радиационна защита и в 8 регионални здрав-
ни инспекции в страната: Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и СРЗИ. 
 

Осигуряването на високоспециализираната лабораторна апаратура (масспектрометри с индуктивно свързана 
плазма; йон хроматографски системи; нискофонови алфа/бета броячи; алфа спектрометрични системи; ниско-
фонови гама спектрометрични системи; нискофонов течносцинтилационен спектрометър и радонметри с 
активен измерител на радон) ще подобри възможностите на лабораториите от системата на държавния здра-
вен контрол за анализиране на задължителните по европейското и националното законодателство показатели, 
свързани с гарантиране качеството и безопасността на питейната вода. 
 

Общата стойност на проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питей-
ните води“ възлиза на 10 млн. лв. и е 100% безвъзмездна финансова помощ за МЗ. 

 

 

 

БЛИЗО ПОЛОВИНАТА ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ У НАС  

СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА КИБЕРАТАКИ 
 

Близо половината от лечебните заведения/медицински структури у нас, участвали в допитване на 
българската IТ компания Мнемоника и Български клъстер за дигитални решения и иновации в здра-
веопазването, са били подложени за кибератака (48%). При една трета от анкетираните (36%) е имало 
пробив в информационните системи. Това сочат резултатите от анкетата, проведена в периода 15 ап-
рил – 28 май 2021 г., съобщиха от клъстъра. В анкетата участие са взели директори на лечебни заведе-
ния, началници на отделения и IТ специалисти, информира Zdrave.net. 
 

Като най-чести заплахи респондентите са посочили схемите за фишинг, имейл атаките и зловредния 
софтуер. 72% от анкетираните нямат политики и процедури за реагиране при кибератака, а 80% приз-
нават, че не се извършват редовни обучения на отговорните за информационната сигурност лица с 
цел повишаване нивото на защита. 
 

Информацията бе представена по време на форум „Kиберсигурност в здравеопазването или как да 
градим дигитално доверие". Участниците в него се обединиха около тезата, че едно от най-важните 
действия, които трябва да бъдат предприети, е обучението на екипите във връзка с киберзаплахите и 
осигуряването на сигурността. 
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БОДК алармира: 

ПОВЕЧЕ ОТ 3/4 ОТ КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДАВАТ КРЪВ  

ПОД НАТИСК ИЛИ НЕЗАКОННО - СРЕЩУ ПАРИ 

 

В България все по-трайно се налага абсолютно нерегламентираната практика пациентите да бъдат 
принуждавани да си търсят дарители, за да им се окаже необходимата медицинска помощ. Повече от 
3/4 от кръводарителите в България дават кръв под натиск или незаконно - срещу пари. Това съобщиха 
от Българската организация за доброволно кръводаряване (БОДК) по повод Световния ден на добро-
волния кръводарител, който се отбелязва на 14 юни. През тази година държава-домакин на кампания-
та е Италия, а посланието е „Дари кръв, за да продължи да бие сърцето на Света!“ 

 
От БОДК изтъкнаха, че принудата върху пациентите е в основата на развитата незаконна търговия с 
кръв в цялата страна, както и че тя пряко засяга желанието на доброволните кръводарители да даряват 
кръв. 
 
Мобилното приложение „Дари кръв“ на БОДК за доброволни кръводарители и нуждаещи се от кръв, 
оказва помощ и е на разположение на потребителите в цялата страна напълно безплатно 24/7. За по-
малко от година, след пълното му обновяване през 2020 година, са проведени повече от 280 успешни 
акции за спешна нужда от кръводарители, от които около 35% с търсене на конкретна кръвна група.  
 
Тази година БОДК стартира и инициативата си Академия за доброволци, която даде възможност на 
всеки, независимо дали може да дарява кръв или не, да стане част от значимата кауза на доброволното 
кръводаряване. 

