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АКТУАЛНО  

 Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ:  
 

  НАШИЯТ АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ: 

   “ХОРА, ПАЗЕТЕ СЕ, ЗА ДА ПАЗИТЕ И НАС! 

   ВАКСИНИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА ИЗЛЕЗЕМ ПО-СИЛНИ ОТ КРИЗАТА!“ 

 

 АПЕЛ 

 

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАПЗГ ПРИЗОВА ЗА СПЕШНИ МЕРКИ  

  ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ  

 

 

                                  ГОСТИ 
         

Проф. Магдалена Александрова,  

Декан на ФОЗ в Медицински университет - София 

 

 

 

Проф. Антоанета Цветкова, 

  Директор на Медицински колеж към МУ - Варна 

 
ПРОМЕНИ 

 

ОТ 1 ОКТОМВРИ 2021 Г.  

НЗОК ЗАПЛАЩА ЗДРАВНИТЕ  

ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНИ,  

ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В ДОМА 

 
 

   

 
 

 

ИНТЕРВЮ 
 

Ралица Ереданска, медицински фелдшер  

във ФСМП - Вълчедръм  

и преподавател по практика  

във Филиал Враца на МУ-София 
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 ИНТЕРВЮ 

 

   Ралица Ереданска, медицински фелдшер във ФСМП-Вълчедръм 

    и преподавател по практика във Филиал Враца на МУ-София: 

 

    СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ, ВАКСИНИРАЙТЕ СЕ! 

    ДОВЕРЕТЕ СЕ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА! 
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                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 12              2 021 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 

  
 
 

Здравейте скъпи приятели, 
 

Живеем във време разделно, хората са уплашени и обез-
верени, липсват истинските ценности за добруване и 
желание заедно да се справим със съдбовното предизви-
кателство COVID-19. Изсипаха се безброй упреци вър-
ху здравната система и особено срещу професионалис-
тите по здравни грижи за недобре свършена работа, за 
липса на човешко отношение и отзивчивост към стра-
данието на болните. Въпреки многобройните апели на 
Българската асоциация на специалистите по здравни 
грижи към обществеността за спазване на противое-
пидемичните мерки и активно вземане на информира-
но решение за ваксиниране, хората като че ли решиха, 
че противопоставяйки се на заповедите на Министер-
ството на здравеопазването ще извършат геройство в 
името на отстояване на собствените си права. За съ-
жаление правата на медицинските специалисти бяха 
трайно нарушени, те бяха и са длъжни да работят без 
почивка, самоотвержено и без оплаквания, за да спася-
ват „героите“, които не вярват, че върлува опасна 
болест.  
 

БАПЗГ направи огромни усилия чрез нашия сайт и други медийни изяви да информира с научни доказателст-
ва хората за необходимостта от ваксинация срещу COVID-19. Заедно с други партньорски организации – Бъл-
гарския лекарски съюз, Българската болнична асоциация - даваме гласност на личните истории на колеги, кои-
то са имунизирани или преболедували.  
 

Организирахме дистанционно обучение за ваксините, което убеди колебаещите се колеги да се ваксинират. 
Това са малки стъпки, за преодоляване на съмненията и окуражаване на колегите, че не са сами в тежкото 
ежедневие на непрекъснати промени в лечебните заведения, за да спасяват човешки животи.  
 

Нашият апел към всички продължава да бъде: „Хора, пазете се, за да пазите и нас! Без нас здравеопазване няма! 
Единствената възможност да намалим заболеваемостта и смъртността от COVID-19 засега е ваксинацията. 
Направете я веднага, за да излезем по-силни от кризата!“ 
 

Колкото по-убедено информираме своите близки, приятели и пациенти за ползата от ваксинацията, толкова 
по-силно ще бъде нашето присъствие в правилната посока към изцеление, преживяване на трудни моменти, 
възкръсване на позабравени ценности и навлизане в по-добър етап от развитие на обществото, по-пълноценно 
общуване и път към съвършенство. 
 

Бъдете здрави! 
 

 

       Милка Василева, 

Председател на УС на БАПЗГ:  

 

НАШИЯТ АПЕЛ КЪМ ВСИЧКИ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ: 

„ХОРА, ПАЗЕТЕ СЕ, ЗА ДА ПАЗИТЕ И НАС! 

ВАКСИНИРАЙТЕ СЕ, ЗА ДА ИЗЛЕЗЕМ ПО-СИЛНИ ОТ КРИЗАТА!“ 
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БАПЗГ           

 

 

   
 

 

За спешни мерки за спасяването на здравните грижи в България призова Националният съвет на Бъл-
гарската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Апел към бъдещите народни представи-
тели, българските граждани – техни избиратели и институциите. Документът бе приет на заседание на 
Националния съвет на БАПЗГ, проведено на 7 октомври 2021 г.  
 
 „Днес, повече от всякога, е нужно национално съгласие и решителни действия за преодоляване на критичния не-
достиг на медицински сестри, акушерки, фелдшери, лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински  и рент-
генови лаборанти. Изискват се неотложни и незабавни промени в организацията на работа, условията на труд и 
размера на трудовите възнаграждения, така че всички медицински специалисти да работят тук и сега!“, се каз-
ва в Апела, подписан от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева.  
 
Националният съвет на Асоциацията призовава всички политически партии да обявят за свой основен 
приоритет здравето на нацията и настоява политическите субекти да постигнат съгласие за незабавни, 
ясни и конкретни действия за запазване на здравните грижи за българите.  
 
В Апела са посочени и основните стъпки, които следва да се предприемат: 
 

•  Приемане на Национална стратегия за развитието на здравните грижи в Република България с 

конкретни срокове, финансово обезпечаване и отговорни институции.  

 

• Осигуряване на начална работна заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три 

минимални работни заплати. 

 

• Приемане на стандарти за всяка от специалностите в направление „Здравни грижи“, които да 

включват необходимия брой медицински специалисти спрямо броя на пациентите, както и спря-

мо броя на децата и учениците в детските ясли, детските градини и училищата. 

 

• Диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация. 

 

• Задължително, обезпечено от работодателите и държавата, продължаващо обучение и гаранции 

за кариерно развитие в професията. 

 

 

 

 
 

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА БАПЗГ ПРИЗОВА ЗА СПЕШНИ МЕРКИ  

ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ  
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                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 12              2 021 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 

 

   
 

В документа се казва още: „Повече от 10 години  алармираме безответно, че в България работят около 
23 000 медицински сестри, а на здравната ни система са нужни поне още 35 000. Акушерките у нас са около 
4000, а са нужни поне още толкова. Не достигат фелдшери/лекарски асистенти в екипите на спешните 
звена, в региони със затруднен достъп до медицинска помощ и здравни грижи. Системата на здравеопазване 
работи с недостатъчен брой медицински и рентгенови лаборанти, а броят на рехабилитаторите е крайно 
недостатъчен за възстановяване на пациентите след етапа на активно лечение. Средната възраст на спе-
циалистите по здравни грижи вече е над 55 години, а броят на кандидатите за тези професии продължава 
да е недостатъчен, въпреки включването на направление „Здравни грижи“ в списъка с приоритетните нап-
равления и отпускането на повече бройки за първокурсници по държавна поръчка.  
 
За да се спаси съсловието от изчезване и за да не се застрашава националната здравна сигурност, са нужни 
решителни действия. Това е кауза, около която сме длъжни да се обединим!“ 
 
Националният съвет на БАПЗГ изтъква, че е дошъл преломният момент да се преосмисли пробле-
мът с недостига на персонал и да се предприемат революционни промени, а не козметични дейст-
вия, с които работодателите се опитват да се справят ден за ден.   
 
В Апела се каза още: „Решаването на проблема изисква той да се превърне в мисия и реални действия на 
бъдещите управляващи политици, които да почувстват с мисълта, морала и човещината си, че повече от 
15 000 медицински специалисти за заразени с COVID-19, много колеги напускат системата и няма кой да 
ги замести, а нашите пациенти отчаяно се нуждаят от грижи. Бъдещите медицински специалисти на 
България са тук, но е нужно да повярват, че са желани, че ще бъдат ценени и уважавани. Настоящите меди-
цински специалисти са Героите на нашето време – в защитни облекла и маски, уморени и изтощени, про-
дължаващи битката с предизвикателствата и трудностите, въпреки оределите професионални редици. Те 
са тези, които не жалят сили за своите пациенти, надмогвайки здравния риск и умората, неизменно до 
страдащите и нуждаещите се от лечение, подкрепа и квалифицирани здравни грижи. Защото знаят, че са 
призвани да дават Любов, Вяра и Надежда, че ще има Утре. И това Утре трябва да бъде по-добро от Днес! 
 
Уважаеми политици, решението на проблема е във Вашите ръце – с воля за промяна, воля за морал и отго-
ворност, воля за спасяване на здравната национална сигурност! Издигнете се до висотата на очакванията 
на медицинските специалисти и на хората – Вашите избиратели – за по-добра здравна грижа и проспери-
тет!“ 
 
Документът завършва с думите: „Ние от Българската асоциация на професионалистите по здравни гри-
жи отказваме да носим отговорност за неблагополучията в здравната система и твърдо настояваме за ре-
шения днес, утре ще бъде късно! Ако останете глухи за нашия апел, утре Ви очаква горчивата чаша на по-
несената отговорност. Отговорност, която ще Ви търсят идните поколения!“  
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УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изказва своите най-искрени съболезно-
вания на семейството, близките и колегите на медицинска сестра Силвия Сарафска, която почина на 6-ти октом-
ври.  
 
Медицинска сестра Сарафска беше отговорник за медицинските специалисти във Филиала за спешна медицинс-
ка помощ – Козлодуй към ЦСМП-Враца от януари 2019 г. В продължение на 20 години тя е била старша меди-
цинска сестра в Отделението по анестезиология и интензивно лечение в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в град Козло-
дуй.  
 
Отговорна и изцяло отдадена на работата си, поддържането на високи професионални стандарти, обучила е 
десетки млади медицински специалисти, с активна гражданска позиция и любов към пациентите и медиците – 
такава ще я запомнят нейните колеги и хората, които я познават.  
 