 
 

 

ЦЕННИ РАСТЕНИЯ ЩЕ БЪДАТ РАЗМНОЖАВАНИ В ПРИРОДАТА  

С ПОМОЩТА НА ЩАДЯЩИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

„В България има над 4 хиляди растения, може би сме с най-богатата флора в Европа. От тях около 500 растения 
са интересни от гледна точка на преработка за получаване на някакви продукти, а около 200 се счита, че са с ико-
номически значение.“ Това обясни в интервю за БНР проф. Стоян Шишков, декан на Биологическия фа-
култет в Софийския университет и вирусолог, преди откриването на модерен лабораторен комплекс в 
Департамент „Биоактивни продукти“. 
 
„За съжаление, голяма част от тези растения се използват като суровини за износ, а в страната много малко се 
използват растения, от които се извличат главно етерични масла, сравнително рядко се стига до получаване на 
някакъв екстракт, който да се вложи в краен продукт и много малко има лечебни продукти, главно козметични, в 
които са приложени такива материали“, коментира Стоян Шишков в предаването „Преди всички“. „Целта 
на департамента е да се оползотворява напълно този огромен потенциал“, изтъкна той. 
 
Департаментът разполага с няколко лаборатории по линия на център по компетентност „Устойчиво 
оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни и биоак-
тивни продукти“, благодарение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. В инициативата 
участват и други научни звена. 
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ПОЧТИ ЕДНА ТРЕТА ОТ ЖИТЕЛИТЕ НА ЕС СА РАЗЧИТАЛИ 

НА ЛИЧНИ ВРЪЗКИ ПРИ ДОСТЪПА ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

Почти една трета от жителите на Евросъюза са разчитали на лични връзки при достъпа до здравеопазване по време 
на COVID кризата, а около една пета от гражданите на Румъния, България, Унгария и Литва са платили подкуп за 
подобни услуги. Това разкрива проучване, цитирано днес от в. „Гардиън“, информира БНР. 
 
В 27-те страни от ЕС близо две трети (62%) от 40 000 анкетирани в проучването на „Трансперънси Интернешънъл“ 
посочват, че корупцията в правителството им е сериозен проблем, а три четвърти (76%) заявяват, че ситуацията е в 
стагнация или се влошава, отбелязва още вестникът. Авторите на доклада „Глобален барометър на корупцията - 
ЕС“ заявяват, че разкритията са тревожни с оглед на подготовката на общността да отдели милиарди евро за пост-
пандемично възстановяване. 
 
Докладът обрисува и картина на недоволство от топлите отношения между големия бизнес и правителствата, както 
и висока степен на пряко участие на граждани в корупционни практики с цел достъп до публични услуги. 
 
Най-висок дял на хора, които казват, че са дали подкуп, за да си осигурят услуга в здравеопазването е в Румъния 
(22%), следвана от България (19%). 
 
По-малко от 20% от жителите на Дания и Финландия смятат корупцията в правителството за голям проблем в стра-
ната си. Но над 85% от българите, хърватите, кипърците, италианците, португалците и испанците са на противопо-
ложното мнение. 

 
В нито една страна не преобладава мнението, че корупцията намалява. Най-позитивният резултат е в Словакия, 
където това смятат 39 на сто от жителите. 

 

 
 

БЪЛГАРИЯ Е НА ПЪРВО МЯСТО ПО УВЕЛИЧЕНИЕ НА  

Т. НАР. ПРЕВИШЕНА СМЪРТНОСТ СРЕД СТРАНИТЕ ОТ ЕС  
 

България е на първо място по увеличение на т. нар. превишена смъртност сред страните от ЕС през април, ин-
формира Zdrave.net на 16 юни като се позова на данни на Евростат. От европейската статистика става ясно, че 
през първите два месеца на 2021 г. този показател започва да спада след регистрирания сериозен ръст в края на 
миналата година (+40 ноември). Въпреки това той отново се увеличава през март (+ 10%) и април 2021 г. (+ 
21%), като варира от -6% в Португалия и -5% в Швеция до + 66% в Полша. Най-големият ръст е регистриран в 
България и той е + 76%. 
 

От Евростат припомнят, че между януари 2020 г. и април 2021 г. ЕС преживя два пълни цикъла на повишена 
смъртност: първият е регистриран между март и май 2020 г. с пик от + 25% през април, а вторият – между 
август 2020 г. и април 2021 г. с пик от + 40% през ноември миналата година. 
 