Поклон пред нейната всеотдайност и себеотрицание! 
 
Светла ѝ  памет!   
 
Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ  
гр. София, 10.10.2021 г. 

 

 

 
 

БАПЗГ ИЗКАЗА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ  

НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА СИЛВИЯ САРАФСКА 
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Ралица Ереданска е завършила специалност 

“Медицински фелдшер“ във Филиал Враца на Ме-

дицински университет – София. Тя е от последния 

випуск медицински фелдшери на филиала. Със 

законови промени специалност „Медицински фел-

дшер“ се преобразува в специалност „Лекарски 

асистент“. По-късно във Факултет „Сестринско де-

ло“ в МУ-София се дипломира като бакалавър по 

здравни грижи с втора специалност „Преподавател 

по практика в медицински колеж“. Има магистърс-

ки диплом от Нов български университет по специ-

алност „Здравна политика и мениджмънт в здравео-

пазването. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

След дипломирането си медицински фелдшер Ереданска започва работа в поликлиниката на Вълчед-

ръм – нейният роден град. Работила е по специалността си в Първо основно училище „Васил Левски“ в 

града – училището, което преди години самата тя е завършила. Слез това започва работа в сектор 

„Бърза помощ“ на поликлиниката във Вълчедръм. Днес в сградата на бившата поликлиника се намира 

Филиала за спешна медицинска помощ – Вълчедръм към Центъра за спешна медицинска помощ – Мон-

тана. Повече от 20 години медицински фелдшер Ралица Ереданска работи във ФСМП – Вълчедръм.  От 

април тази година тя е и преподавател по практика във Филиал Враца на Медицински университет – 

София.  

 

 
 

 

 
 

Ралица Ереданска, 

медицински фелдшер във ФСМП-Вълчедръм 

и преподавател по практика във Филиал Враца на МУ-София: 

 

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ, КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ, ВАКСИНИРАЙТЕ СЕ! 

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА! 
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- Здравейте, медицински фелдшер Eреданска! Четвъртата вълна на COVID пандемията  настъпи със 
страшна сила, значително се увеличиха пациентите, които търсят Спешна медицинска помощ, защо-
то се налага да бъдат хоспитаризирани. Как се справяте Вие и колегите Ви в тази ситуация? 
 
- Ежедневието ни е изключително напрегнато, както и на медицинските специалисти в цялата страна. Както 
казват старите хора „пламнало е“. Има много тежко болни с коронавирусна инфекция, а леглата не достигат, 
което налага разкриването на нови легла. В същото време медицинските специалисти  са малко и стават все по-
натоварени, работят на предела на силите си, но не са пренебрегнали нито един пациент. Затова искам да при-
зова хората, които не спазват противоепидемичните мерки и не са ваксинирани да направят осъзнат цивилиза-
ционен избор, който е стъпил на научните доказателства в медицината – а такива в края на втората година от 
пандемията има много. Затова казвам: „Скъпи съграждани, колеги, приятели, ваксинирайте се! Доверете се на 
медицинската наука!“ 
 

- Обръщате ли се с такъв призив и към Вашите студенти? 
 

- Да, разбира се! Има съвсем млади студенти – на 20-
21 години. Казвам им, че трябва да бъдат изключи-
телно отговорни към професиите, които са избрали, 
защото това не са обикновени професии – те изиск-
ват много знания, пълно посвещаване и отдаване за 
благото на другите. Болните ще разчитат на тяхна-
та помощ, ще се уповават на тяхната добрина и зна-
ния. Такава беше медицинската сестра Силвия Са-
рафска, която почина наскоро. Тя отговаряше за ме-
дицинските специалисти във Филиала за спешна ме-
дицинска помощ в Козлодуй и водеше практически 
упражнения на студенти от Филиал Враца. Поклон 
пред нейната всеотдайност и човеколюбие!   

 
- Как успявате да се мобилизирате при толкова 
напрегнато ежедневие? 
 

- Когато вършиш работата си с любов, сили се нами-
рат. Но истината е, че в това пандемично време, 
страдащите хора са много, а оттам и отрицателни-
те емоции. И наистина е нужна голяма самодисцип-
лина и надмогване за да продължиш напред и да мо-
жеш да помагаш на болните. Защото ние спешните 
медици не само им помагаме да стигнат до болнично 
заведение, но правим спешни манипулации, придру-
жаваме ги за изследвания, когато колегите в болница-
та са възпрепятствани и не на последно място – 
даваме им кураж и надежда, че всичко ще се оправи.    
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- Пандемията затрудни достъпа на много хора с хронични заболявания до техните лични лекари и до 
специалисти. Търсят ли спешна помощ много такива пациенти? 
 
- Да, търсят ни хора с хронични заболявания. Причините са различни – това са хора, които не са ваксинирани и 
са се разболели от коронавируса; хора със затруднен достъп до личния лекар; хора, които са се самолекували и 
късно търсят медицинска помощ; хора, които са изписани от болница, но имат нужда от долекуване; хора без 
здравни осигуровки и т. н. В селата около Вълчедръм например личните лекари отиват два пъти в седмицата, в 
редки случаи – три дни в седмицата.   
 

- И когато личният лекар го няма, а някой хронично болен се почувства зле, той търси Спешна по-
мощ. 
 

- Да, това е най-лесният вариант. Има и хора, които са здравно неосигурени и ни търсят, за да получат безп-
латна медицинска помощ.  
 

- Колко са общопрактикуващите лекари във Вълчедръм? 
 

 - Има две лекарски семейства с практики, които са обхванали жителите на града и едно-две села. В много от 
селата се чувства все по-остро липсата на лични лекари. Например в Якимово, едно голямо село, личният лекар 
почина наскоро и хората останаха без възможност да получават извънболнична медицинска помощ. В Горни и 
Долни Цибър живееше и работеше личен лекар, който се пенсионира. Млади медицински специалисти не идват 
по тези места, защото няма условия за семействата им – закриха училищата. Засега проблемът е решен с при-
хождащи медицински фелдшери от Медицински център „Хипократ“ в Лом. Повечето от тях обаче са в пенси-
онна възраст. В нашия район лекарите и медицинските сестри също са в предпенсионна и пенсионна възраст. 
Проблемът със застаряването и недостига на медицински кадри се задълбочава. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уморени, но удовлетворени - медицински фелдшер Ралица Ереданска  

и медицинска сестра Мимоза Минина в края на едно дежурство…  
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- Пандемията затрудни достъпа на много хора с хронични заболявания до техните лични лекари и 
до специалисти. Търсят ли спешна помощ много такива пациенти? 
 

- Да, търсят ни хора с хронични заболявания. Причините са различни – това са хора, които не са ваксинирани 
и са се разболели от коронавируса; хора със затруднен достъп до личния лекар; хора, които са се самолекували и 
късно търсят медицинска помощ; хора, които са изписани от болница, но имат нужда от долекуване; хора без 
здравни осигуровки и т. н. В селата около Вълчедръм например личните лекари отиват два пъти в седмицата, 
в редки случаи – три дни в седмицата.   
 

- И когато личният лекар го няма, а някой хронично болен се почувства зле, той търси Спешна по-
мощ. 
 

- Да, това е най-лесният вариант. Има и хора, които са здравно неосигурени и ни търсят, за да получат безп-
латна медицинска помощ.  
 

- Колко са общопрактикуващите лекари във Вълчедръм? 
 

 - Има две лекарски семейства с практики, които са обхванали жителите на града и едно-две села. В много от 
селата се чувства все по-остро липсата на лични лекари. Например в Якимово, едно голямо село, личният ле-
кар почина наскоро и хората останаха без възможност да получават извънболнична медицинска помощ. В Гор-
ни и Долни Цибър живееше и работеше личен лекар, който се пенсионира. Млади медицински специалисти не 
идват по тези места, защото няма условия за семействата им – закриха училищата. Засега проблемът е ре-
шен с прихождащи медицински фелдшери от Медицински център „Хипократ“ в Лом. Повечето от тях обаче 
са в пенсионна възраст. В нашия район лекарите и медицинските сестри също са в предпенсионна и пенсионна 
възраст. Проблемът със застаряването и недостига на медицински кадри се задълбочава. 
 

- А как стоят нещата с кадрите във Филиала за спешна медицинска помощ във Вълчедръм? 
 

 - Една от колежките ми се пенсионира преди една година, но все още работи, а на друга ѝ предстои пенсионира-
не.  Има две медицински сестри в пенсионна възраст, които работят. Една медицинска фелдшерка е вече на 62 
години.  
 

- А млади специалисти има ли? 
 

- Аз се броя за млада – тази година навърших 50 години. Има и една медицинска сестра от Вълчедръм, която е 
на 38 години. Благодарение на нея малко се подмладява средната възраст на работещите във ФСМП-Вълчедръм. 
В съседство с филиала се намира Социалният дом за хора със сетивни нарушения, в който са настанени хора 
от цялата страна – там също работят медицински сестри – пенсионерки. Наскоро една от сестрите си счупи 
крака и е в по-дълъг болничен. А на нейно място няма кой да дойде. Нали трябва да има такъв човек от града, 
който е учил 4 години и после се е върнал отново тук за да работи… 
 

- А може да се изучи и да отиде да живее в по-голям град или в чужбина. 
 

- За съжаление, така е…       
 

- С какво може да привлече Вълчедръм млади хора? 
 

Районът е селскостопански – хората се занимават със земеделие. Останалите възможности за работа са об-
щинската администрация, социалния дом, Филиала за спешна медицинска помощ или индивидуална лекарска 
практика… За радост през последните 10-15 години се забелязва задържане на младите хора в града, забелязват 
се повече млади хора по улиците, майки с детски колички. Но още трябва да се работи в тази посока.    
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- Ако има поминък, могат да се привлекат и хора от 
други места заради красивата природа и по-
спокойния начин на живот.  
 

- В момента във Вълчедръм почти няма работа за млади 
хора – трябва да са медицински лица или селскостопанс-
ки работници. Моята дъщеря се дипломира в специал-
ност  „География“ в Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“ и в момента работи на летище София. 
Синът ми завърши математика в Софийския универси-
тет, в момента се занимава с компютърни технологии и 
програмиране и работи от вкъщи към голяма компания.  
 

- Все пак радвате ли се, че децата Ви живеят и ра-
ботят в България? Много млади хора потърсиха 
късмета си в чужбина, а сега заради пандемията 
срещат трудности да пътуват и контактите им с 
родителите са предимно през интернет. 
 

- Да, много се радвам, че така се подредиха нещата и де-
цата останаха тук! Дъщеря ми две години беше на сту-
дентски летни бригади в САЩ. И тя, и синът ми обаче 
обичат винаги да си идват вкъщи. Сега, щом имаме по-
чивни дни, всички се събираме във  Вълчедръм. Чувстваме 
се спокойни в къщата, в двора… Пандемията тук се усе-
ща по-леко… като изключим естеството на моята рабо-
та.    
 

- Спомняте ли си началото на пандемията през март миналата година? Имахте ли достатъчно 
предпазни средства, защитни облекла, дезинфектанти? 
 
- Постепенно се набираха тези неща, но винаги сме имали ръкавици, маски, дезинфектанти. Получихме и даре-
ние защитни облекла и шлемове от фирма, която ги произвеждаше.  
 
- Достатъчно съвестни ли са пациентите и предупреждават ли Ви, че имат съмнение, че са болни от 
COVID? 
 

- Има такива, които казват. Други обаче не знаят, защото коронавирусната инфекция се характеризира с раз-
нообразна симптоматика. Пациенти с болки в корема понякога не предполагат, че това може да бъде COVID. 
Всъщност Делта вариантът на коронавируса често причинява болки в корема. От тази гледна точка не можем 
да се сърдим на пациентите, че не познават симптоматиката.   
 

- Всъщност Вие трябва да взимате предпазни мерки, за да не се заразите. 
 

- Да, винаги сме с маски, ръкавици, дезинфектанти. Дезинфекцират се и линейката и помещението, където се 
тестват пациентите и тестовете да положителни.     
 
- Наскоро на кръгла маса, организирана от КНСБ, лекарка от ЦСМП-София сподели , че само в два 
реанимационни екипа в Центъра работи тандем от лекар и медицинска сестра. Вие явно не можете 
да си позволите да работите в екип с медицинска сестра. Какви трудности срещате?  
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- Във ФСМП-Вълчедръм работим самостоятелно – в линейката има лекар или медицински фелдшер и шофьо-
ра. Медицинска сестра дежури на телефона във Филиала. Когато се налага да се пренесе пациента до линейка-
та, разчитам на помощта на шофьора, а понякога се обръщам за помощ и към близки на пациента или към съсе-
ди. Случва се обаче хората наоколо да са възрастни или пък да е много късно вечерта, когато не може да се наме-
рят помощници. Тогава ние с шофьора правим усилия. Наскоро ми се наложи да търся помощ от съседи за па-
циент със счупена бедрена кост, който трябваше да бъде пренесен до линейката.      
 

- Вие обслужвате селата около Вълчедръм, 
където живеят предимно много възрастни хо-
ра. 
 

- Работим на полеви условия. Понякога с шофьора 
на линейката се налага да вървим пеша до някоя 
къща, да преодоляваме различни препятствия – 
например домашно куче в двора, което лае заплаши-
телно, защото не ни познава. Понякога се налага 
шофьорът да осветява пътя, да осветява пациента 
за да мога да направя нужната медицинска процеду-
ра. Скоро на едно нощно дежурство в Якимово беше 
спрял токът, а трябваше да хвана венозен път на 
82-годишна пациентка със затруднено дишане. Шо-
фьорът ми даде нужната светлина чрез телефона 
си. На терен се срещат различни трудности. В 
селата има много самотни хора, някои от тях жи-
веят в помещения с ниски тавани или в недобре 
осветени стаи. И в такива условия трябва да им се 
оказва медицинска помощ. Това изисква пълна моби-
лизация на физическите и психическите сили.       
 

- Споделяте ли за тези трудности със студентите? 
 

- Да, разбира се. Казвам им да оценяват добрите условия в болницата, защото на терен има повече трудности 
и неудобства. Казвам им също, че трябва непрекъснато да учат, да се информират за новостите в медицината 
и здравните грижи. Напоследък си купих две книги – един медицински атлас за 25 лева и учебник за 18 лева. 
Правя всичко възможно за да надграждам знанията си като влагам мои лични средства и отделям от личното 
си време.  
 
 - БАПЗГ неведнъж в свои декларации и позиции е настоявала държавата да обезпечава продължава-
щото обучение на специалистите по здравни грижи, включително и с осигуряването на платен от-
пуск за участие в курсове и обучения, много от които напоследък се провеждат онлайн.   
 
- Да, това би било добре! Но с отпуските ще стане трудно, тъй като не достигат специалисти и няма кой да 
поеме работата на отсъстващите. Това се усеща особено болезнено сега, когато се разболеят колеги.  

 
- Как провеждате практическите занятия със студентите в условията на пандемия? 
 
- Разбира се, те се провеждат на място, в МБАЛ „Христо Ботев“ във Враца - в Спешното приемно отделение, 
Вътрешното отделение, Детското отделение, Отделението по хирургия; в Тубдиспансера, в ЦСМП-Враца. 
Студентите от отделните курсове и групи са в различни отделения според заложеното в Учебния план. Аз в 
повечето случаи съм с тях в Спешното приемно отделение предвид на това, че работя във Филиал за спешна 
помощ.      
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- Какви са впечатленията Ви от младите хора, които са се насочили към трудните професии, каква 
е тяхната мотивация? 
 

- Повечето от тях споделят, че точно това искат да работят. В една от групите има медицински сестри, 
които искат да учат за лекарски асистенти. Има двама шофьори от Спешна помощ, които учат за лекарски 
асистенти. Много се радвам на студентите, които са дошли да учат за лекарски асистенти веднага след като 
са завършили средното си образование. Едно от момичетата сподели: „Аз винаги съм искала точно това да 
уча!“.  
 

- А Вие как се насочихте към професията на медицинския фелдшер? 
 

Никога не съм се виждала в друга професия, освен в медицинската. Кандидатствах в продължение на две години 
за специалност „Медицина“ в Медицински университет - Плевен. По онова време имаше огромен наплив за та-
зи специалност и балът беше много висок, особено за жените. Когато втория път не ме приеха подадох докумен-
ти във Филиал Враца. След като завърших първи курс за трети път кандидатствах медицина, но отново не се 
получи. Така се дипломирах като медицински фелдшер.        
 

- Откъде е Вашият интерес към медицината – има ли медици във Вашето семейство? 
 

- Не, никой не работи в сферата на медицината. Аз от малка имам тази любов към медицината, но не зная как 
се е зародила.  
 

- От кого сте научили най-много за професията? 
 

- Няма да казвам имена, защото мога да пропусна някой. 
Когато започнах работа ми помагаха медицински сестри в 
предпенсионна възраст, питала съм лекарите за много не-
ща. Но най-големият учител е практиката, защото в 
спешната медицина трябва да се действа бързо и решител-
но, с премерен риск. Хубаво е, когато изходът е добър за 
пациента. Но в нашата професия понякога се сблъскваме и 
със смъртта. И това е най-тежкото нещо! 
 
- Бихте ли споделили за някой случай, който да е бил 
много труден и да е завършил с щастлива развръзка?   
 

- Има много такива случаи. Един 70-годишен мъж от село 
на 20 километра от Вълчедръм беше отрязал единия си 
крак с резачка за дърва. И двете кости на долния крайник 
бяха отрязани, но артерията не беше засегната. Закарахме 
пациента в най-близката болницата, в Лом. Бяхме предуп-
редили колегите и ни чакаха реаниматор, ортопед, хирург. 
Кракът на пострадалия мъж беше спасен! Беше един много 
жилав мъж, аз го наричам герой. Месеци наред остана с 
патерици, докато кракът се възстанови. Но дойде да ми 
благодари лично още когато беше с патериците. Колегите 
ме извикаха да изляза навън. Никога няма да забравя този 
момент! 
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- Случвало ли се е да Ви повикат за раждане? 
 

- Да, много пъти. Веднъж помня, че докато отидем с линейката, бебето се беше родило. Отрязах пъпната 
връв. Майката сложихме на носилка в линейката, а бебето взех при мен в кабината, защото беше по-топло. 
Беше зимно време.  
 

- Когато затрупа сняг, имате ли трудности да стигнете до пациентите? 
 

- Когато има виелица и непрекъснат снеговалеж, машините не могат да смогнат с почистването и се е на-
лагало ходим и пеша.  
 

- Вие сте истински сървайвъри, сървайвъри в реалния живот!  Хора, на които сте помогнали, се-
щат ли се след време да Ви благодарят или да Ви поздравят за някой празник?    
 
- Да, получих много поздравления в Деня на Свети Иван Рилски, когато и лекарите празнуват своя професи-
онален празник.    
 

- Как се справяте с агресивни пациенти или по-трудни и страхливи пациенти, които са резервира-
ни към манипулацията, която трябва да направите? 
 

- Да, има пациенти, които ни търсят за помощ, а после отказват да им се направи манипулация. Била съм 
обект и на агресия. Тези моменти се преживяват трудно и е нужно време за да се преодолее стресът. При 
един такъв случай шефът на нашия филиал, д-р Стефанов, ме освободи от няколко дежурства, които той 
пое. Много съм му благодарна за този жест!   
 

- Как според Вас може да се намали агресията към медиците – с повече здравна култура, с повече 
осъзнато уважение към медицинските професии, с повече добри примери в медиите?  

 

- Всички тези неща са важни. Най-вече трябва да се намали 
негативизма към медиците, защото обикновено медиите по-
сочват неблагополучията и много рядко посочват добрите 
примери, излекуваните пациенти.   
 

- Медицинските професии са много трудни и рискови. 
Дано повече хора се замислят и предприемат действия 
в полза на цялото общество, което ще облекчи работа-
та на Вас, медицинските специалисти! Имам предвид 
да се ваксинират, да спазват противоепидемичните 
мерки. Всъщност как си обяснявате, че някои медици не 
вярват във ваксините?!    
 