При тези данни т. нар. превишена смъртност се отнася до броя на смъртните случаи вследствие на всички при-
чини, измерени по време на криза, над нивата при „нормални“ условия. Индикаторът насочва вниманието към 
мащаба на здравната криза, като предоставя цялостно сравнение на допълнителните смъртни случаи сред евро-
пейските страни и позволява допълнителен анализ на причините за това, обясняват от Евростат. 
 

Въпреки че международната съпоставимост на данните, пряко свързани с COVID-19, все още може да бъде спорна, 
поради възможни различни обяснения за причините за смърт и класификациите им, този подход дава обща предс-
тава за въздействието на извънредната ситуация върху смъртността, тъй като включва всички смъртни случаи 
независимо от причините им, отбелязват от европейската статистическа служба. 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ РЕГЛАМЕНТА  

ЗА ЦИФРОВИЯ СЕРТИФИКАТ ЗА COVID-19 

 
Европейският парламент прие с голямо мнозинство – 546 гласа „за“, регламента за цифровия сертификат 
за COVID-19 за граждани на ЕС и на трети страни, информира Zdrave.net на 09.06.2021 г. като се позова 
на съобщение от институцията. 
 
Сертификатът ще бъде издаван безплатно от националните органи в цифров или хартиен формат и ще 
има QR код. Той ще удостоверява, че лицето е ваксинирано срещу COVID-19, разполага със скорошен 
отрицателен резултат от направен тест или се е възстановило от вируса. 
Сертификатът няма да бъде предварително условие за упражняване на правото на свободно движение и 
няма да се счита за документ за пътуване, уточняват от ЕП. Общата рамка на ЕС ще гарантира, че серти-
фикатите са оперативно съвместими и могат да се проверяват в целия съюз. Системата трябва да се при-
лага от 1 юли за период от 12 месеца. 
 
Страните-членки няма да могат да налагат допълнителни ограничения за пътуване на притежателите на 
сертификати като карантина, самоизолация или извършване на тест, „освен ако те са необходими и пропор-
ционални за опазване на общественото здраве“. В такива случаи страните ще трябва да се вземат предвид на-
учните доказателства, „включително епидемиологичните данни, публикувани от Европейския център за профи-
лактика и контрол върху заболяванията (ECDC)“. 
 
Мерките трябва да бъдат съобщени по възможност 48 часа предварително на другите държави и на Ко-
мисията, а обществеността да е информирана 24 часа по-рано. 
 
Страните-членки се насърчават да осигурят широко достъпно тестване на приемливи цени. По искане 
на Европейския парламент ЕК обеща да мобилизира 100 млн. евро по линия на Инструмента за спешна 
подкрепа, така че държавите членки да могат да закупуват тестове за издаване на цифрови сертификати 
на ЕС за направен тест за COVID-19. 
 
Всички те трябва да приемат сертификати за ваксинация, издадени в други държави-членки, за ваксини, 
разрешени от ЕMA. Също така държавите-членки ще решат дали да приемат и сертификати за ваксини, 
разрешени съгласно националните процедури за издаване на разрешения, или за ваксини, включени в 
списък на Световната здравна организация (СЗО) за употреба при извънредни ситуации. Страните член-
ки ще решават и дали да приемат сертификати за други ваксини. 
 
За да влезе в сила, решението трябва да бъде прието от Съвета на ЕС и публикувано в Официалния вест-
ник на общността. Всички лични данни трябва да бъдат обработвани в съответствие с Общия регламент 
относно защитата на данните. Сертификатите ще бъдат проверявани офлайн, а лични данни няма да 
бъдат съхранявани, подчертават от институцията. 
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СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКО ПРОУЧВАНЕ 57% ОТ БЪЛГАРИТЕ СА ДОВОЛНИ  

ОТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общественото здравеопазване трябва да е на първо място сред приоритетите на ЕС. Това мнение изразяват 
49% от европейските граждани и 59% от българите, участвали в последното проучване, осъществено от Евро-
пейския парламент, информира Zdrave.net. Следващите по важност приоритети са мерките за подкрепа на 
икономиката и създаване на нови работни места (39% средно за ЕС, за България - 55%), както и борбата срещу 
бедността и социалното изключване (39% за ЕС и 51% за България). 
 