- Социалните мрежи дават възможност на всеки да каже мне-
нието си. Жалко е когато колеги говорят или пишат без 
твърденията им да почиват на научните доказателства. 
Медицината напредва и трябва да се доверим на медицинска-
та наука!   

 
- Вие кога се ваксинирахте? 
 

- През април и май тази година. 

 



18  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10 /2021 

   

      ИНТЕРВЮ 

                 
                БРОЙ 10         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 

 
 
 

 
 

 
- Много Ваши колеги казват, че преди 20-30 
години в обществото е имало по-голямо 
уважение към медицинските специалисти. 
Неудачите в здравната система обаче се 
отразяват негативно и върху отношението 
към медиците.  
 

- Да, според мен, когато започнах работа имаше 
повече уважение и признателност към медиците. 
Но всичко е индивидуално. Въпрос на възпитание 
е да бъдеш любезен и внимателен с медиците, 
които те лекуват, с тези, които идват в дома 
ти, за да ти помогнат, дават частица от себе 
си, за да се намери най-благоприятният изход от 
създалата се ситуация. Един медик се учи непре-
къснато, посвещава живота си на своята профе-
сия и на пациентите. И сега пред мен има учеб-
ници. Непрекъснато поръчвам нова медицинска 
литература. Така е и с колегите. Трябва да се 
уважават хората, които лекуват. 
 

- А какво бихте казали на Вашите студен-
ти? 
 

- Преди всичко им пожелавам да бъдат здрави! 
Поздравявам ги за това, че са избрали прекрасни 
професии! Да имат хъса и вътрешното желание 
да стават по-добри, да работят в тези трудни 
условия и да се справят с всички предизвикател-
ства!  
 

 

 

 

- Вярвате ли, че COVID-19 може да стане като сезонния грип, ако достатъчно хора в света се вакси-
нират? 
 

- Времето ще покаже.  В условията на пандемия е важно да бъдем позитивни, да мислим в светлина при спазва-
нето на всички противоепидемични мерки – спазване на дистанция, носене на маска, често миене на ръцете, 
използване на дезинфектанти. И не на последно място – ваксинация.       
 

Интервю на Румяна Милева 
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Проф. Магдалена Александрова, 

декан на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  

в Медицински университет – София: 

ЗАБЕЛЯЗВА СЕ ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ СПЕЦИАЛНОСТ  

„МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ И ЛЕКО ПОДМЛАДЯВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ –  

70% ОТ ТЯХ СА НА ВЪЗРАСТ ОТ 20 ДО 30 ГОДИНИ 

    
 
 

Проф. Магдалена Александрова, дм, е декан на Факултета 
по обществено здраве на Медицински университет - София 
от 2019 г. до момента. Член е на Редакционния съвет на 
списание "Здравни грижи" - печатен орган на БАПЗГ.  
 
 Работила е като медицинска сестра в Клиниката по гной-
но-септична хирургия на  Университетска болница "Н. И. 
Пирогов” (1981-1991) и като старша медицинска сестра в 
същата клиника (1991-1995). Две години е работила като 
експерт в отдел "Медицинско образование" на Министерс-
твото на здравеопазването (1995-1997 г.). Била е завеждащ 
на студентската канцелария във Факултет "Сестринско 
дело" при Мeдицински университет - София (1997-1998 
г.), началник на студентската  канцелария (1998-2005 г.), 
началник на Отдел "Студентско обучение" (2005-2015 г.) 
във ФОЗ на МУ-София  и зам. -декан по учебната част във 
ФОЗ на МУ-София (2015-2019 г.) 
 
Проф. Александрова е автор на монографията "Съвременни 
тенденции в обучението на медицинските сестри". Носи-
тел е на наградата на БАПЗГ "За принос в сестринското 
обучение и образованието".  

 
 

Проф. Александрова е “Бакалавър” по специалност “Здравни грижи” с професионална квалификация ръководи-
тел на здравни грижи и преподавател в Медицински колеж (МУ-София). “Магистър” е по специалност 
„Обществено здраве и здравен мениджмънт“ с професионална квалификация “Здравен мениджър” (МУ-
София). “Доктор” e по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фар-
мацията“. Има специализации по „Проблеми на анестезиологията“, „Обществено здравеопазване“ (Париж, 
Брюксел) и др. Експерт е по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична и диагностично-
консултативна дейност. 
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- Здравейте проф. Александрова, на 27 септември бе открита официално академичната година в Ме-
дицински университет – София, на която присъстваха само преподаватели, първокурсници и много 
малко гости. Колко са първокурсниците в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“  и ка-
къв е техният възрастов профил? 
 
- Да откриването и на тази учебна година се проведе при нестандартни условия с ограничен брой присъстващи 
заради COVID пандемията  като  след това  продължава на териториите на съответните факултети при 
стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Новоприетите студенти отговарят на капацитета на 
факултета, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация за съответните специалности. 
Ние сме удовлетворени от факта, че тази година имаше достатъчно желаещи, кандидати за тези професии. 
 
За специалност „Медицинска сестра“ сме приели 144 студенти - 225 общо с филиал „Проф. д-р Иван Митев“ 
– Враца. Забелязва се повишен интерес към специалността  и леко подмладяване на студентите - 70% от тях 
са на възраст от 20 до 30 години ; 25% от 30 до 40 – и само 5% са на 50 и над 50 години. За специалност 
„Акушерка“ сме приели – 30 студенти.  За тази специалност кандидатите по традиция са по-млади, до 30 
години. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Деканът на ФОЗ на МУ-София проф. Магдалена Александрова, председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка 
Василева и директорът на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ проф. Захарина Савова (от дясно  наля-
во) на откриването на академичната година в Медицински университет – София на 27 септември тази годи-
на  
 
- Споделят ли с Вас студентите какво ги мотивира да избират тези отговорни професии в панде-
мичното време, в което живеем? 
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- Проведохме проучване на студентите от първи крус в специалност „Медицинска сестра“ и резултатите по-
казват, че повече от половината посочват като мотив за избор на професията „желание да помагат на хората 
със здравословни проблеми“. За близо 1/3 от анкетираните професията на медицинската сестра е „мечта от 
детството“. Тези данни ни дават увереност, че студентите са мотивирани да изпълняват тази отговорна 
професия дори във времето на пандемия. 
 

- Тази учебна година започва с хибридно обучение – онлайн лекции и присъствени практически заня-
тия. Какви са плюсовете и минусите на този модел на организация на учебния процес? 
 

- Хибридното обучение има плюсове и минуси, но това е единствената  възможност  за да запазим здравето на 
студентите и преподавателите от една страна, а от друга страна – да осъществим практическото обучение, 
което е съществената част от обучението на тези специалности. При провеждане на онлайн лекциите вижда-
ме, че се включват много повече студентите, отколкото при присъственото им провеждане. Практическите 
упражнения се провеждат присъствено в практическите кабинети при спазване на противоепидемичните мер-
ки. Повече затруднения срещаме при провеждане на клиничната практика в практическите бази, защото непре-
къснатото разкриване или закриване на отделения за лечение на пациенти с COVID-19 води до промяна в орга-
низацията на  практическото обучение. При проведено анкетно проучване сред студентите 40% от анкетира-
ните посочват, че при провеждане на обучение в електронна среда се създават възможности за спазване на про-
тивоепидемичните мерки. 
 

- Има ли новости в учебния материал и учебната програма? 
 

- Учебните планове и програми  по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ са по Единни държавни 

изисквания и се контролират от Националната агенция по оценяване и акредитация. Представянето на лекци-

ите и провеждането на практическите занятия (учебна практика и преддипломен стаж) следват протоколите 

за грижи и Добрите практики. В началото на всяка учебна година се налага актуализиране на учебния материал 

и учебните програми. В началото на месец септември във ФОЗ се проведе вътрешен одит с висока оценка  на 

учебната документация. 
 

- Миналата година МУ-София отпускаше специални стипендии за студентите, които работят ка-
то доброволци в COVID отделения. Ръководството на университета предвижда ли и тази година 
такава подкрепа?  
 

- Разбира се! Ръководството на Медицински университет София и Студентският съвет  предвиждат и тази 
година такава подкрепа за всички студенти доброволци. С решение на Академичния съвет от 21 октомври бе 
утвърдена Методика за предоставяне на финансови стимули на студентите от ІІ и ІІІ курс по специалности-
те „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“ при положен минимум 60 часа 
доброволчески труд месечно след 1-ви октомври  в COVID отделения на лечебните заведения в размер на 130 
лева месечно, при определени условия. Цялата процедура свързана с кандидатстването на студентите за фи-
нансови стимули за положен доброволчески труд е на  сайта на Медицински университет София. 
 

- Има ли студенти от по-горните курсове, които вече работят в лечебни заведения. Какви са техни-
те отзиви – добре ли са посрещнати, доволни ли са от материалната база, справят ли се с работа-
та? 
 

- Да разбира се, винаги има голям брой студенти, които по време на преддипломния стаж в четвърти курс за-
почват работа в лечебните заведения, което им помага да се адаптират към болничната среда и да направят 
своя избор за предстоящата професионална реализация. Като цяло студентите са доволни както от условия-
та в лечебните заведения, така и от отношението към тях. Това се дължи на факта, че лечебните заведения 
имат потребност от сестрински персонал. Липсата на медицински сестри в лечебните заведения за болнична 
помощ вече е факт и ръководствата на болниците привличат по различен начин студентите, на които им 
предстои дипломиране. 



22  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10 /2021 

  

     ГОСТ 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 12              2 021 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 

   

 
- Какви са нагласите на четвъртокурсниците – в България ли искат да се реализират професионално 
или правят планове за работа в чужбина? 
 
- Резултатите от наши проучвания показват, че близо 80% от студентите желаят да се реализират в стра-
ната. Тези, които планират професионалната си реализация в чужбина са под 5%. Повечето от студентите 
искат да започнат работа в страната, а по-късно може би ще направят своя избор. Веднага след дипломиране-
то е трудно да се реализираш в чужбина. Все пак е необходим известен професионален опит и професионална 
квалификация. 
 
- На 26 ноември във Филиал Враца ще се проведе Петата научна конференция с международно учас-
тие на тема „Съвременните предизвикателства към здравните грижи“. По всяка вероятност  Ваши 
преподаватели и студенти ще вземат участие в този интересен форум. Какви проблеми смятате 
да поставите на вниманието на участниците в конференцията? 
 
- Конференцията има за цел да се разгледат проблемите и проучванията на академичната общест в следните 
основни направления: „Социална медицина“, „Здравни грижи“ и „Педагогически науки“. Научните форуми са 
възможност на преподавателите и студентите да представят своите научни интереси и изследвания, както 
и да почерпят опит от своите колеги. Както и много други, най-вероятно и този форум ще се проведе в он-
лайн среда, но това все пак е възможност за обогатяване на студентите и преподавателите с новостите и 
проблемите на здравните грижи. 
 
 - Eкспертният съвет по здравни грижи към Министерството на здравеопазването ще внесе в МЗ 
проектонаредба за Стандарти по здравни грижи, според които ще се определя броя на специалисти-
те по здравни грижи в различните лечебни структури, както и общи правила за работа за осъщест-
вяване на по-качествени здравни грижи. Смятате ли, че тези отдавна искани промени от Асоциаци-
ята ще мотивират повече младите специалисти и те ще работят по-спокойно и пълноценно?  
 
- Наложително е въвеждането на Стандрат по здравни грижи, който определено ще гарантира качеството на 
здравните грижи за пациентите. Въвеждането на стандарта е важно условие за да се регламентират професи-
оналните отговорности и автономните функции на професиите от направление „Здравни грижи“.  
 

- Оптимист ли сте за професиите в направление „Здравни грижи“? 
 

- Да! По точно съм реалист по отношение на направление „Здравни грижи“ – без тези професионалисти сис-
темата на здравеопазване не може да функционира нормално. Професиите от това направление са основата на 
здравеопазната система за всяка държава. Пандемията от COVID-19 накара хората да уважават повече тези 
професии и да оценяват труда и всеотдайността на хората, които извършват грижи за тежко болните. Аз 
участвам от самото начало в преструктурирането на образованието на тези професии и затова считам, че 
тяхното развитие върви по правилния път. Искрено се надявам политиците най-после да решат и проблема с 
достойното заплащане на техния труд! 
 
- Какви са Вашите пожелания към студентите и преподавателите? 
 
- Пожелавам на студентите и преподавателите преди всичко здраве, издръжливост, търпение и мотивация за 
да изпълним задачите, които ни поставя висшето образование за да има добре подготвени професионалисти по 
здравни грижи!  Да бъдат силни, за да се справим с изпитанията, пред които е поставено обществото ни! Да 
бъдат успешни в бъдещата си реализация и да се ваксинират… 
 

Интервю на Румяна Милева 
 

 



23  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10 /2021 

  

     ГОСТ 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 12              2 021 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 

 
Проф. Антоанета Цветкова, д.и., е директор на Меди-
цински колеж към Мeдицински университет  „Проф. д-
р Параскев Стоянов“ – Варна от юни 2020 г. 
 
Притежава над 20-годишен стаж в различни аптечни 
структури –болнична аптека, аптека открит тип, апте-
чен склад. В периода 2010-2021 година последователно 
заема длъжностите асистент, доцент, ръководител на 
учебен сектор „Помощник-фармацевт" в Медицински 
колеж – Варна. 
 
Магистър по „Оценка на здравни технологии с фарма-
коикономика“ (професионално направление „Фарма-
ция", Фармацевтичен факултет към Медицински уни-
верситет – София). Магистър е и по „Здравен менидж-
мънт" (Факултет обществено здраве към Медицински 
университет – Варна). 
 
През 2015 г. придобива научна степен доктор по иконо-
мика и специалност „Икономика на здравеопазването" . 
През същата година заема академична длъжност 
„Доцент", „Организация и управление извън сферата 
на материалното производство (по отрасли и подотрас-
ли „Здравеопазване"). 
 
Основните професионални и научни интереси на проф. Цветкова са в областите „Фармакоикономика“, 
„Оценка на здравните технологии“, „Фармацевтичен маркетинг“, „Логистика на фармацевтичния пазар“, 
„Обществено здраве“.  
 
Има над 80 публикации в научни списания и сборници от български и международни конференции.  Съ-
автор в 3 учебника, свързани с учебно-преподавателската ѝ  дейност. Автор на две монографии и една 
книга.  

 
 
 
 
 

 

Проф. Антоанета Цветкова, 
 

Директор на Медицински колеж към МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна: 
 

МНОГО ЧЕСТО РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ  

СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ НАС С МОЛБА ЗА КАДРИ 
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- Здравейте проф. Цветкова, академичната година вече започна. Запълниха ли се всички бройки за 
първокурсници по държавна поръчка в специалностите, които се изучават в Медицински колеж - 
Варна? Какви са усилията на колежа за привличане на нови студенти? 
 

- Всички места са запълнени. Медицински колеж, като част от структурата на Медицински университет – 
Варна, следва политиката по популяризиране на всички специалности, дейности и мероприятия в универси-
тета. Университетът работи в колаборация с местната власт в областта на здравеопазването и социални-
те дейности. Ежегодно се организират Дни на отворените врати. Нашите студенти участват в много доб-
роволчески събития. Използваме всички средства на комуникация, например в YouTube има създадени кратки 
информационни видеа за всяка специалност. Основното и най-ценно за нас е препоръката, която получаваме 
от нашите студенти. Част от лечебните и диагностичните заведения предлагат стипендии на студенти-
те ни с цел осигуряване на бъдеща реализация. 
 

- Какви са Вашите впечатления - засилва ли се мотивацията към професиите, за които подготвя-
те специалисти?  
 

- Студентите избират по собствено желание да учат при нас, мотивацията и интереса към професията се 
стремим да засилим ние – преподавателите. Част от обучението си студентите провеждат в реална работ-
на среда сред бъдещите си колеги - това също допринася за засилване на интереса към професията.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             
                                      Студенти от специалност „Медицински оптик“ 
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- Медицински колеж - Варна предлага обучение за 8 специалности, към кои от тях има най-голям 
интерес?  Колко студенти в момента учат в колежа? Имате ли студенти от чужбина?  
 

- За академичната 2021 – 2022 г. голям брой кандидат-студенти заявиха желание да се обучават и в осемте 
специалности, които предлагаме - „Помощник-фармацевт“, „Медицински козметик“, „Медицински лабо-
рант“, „Рехабилитатор“, „Медицински оптик“, „Зъботехник“, “Рентгенов лаборант“, „Инспектор по об-
ществено здраве“. Към момента в Медицински колеж – Варна се обучават 666 студенти, нямаме чуждест-
ранни студенти. През изминалата година имахме студенти по програма „Еразъм+“ от Естония, но мобил-
ността в момента е затруднена предвид COVID пандемията.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 

                            Студенти от специалност „Медицински лаборант“ 
  

- Каква е организацията на занятията по теория и практика в условията на четвърта пандемич-
на вълна. Достатъчно активни ли са студентите в обучението, което се провежда онлайн и как 
преподавателите осъществяват обратна връзка за пълноценен учебен процес и проверка на науче-
ното?   
 

- Обучението е в смесена форма, съгласно действащите заповеди на министъра на здравеопазването и минис-
търа на образованието.  
 

- Има ли Ваши студенти, които работят в сферата на здравеопазването? Има ли доброволци в 
COVID отделения между тях? Получават ли стипендии за своята обществена активност?  
 

- Редно е да се отбележи, че присъствието им в учебните практики само по себе си се явява възможност за 
помощ, която могат да използват по време на тяхното обучение. Една част от студентите вече са ваксини-
рани и това ги прави гъвкави. МОН осигурява проект „Студентски практики“, чрез които студентите 
получават възнаграждение по време на своите практики в акредитираните от Медицински университет - 
Варна бази. 



26  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10 /2021 

  

     ГОСТ 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 12              2 021 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Студенти-дипломанти от специалност “Рентгенов лаборант“ (2020 г.)  
 

 
- Имате ли обратна връзка за професионалната реализация 
на Вашите бивши студенти? 
 
- В голяма степен да. Ежегодно се анкетират завършили студен-
ти, „Алумни клуб и приятели“, Центърът за кариерно развитие 
на МУ-Варна - това са основните канали за обратна връзка относ-
но реализация на нашите дипломирани студенти. 
 
- По Ваше наблюдение от какви специалисти в рамките на 
специалностите, които предлага колежът, има най-голяма 
нужда българската здравеопазна система към настоящия 
момент? Търсят ли Ви ръководители на лечебни структури 
за съдействие при нужда от специалисти?  
 
- Определено интересът към всички специалности е голям и мно-
го често ръководители на лечебни заведения се обръщат към нас с 
молба за кадри. Тази година интересът към специалностите 
„Медицински лаборант“, „Рентгенов лаборант“ и „Инспектор по 
обществено здраве“ е свързан с новооткрити лечебни заведения в 
региона. Традиционен е интересът и към специалностите 
„Помощник-фармацевт“ и  
„Медицински оптик“. 
 
 

 
 

 
Студенти от специалност „Инспектор по обществено здраве“ 
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- Преди три години Столична община стартира стипендиантска програма за специалностите 
"Медицински лаборант",  "Рентгенов лаборант" и "Рехабилитатор" с перспективата като се 
дипломират тези млади специалисти да работят за определено време в общински лечебни заведе-
ния.  Някои болници също осигуряват студентски стипендии с договор за работа в тях в рамките 
на 3 или 4 години. Във Варна има ли подобни програми? 
     
- Конкретно с Община Варна няма такива програми, но има лечебни заведения, които предлагат различни 
форми на партньорство.  
 

- Успявате ли в това трудно време да организирате допълнителни обучения,  научни форуми и 
обществени инициативи, насочени към преподавателите и студентите? 
 