Средно 48% от гражданите на ЕС твърдят, че са доволни от противоепидемичните мерки, докато 50% не са. 
Делът на удовлетворените от мерките български граждани, участвали в допитването обаче, е значително по-
висок в сравнение със средния за Европа – 57%, сочат обобщените данни от проучването. 
 

От тях става ясно, че 74% от европейците искат ЕС да придобие повече правомощия за справяне с кризи като 
пандемията от COVID-19, като за България делът е още по-голям – 82%. 
 

На въпроса какви трябва да бъдат приоритетите на ЕС при борбата с пандемията, европейците определят 
бързия достъп до безопасни и ефективни ваксини за всички граждани на ЕС като най-важно условие (39%). 
Следва инвестирането на повече пари за разработване на лечения и ваксини (29%), създаването на европейска 
стратегия за справяне с кризите (28%) и разработването на европейска здравна политика (25%). Българските 
участници подреждат приоритетите в друг ред. Според тях на първо място по важност стои необходимост-
та да бъде създадена възможност за страните от ЕС да подкрепят предприятията и работниците, засегнати 
от пандемията (35%), след това – да има повече и по-големи инвестиции в икономиката за устойчиво и спра-
ведливо възстановяване във всички държави в ЕС (31%), да бъде създадена европейска стратегия за справяне с 
подобна криза в бъдеще (31%) и да се разработи цялостна европейска здравна политика (27%). 
 

Въпреки негативното финансово въздействие на пандемията, мнозинството от анкетираните на европейско 
ниво (58%) вярват, че здравните ползи от рестриктивните мерки в тяхната държава надвишават икономи-
ческите щети, които тези мерки биха могли да причинят, е друг извод от проучването. Според експертите 
това мнение се споделя в повечето страни от ЕС и представлява промяна в нагласите спрямо втората полови-
на на 2020 г., когато малко повече от половината граждани оцениха икономическите щети като по-важни, спо-
ред данните от проучването на Европейския парламент през 2020 г. Това обаче не важи за страната ни – за 
България данните сочат, че за по-голяма част от анкетираните икономическите щети са по-големи от здрав-
ните ползи (58%) и само 39% са на мнение, че ползите за здравето са повече, отколкото вредите за икономика-
та. 
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СМЪРТНОСТТА ПРИ ИНСУЛТИ И ХИПЕРТОНИЯ У НАС  

Е 4 ПЪТИ ПО-ВИСОКА ОТ СРЕДНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Смъртността при инсулти и хипертония у нас е 4 пъти по-висока от средните европейски показате-
ли, сочат данни от здравен доклад на Американската търговска камара в България, информира БНР на 
1606.2021 г. 
 
Документът отчита влошена работа на доболнична помощ. Средногодишен разход за здравна превен-
ция на човек у нас е 34 евро, за сравнение в Европейския съюз е 89 евро. 
 
От Камарата предлагат на здравето да се гледа като на инвестиция и да се отделят 10% от БВП. 
Отчитат необходимост от дигитализация на здравеопазването. 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Е ОДОБРИЛА  

РЕКОРДЕН БРОЙ НОВИ ЛЕКАРСТВА ПРЕЗ 2020 Г. 

 

Рекорден брой нови лекарства – 97, е одобрила Европейската агенция по лекарствата ЕMA през 2020 – 
годината, белязана от COVID-пандемията. Това посочва в изявлението си по повод публикуването на 
Годишния отчет на институцията за миналата година нейният директор Емер Кук, информира Zdra-
ve.net  на 17.06.2021 г.  
 
Този брой одобрения за нови лекарствени терапии е най-високият от 10 години насам, подчертава Емер 
Кук. Въпреки изключителната си натовареност поради огромния обем научна документация за вакси-
ните срещу COVID и драстично намалените срокове за преглед и регистрация, екипът на EMA e успял 
да даде зелена светлина на десетки иновативни лекарства – шанс за пълноценен живот и по-добро здра-
ве на милиони европейски граждани, става ясно от думите ѝ . 
 