- По традиция Медицински колеж – Варна ежегодно организира Научна сесия за преподаватели и студенти. 
Нашите преподаватели активно участват в онлайн конференции, форуми и обучителни курсове на тери-
торията на нашия и други университети. Те са все така активни, но за съжаление в електронна среда. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Занимания на студенти от специалностите „Рехабилитатор“ и „Зъботехник“  
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Занимания на студенти от  
специалностите  

„Помощник-фармацевт“  и  
„Медицински козметик“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предстоят ли някакви новости в колежа, за които бихте искали да споделите?  
 
В сегашната обстановка, усилията ни са насочени към запазване качеството на преподаване в електронна сре-
да. Приоритет е търсенето на иновативни подходи с цел по-добро усвояване на информацията, актуализира-
не на учебните програми, развитие на вътрешната система за качество на обучение. Предстоят и инициа-
тиви във връзка с предстоящият юбилей на Медицински колеж - Варна. 
 
Как ще се проведе промоцията на Випуск 2021? Колко са отличниците? 
 
Дипломират се 217 студента, като отличниците са 48. Формата на промотиране ще е съгласно актуалните 
противоепидемични мерки за страната. Всички студенти ще получат материали и на електронен носител, 
както и съответните символи за дипломантите на Медицински университет – Варна, Медицински колеж - 
Варна. 
 

Интервю на Румяна Милева 
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Здравните грижи за новородени, 
осъществявани в дома от меди-
цински сестри, акушерки или ле-
карски асистенти от 1 октомври 
2021 г. вече се заплащат от Нацио-
налната здравноосигурителна ка-
са. Промените и допълненията в 
Наредба №9 от 2019 г. за опреде-
ляне на пакета от здравни дейнос-
ти,  за които заплаща НЗОК, бяха 
обнародвани в последния брой на 
„Държавен вестник“ (брой 82 от 
01.10.2021 г.). 
 
Здравните грижи за новородени 
ще се осъществяват до 14 дни след 
изписване от лечебното заведение  

 

от медицински сестри, акушерски или лекарски асистенти от амбулатория от първична медицинска 
помощ.  
 
Пакетът със здравни грижи за новородени включва следните дейности: 
 

• предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето на де-
тето и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения; 

• оценка от здравна гледна точка на средата, в която се отглежда детето и запознаване с риско-
вите фактори за заболявания и вредата от нездравословните навици в средата; 

• даване на необходимата информация (консултиране) на родителите за рационално хранене на 
кърмачето, ползите от изключителното кърмене през първите шест месеца и продължител-
ността на естественото хранене съгласно приетите норми, а при кърмачета на смесено и кър-
мачета на изкуствено хранене  - на препоръки за подходящите адаптирани млека; 

• даване на указания за правилния хигиенен режим за отглеждане и закаляване на детето; 

• консултиране по въпроси за подобряване на родителските практики за отглеждане и възпита-
ние на детето; 

• при необходимост измерване, регистрация и оценяване на витални показатели, разпознаване на 
индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия.“ 

 

Предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и извършване на изследвания извън 

обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени ще става „след насочване от 

лекаря, установил бременността“, се уточнява в допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. 

   

     ПРОМЕНИ 
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ОТ 1 ОКТОМВРИ 2021 Г. НЗОК ЗАПЛАЩА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНИ,  

ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В ДОМА 
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През уикенда, на 2 и 3 октомври 2021 
г., Българската асоциация на специа-
листите по здравни грижи проведе за 
втори път интерактивен виртуален 
безплатен курс за професионалисти 
по здравни грижи на тема „Основни 
принципи, новости и перспективи в 
развитието на ваксинотерапията“. 
Обучението се провежда в рамките на 
Национална кампания на БАПЗГ 
„Ваксините – активният избор за по-
здраво бъдеще“, която стартира през 
месец юни тази година. Курсът е кре-
дитиран по Единната кредитна систе-
ма на БАПЗГ. Всеки курсист, който 
успешно е решил онлайн теста след 
приключването на курса, получи оп-
ределен брой кредитни точки.  
 
В обучението за надграждане на зна-
нията се включиха 42-ма медицински 
специалисти от цялата страна.                              

Проф. д-р Ирена Манолова  
 

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. Специа-
листката работи и в Клиничната лаборатория на Болница „Тракия“.  
 
Първата презентация „Ваксините – история за спасението на човечеството“ проследи човешкия опит 
до откриването на ваксините, създаването на първите ваксини и противоречивите обществени нагласи, с 
които те са били посрещнати. Проф. Манолова започна презентацията си със слогана: „Никой не трябва 
да забравя: ваксините са най-ефикасните и надеждни медицински продукти за всички времена за предотвратяване 
на заболеваемост и смъртност“.   
 
Лекторът запозна курсистите с понятието за имунитет и видовете имунитет (пасивен – естествен и изкус-
твен и активен – след инфекция и след ваксинация). Най-ранното определение за имунитет, запазено до 
наши дни, е дадено от Тукидид в разказите му за Пелопонеската война през 430 г. пр. н.е.  

 
 

 

 

 

 

БАПЗГ ПРОВЕДЕ ВТОРИ БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРАКТИВЕН ВИРТУАЛЕН КУРС  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА ТЕМА  

„ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НОВОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО  

НА ВАКСИНОТЕРАПИЯТА“ 

   

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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Проф. Манолова представи основните принципи на имунизацията като средство за осигуряването на 
специфична защита срещу увреждащи патогени чрез индуциране на имунологична памет. Тя изтък-
на, че еволюцията на ваксините върви ръка за ръка с еволюцията на болестите.  
 
За първи път в Китай през 1600 г. са използвани изсушени струпеи на една шарка, които са били поста-
вяни в носа (вариолация), за да предизвикат имунен отговор за защита при евентуална среща с опасна-
та болест, при която са умирали 30%  от заразените. Повечето от хората, преминали през такава проце-
дура са развивали имунитет срещу едрата шарка, около 3% от подложените на вариолация индивиди 
обаче са умирали. Към 1700 г. вариолация се е прилагала в Индия, Османската империя, Африка, а по-
късно и в Европа и Америка.   
 
Първата ваксинация в света е осъществена 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 публикува свето откритие, че ваксинацията осигурява имунитет сре-
щу едра шарка.  
 
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“ за обозначаване на поставянето на различни видове ваксини. Самият той, заедно със 
своя екип, през 80-те години на XIX век успява да създаде второ поколение ваксини, които са били на-
сочени за създаването на защита срещу пилешка холера, антракс и бяс. Луи Пастьор се счита за един 
от основоположниците на микробиологията, откривател на принципите на ваксинацията, микробната 
ферментация и пастьоризацията.  

 

   

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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Проф. Манолова отбеляза, че още с появата на първите ваксини са се появили антиваксърските наст-
роения и недоверието към тяхната безвредност и защита.  С течение на времето обаче медицинската 
наука е доказала огромната полза на ваксините за личното и общественото здраве. Лекторът се спря на 
делото на д-р Морис Хилеман – водещ американски микробиолог, който заедно със своя екип успява 
да разработии над 40 ваксини, с което бележи несравним откривателски рекорд. Най-голямо приложе-
ние сред създадените ваксини намират ваксините срещу морбили, паротит, варицела, хепатит А и хе-
патит В, Хемофилус инфлуенце, стрептококова пневмония.  
 
През 30-те на XX век човечеството вече разполага с 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. В по-ново време разработването на иновативни тех-
ники стимулират учените за създаването на ваксини като използват технологията на рекомбинантната 
ДНК.  
 
Специалистката се спря на преките и косвените ефекти на ваксинацията. Най-важните сред тях са, че 
имунизацията срещу определено заболяване предотвратява заразяване или при евентуално заразяване 
болестта протича с по-малка тежест. Освен това много ваксини, повишавайки имунитета, косвено 
предпазват и от други заболявания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. Манолова изтъкна, че най-застрашени от инфекциозни заболявания са бебетата и децата до 5-
годишна възраст заради неукрепналата им имунна система, поради което в различните страни са въве-
дени имунизационни календари, които регламентират поставянето на задължителни ваксини в раз-
лични 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.  
 
 

   

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

                 
                БРОЙ 10         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 



33  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10 /2021 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.). Преди този успех всяка годи-
на от едра шарка са умирали средно по 5 млн. души по целия свят.   
 

Човечеството е на път да се справи и с ликвидирането на полиомиелита – дивият полиовирус е уни-
щожен на всички континенти, с изключение на Афганистан и Пакистан, в които прилагането на вак-
сината среща затруднение по религиозни причини.   
 

„Създаването на колективен имунитет е изключително важно, защото ограничава разпространението на зара-
зите и предпазва от заболяване не само ваксинираните, но и 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, сред които 
бяс, тиф, холера, чума, дифтерия, коклюш, туберкулоза, жълта треска, кърлежов енцефалит, полиомиелит, 
морбили, заушка, антракс, рубеола, хепатит А и хепатит В, Хемофилус инфлуенце тип В, менингококови и 
пневмококови заболявания и други“, изтъкна проф. Манолова. Тя запозна курсистите с различните видове 
вируси, начините на тяхното разпространение и възможностите за защита срещу тях. 
 

Втората презентация беше на тема „Принципи на ваксинацията – генериране на имунна памет“. 
Курсистите се запознаха с механизмите на действие на имунната система и видовете имунен отговор. 
Лекторът се спря подробно на характеристиките, маркерите и функциите на клетките на придобития 
имунитет, както и на взаимодействието между вродените и придобитите имунни отговори. Проф. 
Манолова представи и механизмите на действие при клетъчен и хуморален имунен отговор, както и 
на предимствата на т.нар. обучен (трениран) имунитет.  
 

По време на третата презентация бяха представени структурата, преките и косвените функции на 
антителата като защитници срещу антигените. Курсистите бяха запознати и с действието на различ-
ните видове имуноглобулини. Беше представена подробна информация и таблици за действието на Т
-клетъчната памет, циркулацията на Т-клетките в различни органи и системи, взаимодействието меж-
ду Т-клетките и В-клетките, и др.  Курсистите бяха запознати с характеристиките на адаптивните 
имунни отговори.  