Сред новоразрешените са медикаменти за лечение на спинална мускулна атрофия при бебета и малки 
деца, остра чернодробна порфирия при младежи и възрастни, първична хипероксалурия, както и при 
множество редки болести – метахроматична левкодистрофия, мантелоклетъчен лимфом, муковисцидо-
за и др. Близо 25% от одобрените препарати са „лекарства сираци“, насочени именно към редките бо-
лести. 
 
Миналата година ще се запомни и с одобрението на първия GLP – 1 - рецепторен агонист – препарат за 
орално приложение при хора със захарен диабет тип 2, които не се повлияват от друга перорална тера-
пия. Одобрена е и първата тройна комбинация за приложение при пациенти с бронхиална астма, както 
и множество нови медикаменти за онкологичната практика. 
 
2020 година е била юбилейна за европейския лекарствен регулатор – ЕMA e създадена през 1995 г., а 5 
години по-късно в нейната структура е обособен специализиран орган за лекарства за редки болести – 
Комитет за лекарства сираци. 
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СВЕТОВНИ ЕКСПЕРТИ ПРИЗОВАХА ДА СЕ ЧУВА ПОВЕЧЕ  

ГЛАСЪТ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пандемията от COVID-19 доказа централната роля, която сестрите заемат за оптимизиране на здравните 
резултати в глобален мащаб. Това се посочва в анализ, представен на Световната среща на високо равнище по 
въпросите на здравето, посветена на медицинските сестри, информира Zdrave.net на 23.06.2021 г. 
 

Приблизително 28-те милиона медицински сестри представляват около 60% от професионалната работна сила 
в световен мащаб. Медицинските сестри са от съществено значение за създаването, планирането, предоставяне-
то и оценката на здравните услуги. Те са гръбнакът на здравната система и имат съществена роля за справяне с 
неравенствата в здравеопазването, посочва Елизабет Иро, отговаряща за проблемите на медицинските сестри в 
СЗО. 
 

В анализа се изтъква, че в момента, в който светът все още гледа през призмата на епидемията, един от уроци-
те, който обществото трябва да научи като цяло, е значимостта на медицинските сестри. Трябва също така да 
се засили тяхното участие във важни за сектора решения. 
 

„Медицинските сестри безкористно се поставиха на първа линия, за да се грижат за пациенти с COVID-19, кога-
то това беше опасно и за самите тях“, припомни и експертът по неравнопоставеност в здравеопазването проф. 
сър Майкъл Мармот. Той изтъкна, че медицинските сестри не могат сами да инициират големи съществени 
промени, но биха могли с помощта на други ангажирани лица да работят за това да се подобрят условията, в 
които хората се раждат, растат и живеят. От решаващо значение е, че те могат да бъдат защитници на про-
мяната, посочи той. 
 

Според авторите на анализа водещата роля на медицинските сестри в здравните системи трябва да се развива и 
да се насърчава от политиците в сектора, както и от останалите заинтересовани страни. 
 

Доклад за оказаните медицинските грижи на света през 2020 г. показва, че медицинските сестри представляват 
над 59% от професионалната работна сила в здравния сектор и те имат уникален принос за подобряване на здра-
вето на национално и глобално ниво. Припомня се още, че СЗО определи 2020-а за година на медицинските сестри 
и акушерките и се изтъква, че сега е моментът да се разработят насоки, които да ангажират повече този тип 
кадри в постигане на равенство в здравеопазването чрез възможности за засилване на тяхната роля в сектора 
като фактор за взимане на решения и иницииране на промени. Докладът се спира и на нуждата от дигитализи-
ране на здравните системи като фактор за подобряване на клиничните здравни резултати – проблем, който се 
открои още повече в периода на епидемия, и достъпът до този тип услуги сред медицинските сестри. 
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ЕКСПЕРТИ ПРЕДЛАГАТ ЗАБРАНА НА ТИТАНОВИЯ ДИОКСИД 

КАТО ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА 

 
В свой анализ европейския орган по безопасност на храните предупреди, че оцветителят Е171, или ти-
танов диоксид, в храните не е безопасен. Изследването е в рамките на продължаваща преоценка на раз-
решените преди 2009 г. за употреба в ЕС оцветители за храни, съобщи БНР на 22.06.2021 г. 
 
На ниво работна група по добавки в храни към Европейската комисия е било взето решение да се подк-
репи забраната за употреба на титанов диоксид като хранителна добавка, но да има преходен период за 
хранителната индустрия не по-кратък от 18 месеца. Това обясни в интервю за БНР главен асистент 
Светла Петрова от дирекция „Състав на храните и потребителски продукти“ към Националния център 
за обществено здраве и анализи. 
 
Европейското законодателство предвижда преоценка на добавките към храните, включително на оцве-
тителите, когато има нова научна информация. През 2018 г. е излязло ръководство на Европейската 
агенция по безопасност на храните, което третира темата за риска от прилагането на наночастиците.  
 
Титановият диоксид е преоценен за безопасност още през 2016 година. Тогава заключението било, че 
тази добавка не поражда загриженост относно нейната канцерогенност, заяви гл. ас. Светла Петрова в 
предаването „Хоризонт до обед“.  
Редица изследвания обаче показват, че „има вероятност размерът на частиците титанов диоксид евенту-
ално да предизвика разкъсване на веригите на ДНК, но без да предизвикват генни мутации“, отбеляза тя. Спо-
ред Петрова заключенията на Европейската агенция по безопасност на храните са вид презастраховане, 
защото резултатите за токсичност от различен тип не са категорични. 
 
Титановият диоксид е смес от частици, които могат да се определят като наночастици, допълни експер-
тът и уточни: „Поради своя изключително малък размер е възможно те да преминат през защитните бариери на 
човешкото тяло.“ 
 
В природата титановият диоксид се среща като минерал, има кристална структура, а за техническите 
цели, за които се използва, се раздробява на бял прах. 
 
„В хранително-вкусовата промишленост той се влага на принципа „колкото е необходимо“, което означава 
спрямо законодателството, че се използва в съответствие с добрите производствени практики“, уточни Пет-
рова. 
 
„Титановият диоксид се среща главно в сладкарски изделия - торти, сладолед, бисквити, сладкиши и тестени 
изделия, особено популярни сред децата“, допълни Петрова. Именно това по думите ѝ  поражда опасения, 
че „тази уязвима част от населението всъщност е прекомерно изложена на това вещество“. 
 
Титановият диоксид се среща не само в хранителната промишленост. Той се съдържа и във филма, кой-
то покрива фармацевтичните продукти и лекарствата. 
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СПИРАТ ЛЕКАРСТВОТО СРЕЩУ ТЮТЮНОПУШЕНЕ  

ЗАРАДИ КАНЦЕРОГЕННА СЪСТАВКА 
 

Pfizer обяви, че спира разпространението на лекарството срещу тютюнопушене Champix (варениклин), след като в няколко 
партиди от таблетките са били открити повишени нива на канцерогена нитрозамин, информира „Здраве.нет“ на 25.06.2021 
г. като се позова на предаде агенция „Ройтерс“. 
 
Агенцията припомня, че това не първият случай на спрени лекарства поради открито съдържание на N-нитрозодиметиламин 
(NDMA) над приетите нива. 
 
Миналата година Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) установи високи нива на NDMA в някои 
медикаменти, съдържащи широко прилагания при диабет метформин. През 2019 г. замърсяването с NDMA беше причината за 
изтеглянето на лекарството срещу киселини Zantac (ранитидин), продавано от Sanofi. 
 
Champix е одобрен от FDA през май 2006 г. като лекарство, отпускано по лекарско предписание, което може да помогне на въз-
растни на 18 и повече години да откажат цигарите. Лечението с него се прилага за срок от 12 до 24 седмици. 
 
Световните приходи от лекарството са паднали със 17% до 919 милиона долара през 2020 г., тъй като ограниченията по време 
на пандемията COVID-19 намалиха търсенето и компанията губи патентна защита в САЩ през ноември. 
 