   

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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Четвъртата презентация беше на тема „Ваксини – разработване, изисквания и видове“. Проф. Ире-
на Манолова обясни три фази и подфазите при разработването на ваксините и се спря подробно на 
разработването на ваксините срещу SARS-COV-2 (COVID-19). Тя представи предимствата и недостатъ-
ците на различните видове ваксини, с акцент върху ваксините срещу коронавируса.  
 
Курсистите се запознаха с общите изисквания за разработването на успешна ваксина, различните тех-
ники на действие на различните 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 факторите, влияещи върху ваксинално-индуцираната защита.  
 
Проф. Манолова представи накратко и Имунизационния календар на Република България. По време 
на дискусията в края на обучението тя успя да отговори на много въпроси, свързани с ваксинацията 
срещу COVID-19. Относно скептичните нагласи за ваксинация срещу коронавируса у нас специалист-
ката коментира, че това се дължи на неверни твърдения от страна на медицински специалисти за на-
личието на коронавируса и ефективността на ваксините, както и на закъснялата информационна 
кампания. С днешна дата обаче над 20 вида ваксини срещу SARS-CoV- 2 с доказан протективен ефект 
срещу тежко протичане на болестта и смърт се поставят в световен мащаб. От месец декември 2020 г. 
до 30 септември 2021 в света са поставени 6,27 милиарда дози ваксини като броя на тежките странич-
ни ефекти е малък.     

 
Проф. Ирена Манолова е убедена, че безпочвеното отрицание и недоверието към ползата от ваксини-
те може да се преодолее с изготвянето на кратки документални филми, които да представят на какъв 
принцип действат различите видове ваксини, тяхната безопасност и как създават дълготрайна защита 
срещу COVID-19.   
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60 специалисти по здравни грижи, предимно акушерки, взеха учас-
тие във виртуалния интерактивен курс „Хранене на бременната же-
на и здравен статус на потомството“, организиран от Българската 
асоциация на професионалистите по здравни грижи. Надграждащо-
то онлайн обучение се състоя в събота, 16 октомври 2021 г. Лектор 
беше  д-р Росица Чамова, д.м., главен асистент в Катедра „Хигиена и 
епидемиология“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов “ – Варна.  
 
Д-р Чамова се спря на особеностите на организма на бременната 
жена и необходимостта от промени в нейния дневен режим и хране-
не. Тя се спря на спецификите на макронутриентите и микронутри-
ентите и допълнителните енергийни нужди през първия, втория и 
третия триместър на бременността.  
 
 
Лекторът изтъкна, че диетите са опасни както по време на  бременността, така и в периода преди заче-
ването. Тя се позова на научни изследвания, според които спазването на нисковъглехидратна диета 
преди бременността увеличава с 30% риска за появата на спина бифида при детето.  
 
Специалистката изтъкна, че жената трябва да поема нормално количество въглехидрати и тяхното ко-
личество не бива да се увеличава през бременността. Постоянната необходимост на организма от въг-
лехидрати е между 45 и 60 енергийни процента. Д-р Чамова изтъкна, че при висок прием на добавени 
захари по време на бременността има риск от появата на атопия, атопична астма и намалени когни-
тивни способности на децата. Препоръчителната дневна доза на добавени захари през периода на раз-
витие на плода е до 5 енергийни процента. При това трябва да се ограничават бисквитите и сладкиши-
те масово производство, тъй като много от които съдържат трансмастни киселини, стабилизатори и 
подобрители. Приемът на мазнини пък не трябва да надвишава 20-35% от енергийния прием за деня. 
Причината е, че високият прием на мазнини крие риск от развитие на захарен диабет тип 2 при деца-
та вследствие на епигенетично програмиране на свръхпродукция на глюкоза в черния дроб, както и 
риск от появата на неалкохолна стеатоза в зряла възраст. 
 
Курсистите разбраха, че е важно да обръщат внимание на бременните жени за самия състав на мазни-
ните с тенденция към увеличаване на есенциалните мастни киселини (линолова и алфа-линоленова 
киселини). Изключително важен е и приемът на омега-3 полиненаситени мазнини, които се съдържат 
в рибата, лененото семе, орехите,  растителните масла от орехи, лена и рапицата. Богати на алфа-
линоленова киселина са авокадото и чията.  
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60 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛEН  

ИНТЕРАКТИВЕН КУРС, ПОСВЕТЕН НА ХРАНЕНЕТО НА БРЕМЕННАТА ЖЕНА 
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 Препоръките към бъдещите майки са да включват в хранителното си меню два пъти седмично риба, 
по възможност дива и с малки размери – например аншоа, мерлуза и сардини.  Трябва да се избягва 
консумацията на големи океански риби (акула, риба тон, риба меч), тъй като те имат способността да 
натрупват мазнини и метилживак в тялото си. „Прекомерната употреба на риба може да доведе до разви-
тието на по-едър плод и неговото преносване. Жените, които не обичат риба пък, трябва да приемат подходя-
щи хранителни добавки “, обясни д-р Чамова. Тя се спря на важното значение на прием на фолиева 
киселина 3 месеца преди зачеването (по 400 мг на ден)  и увеличаването на дневния прием до 600 
микрограма на ден по време на бременността. Полезната киселина се съдържа в тъмнозелените лист-
ни зеленчуци, боба, лещата, пълнозърнестите храни, ядките. При недостиг на фолиева киселина тя 
може да се набавя и чрез хранителни добавки.  Дефицитът на полезната киселина може да провокира 
появата на спина бифида при детето, отлепване на плацентата, спонтанен аборт, забавено развитие 
на плода, преждевременно раждане и др. Д-р Чамова подчерта, че научни изследвания да доказали, 
че приемът на нужните количества фолиева киселина три месеца преди забременяването намаляват 
риска от развитието на спина бифида при детето със 70-80%.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Лекторът се спря на необходимостта бременната жена да приема достатъчно количества йод, които се 
съдържат в българската сол, която задължително е йодирана, в рибата и морските дарове, чесъна, спа-
нака, сусамовите семена, яйцата, ягодите и др. Приемът на достатъчни количества йод предотвратява 
появата на умствена изостаналост при децата.  „Потребността от йод по време на бременността значи-
телно се увеличава – от 150 на 220 микрограма на ден“, уточни д-р Росица Чамова. 
 
Други важни елементи за бременната и плода са приемът на оптимални количества желязо, цинк, 
калций, холин и др. Изключително важно е майката и детето да си набавят необходимото количество 
витамин D, който се доставя чрез слънчевите лъчи, а през есенните и зимните месеци – във вид на кап-
ки от аптечната мрежа. В презентацията беше изтъкнато, че бъдещата майка има нужда от повишено 
количество на витамин D още в предконцепционния период – от 5 милиграма на ден на 15 милиграма 
на ден. Дефицитът на слънчевия витамин може да доведе до забавено развитие на плода, тегло под 
нормата за съответната гестационна възраст, увеличен риск на прееклампсия при майката,  преждев-
ременно раждане, повишен риск за развитие на диабет при детето, астма екзема, алергичен ринит.  
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Лекторът се спря специално и на храните и напитките, които трябва да се избягват  и ограничават по 
време на бременността – черен дроб, алкохол, напитки, които съдържат кофеин и др.  
 
Д-р Чамова синтезира практическите препоръки за здравословно хранене на бременните и изтъкна, 
че това е обществено значим проблем предвид факта, че храненето на бъдещата майка се отразява 
на здравословното състояние не само на плода и бебето, но и на неговото развитие и здраве в бъде-
ще. Д-р Чамова се спря подробно на интраутеринното развитие и различните здравни рискове в дет-
ската, юношеската и зрялата възраст - коремно затлъстяване, хипертония, инсулинова резистентност, 
захарен диабет тип 2, метаболитен синдром, нарушения във вербалните способности и др.  
 
Изключително важно е и майката да няма наднормено тегло и затлъстяване по време на бременност-
та. Беше представена таблица с препоръчителните килограми за наддаване по време на бременност-
та според теглото на бременната. Така например майка с поднормено тегло би трябвало да наддаде 
между 12,5 и 18 килограма по време на бременността.  Жени с нормално тегло би трябвало да надда-
дат между 11,5 и 16 килограма по време на бременността, тези със свръхтегло – между 7 и 11,5 килог-
рама, а жените със затлъстяване – от 5 до 9 килограма. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
След като отговори на допълнителните въпроси на 
курсистите д-р Росица Чамова заяви, че е на разпо-
ложение да отговаря на въпроси и след приключва-
нето на курса. Тя препоръча за тези, които искат да 
знаят повече, своята монография „Хранене на бре-
менната жена и метаболитно програмиране на бо-
лестите“ (ИК „Стено“).    

 
 
Всички участници в курса получиха определен брой кредитни точки по Единната кредитна система 
на БАПЗГ за продължаващо обучение.     
 

   

    ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

                 
                БРОЙ 10         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 



38  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10 /2021 

 
 

 

   

    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 
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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 
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Медицинските сестри у нас на глава от населението са два пъти по-малко, отколкото са медицинските 
сестри на глава от населението в другите страни от Европейския съюз. За това алармира зам.-
директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ г-жа Виолета Иванова по 
време на  кръгла маса на тема „Пандемията от COVID-19 и влиянието ѝ  върху жените-медицински 
специалисти в здравеопазването“, организирана от Федерацията на синдикатите в здравеопазването 
към КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт“. Форумът се състоя на 7 октомври 2021 г. в зала „Европа“ в 
Централата на КНСБ. В него участие взеха медицински специалисти от различни лечебни звена в Со-
фия.  
 