В позиция, изпратена до „Ройтерс“, Pfizer подчертава, че спира разпространението поради предпазливост и допълва, че остава 
в изчакване на допълнителни тестове. 

 

 

Десет стъпки за отказване от тютюнопушенето 
 

Стъпка 1: Определете дата за спиране. Отбележете деня в дневника си. Наденете хомота и понесете последиците. Пос-
тепенното намаляване няма да Ви свърши работа. 
 

Стъпка 2: Скъсайте с изкушението. Изхвърлете на боклука цигарите. Скрийте пепелниците. 
 

Стъпка 3: Пийте повече вода и други течности. Хапвайте плодове, резенчета лимон—това ще прочисти организма Ви. 
 

Стъпка 4: Правете физически упражнения. Щурейте, лудувайте! Опитайте всичко – тичайте по стълбите, играйте 
гимнастика, плувайте, карайте колело. Колкото повече се занимавате, толкова повече ще Ви се иска да го правите и ще 
Ви бъде по-лесно. 
 

Стъпка 5: Мислете позитивно. Ако почувствате главоболие или болки в гърлото, това може да означава, че Вашият 
организъм започва да се възстановява. Оплакванията Ви скоро ще изчезнат. 
 

Стъпка 6: Разбунтувайте се срещу рутината. Някои привични ситуации ще усилят желанието Ви да запушите - среща 
с приятели-пушачи, дори едно кафе. Установете моментите на най- силно изкушение. Не допускайте да „бъдете хва-
нати”. 
 

Стъпка 7: Една цигара е твърде много. Не си позволявайте „само” една, защото тя ще Ви провали. Не си намирайте 
оправдание за едно „дръпване”. Ако сте пристрастен към никотина, една цигара ще повлече хиляди. 
 

Стъпка 8: Погрижете се за себе си. Без цигари – с повече пари! Разхождайте се и си създайте удоволствия. Купете си 
подарък, който ще ви донесе добро настроение. 
 

Стъпка 9: Закуските са важни. Ако се безпокоите, че ще напълнеете – яжте плодове, пресни зеленчуци, дъвчете 
дъвка без захар. Те ще ангажират устата и ръцете Ви, но оставете талията си на мира. 
 

Стъпка 10: Един ден, по някое време… Не мислете за цял живот без цигари. Просто мислете за днес. Вие 
отказвате да запалите цигара. Вие можете да го направите! 
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   КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
 

Българската асоциация на професионалистите 
по здравни грижи предлага 19 курса за дистан-
ционно продължаващо обучение.  
Темите можете да видите на сайта на Асоциаци-

ята (www.nursing-bg.com)  в раздел 
"Обучение". Там има и указания как става  
записването за предпочетения  от Вас курс. 
 

Завършилите даден курс получават удостовере-
ние с определен брой кредитни точки по Един-
ната кредитна система на  БАПЗГ. 
 

Регистрацията се осъществява   в платформата 
за дистанционно обучение на БАПЗГ на адрес: 

http: //learning.nursing-bg.com 

 
 

КАК ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА  
СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ " 
 

Уважаеми професионалисти  
по здравни грижи, 

 

Абонаментът се осъществява от: 
 

Фирма "ДОБИ ПРЕС" ЕООД   

(тел. 02 963 30 82) 
и  

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 
Каталожният номер на списание 

"Здравни грижи" е 1332 
 

 
Годишен  абонамент:  

за книжния вариант - 18.00 лв. 
за електронния вариант  - 10.00 лв.  

 15 кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ 

 
Внимание: 

Съхранявайте документа,  
удостоверяващ Вашия личен  

абонамент и представете негово 
копие в съответната Регионална 

колегия на БАПЗГ, за да бъдат  
регистрирани кредитните точки 

в Националния регистър на 
БАПЗГ.   

 
 

 

  ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

 

БАПЗГ има договори за продължаващо обуче-
ние с различни университети и лечебни  заве-
дения в страната. За всеки курс се издава удос-
товерение с определен брой кредитни точки 
по Единната кредитна система  на БАПЗГ. 
 
 

Повече  подробности:  
в сайта на БАПЗГ 

или на тел. 02 915 69 11. 