„В момента в България има 440 медицински сестри на 100 000 души население, докато  средното равнище за 
ЕС равнище е 840 сестри на 100 000 души население“, изтъкна Виолета Иванова . Тя представи данни, спо-
ред които 78% от работещите в сектор „Здравеопазване“ у нас са жени, като само 11 на сто са на ръко-
водни позиции. Това е и една от причините медиците -жени да получават с около 30% по-ниски зап-
лати от мъжете в здравната сфера. “Средната заплата в сектор „Здравеопазване“ към юни тази година е 
1665 лева. За жените тя е 1522 лв., за мъжете – 2193 лева”, посочи Виолета Иванова. Тя поясни, че ръстът 
на възнагражденията през последната година се дължи на допълнителните финансови средства за 
медиците на първа линия. Експертката се спря на тенденцията за намаляване на броя на специалис-
тите по здравни грижи у нас които от 2016 г. до сега са намалели с 4,8%  или 2254 души, а медицински-
те сестри са се стопили с 8% или 1816 души. 

 

 

 

КНСБ алармира: 

 

В БЪЛГАРИЯ МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 

СА ДВА ПЪТИ ПО-МАЛКО ОТКОЛКОТО В ЕС 
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Форумът бе открит от вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков, който изтъкна, че се получава ома-
гьосан кръг – има все повече болни и се усеща все по-голямо натоварване върху лечебните заведения. 
Според него е необходимо да започне дебат за състоянието на българската здравна система и дефици-
та на кадри.  „Трябва да се промени заплащането и това е инструментът, който ще допринесе да се запазят 
кадрите в здравеопазването“, подчерта Нанков и благодари на медицинските специалисти за тяхната 
жертвоготовност и хуманизъм.  
 
Беше излъчен клип с песен, посветена на  медицинските специалисти по време на COVID пандемия, 
направена по инициатива на КНСБ. „Благодарим Ви Ангели, на хората обречени! Благодарим Ви Ангели за 
смелите, добри сърца“, изпяха Дичо, ВенЗи, Додо и вокална детска група „Дъга“.   
 
В поздравителен адрес председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева се обърна към организаторите 
на кръглата маса и участващите медицински специалисти: „От името на УС на Българската асоциация 
на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име Ви поздравявам за инициативата да организира-
те кръгла маса, посветена на жените в здравеопазването в условията на COVID пандемия. Темата е изключи-
телно актуална, особено що се отнася до жените-медицински специалисти в COVID отделенията, където на-
товарването става все по-голямо, а недостигът на кадри - все по-остър. Медицинските сестри са професиона-
листите в бели престилки, които са най-близо и най-много време с болните с коронавирусна инфекция, изпъл-
нявайки сложни манипулации, следвайки назначените лечебни алгоритми, оказвайки здравни грижи, физическа 
и морална подкрепа във всеки момент. Тук бих искала да спомена и останалите професионалисти по здравни 
грижи, върху чиито плещи също пада огромна тежест в условията на растяща пандемия -  това са рентгено-
вите и клиничните лаборанти, акушерките и медицинските фелдшери, рехабилитаторите. Без тези специа-
листи съвременна медицина не може да съществува. Затова е нужно да говорим за техния безценен принос, да 
работим заедно за подобряване на условията на труд, актуализирането на техните възнаграждения и най-
важното – техният труд и тяхната саможертва да бъдат оценени от обществото по достойнство. Всъщ-
ност COVID пандемията като с увеличително стъкло посочи огромната роля на медицинските екипи – лека-
ри, специалисти по здравни грижи и санитари – в битката с опасната зараза, в която всеки спасен живот е 
повод за усмивка и чувство на удовлетворение за изпълнен човешки и професионален дълг“. 
 
Милка Василева изтъкна, че  в момента Националният съвет по качество на БАПЗГ актуализира пре-
дишни свои усилия за изготвянето на стандарти по здравни грижи, които да регламентират необхо-
димия брой специалисти по здравни грижи в различните отделения. 
 
„Ежедневието ни е много трудно и напрегнато. Актуалната статистика сочи, че към 30 септември потвър-
дените случаи на заразени с коронавируса са следните: 4096 лекари, 4880 медицински сестри, 2458 санитари, 
заедно с медицинските фелдшери и други медицински лица – общо 14 469 души. Знаете, че ФСЗ вече 2 години 
предоставя помощ на всички заболели членове на федерацията“, изтъкна Слава Златанова, зам.-председател 
на Федерацията на синдикатите в здравеопазването. 
 

Д-р Даниела Николова от Центъра за спешна медицинска помощ в София разказа, че на дежурство 
има само два реанимационни екипи, всеки от които разполага с по една  медицинска сестра. Специа-
листката изтъкна, че медицинските сестри са крайно недостатъчни, а естеството на спешната меди-
цинска помощ изисква екипна работа. Кадровият дефицит се задълбочава и от факта, че много от ра-
ботещите се заразяват и боледуват. Д-р Николова съобщи, че 95% от нейните колеги са ваксинирани 
срещу COVID-19, дори и преболедувалите. Парите, които се получават за работа на първа линия пък 
според новата методика от септември са 930 лв. на месец и то при пълен работен ден, без отсъствия по 
болест. Д-р Николова сподели тежкото ежедневие на спешните медици - 12-часови дежурства в защит-
ни екипи, с маски и ръкавици, малките почивки от 15-20 мин. по време на мероприятия за дезинфек-
ция, помощта, която оказват нейни колеги в изнесени ваксинационни пунктове на Столичната РЗИ, 
извън работния си график. 
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Зинаида Николова, старша медицинска сестра в Отделението по педиатрия на УМБАЛСМ 
“Пирогов” , изтъкна огромното натоварване на медиците в COVID отделенията, където на медицин-
ска сестра се падат по 20-30 пациенти. Тя сподели, че в Детското отделение, в което работи има две 
млади стажант-медицински сестри, но за съжаление те нямат желание да останат на работа в звеното 
заради изключително трудната и стресова работа, и огромна отговорност към малките пациенти. 
„Когато започнах работа като медицинска сестра през 1985 г. нашата професия беше много престижна и 
уважавана, сега за съжаление се неглижира“, каза старша сестра Николова. 
 
По време на кръглата маса беше изтъкнато, че в българската здравеопазна система има силна фраг-
ментация в заплащането на труда, като един от факторите е видът и собствеността на лечебното за-
ведение, както и категорията персонал. Увеличението на заплатите в сектора зависят основно от при-
ходите на лечебното заведение. В много болнични заведения има недостиг на финансиране, а и лип-
сва механизъм за формиране на работните заплати, който да гарантира изплащането на договорени-
те в Колективния трудов договор нива на заплащане. Въпреки настояването от страна на синдикати-
те да се регулира тази финансова рамка, опитите са неуспешни, от което следва отлив на работна 
сила от системата, обясни Виолета Иванова от КНСБ. Тя допълни, че най-справедливо е ръстът на 
възнагражденията да стане чрез договаряне на нови минимални заплати по категории персонал в 
КТД за отрасъл “Здравеопазване”. Само така ще може да бъдат справедливо възнаградени усилията 
на медицинските специалисти. Иванова допълни, че в изготвения проект на КТД от Федерацията на 
синдикатите в здравеопазването към КНСБ се залага на ръст на стартовите заплати между 40% и 60%, 
като се спазва правилото 1:2:3 (минимални работни заплати съответно за санитар, професионалист 
по здравни грижи и лекар). 
 
Величка Микова , национален секретар на КНСБ от отдел „Правна закрила на труда“ припомни, че 
бременните жени, жените в напреднал стадии на инвитро процедури, майките на деца до 6-годишна 
възраст, както и майки на деца с увреждания, независимо от тяхната възраст, са освободени от нощ-
ни дежурства, според приетата нормативна уредба. Майките на  две деца до 18-годишна възраст пък 
имат правото на допълнителен платен отпуск в рамките на 2 работни дни, а работещите жени с 3 и 
повече деца до 18 г. – на 4 дни допълнителен платен отпуск.   
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На форума бяха обсъдени и психосоциалните рискове за работещите в здравеопазването, проблемите 
с насилието на работното място, необходимостта от приемането в България на Конвенция 190 на 
МОТ за насилието и тормоза на работното място. Националният секретар на КНСБ от отдел 
„Безопасност и здраве“ Огнян Атанасов посочи, че все още у нас разболяването на медицински спе-
циалист от коронавируса по време на работа не е признато за професионална болест. „Бяхме една от 
първите страни в ЕС, която одобри процедурата за професионална болест, една година по-късно сме една от 
малкото, които не го прилагат. Няма изработена методика, няма яснота. В Дания дори се счита за трудова 
злополука и се изплащат обезщетения“, изтъкна Атанасов. Той представи резултати от изследване за 
оценка на здравното състояние на работещите в здравеопазната система, според които 59,9% от запи-
таните медици (746 души) са споделили, че изпитват риск за здравето си по време на работа, 37,9% 
( 465 медици) са спокойни за здравето си, а 2,7% (34 души ) не могат да отговорят. По думите му вът-
решната организация в лечебното заведение е изключително важна с цел да се намалят психосоциал-
ните рискове на работното място. Това може да се постигне с подобряване на организацията на рабо-
та; повишаване на мотивацията на работещите чрез прилагане на различни форми за оценка и приз-
нание на труда; подобряване на условията на труд и не на последно място – промяна в стила на ръко-
водство.  
 
Огнян Атанасов изтъкна огромното натоварване на медицинските сестри. Той сподели свои наблюде-
ния от самоотвержената работа на медицински сестри в столичната Многопрофилна болница за ак-
тивно лечение по белодробни заболявания „Св. София“. Експертът изброи дълъг списък с основните 
задължения и дейности, които извършват медицинските сестри по време на дежурство.   
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Протест на медицински специалисти се състоя на 13 октомври 2021 г., пред Министерството на здра-
веопазването. Протестът бе организиран от Националната конфедерация на труда (НКТ) с председа-
тел Веселина Ганчева и Синдиката на българските медицински специалисти (СБМС) с председател 
Мая Илиева.    
 

Сред исканията на протестиращите са началната заплата на медицинските специалисти да се увели-
чи и да бъде в размер на две минимални работни заплати, да има стандарти за броя на медицинските 
сестри спрямо броя на пациентите, ставката за нощен труд да бъде увеличена, медицинските специа-
листи да получават купони за храна, парите за работа по клинични пътеки и за работа на първа ли-
ния да се разпределят справедливо.  
 

Протестиращи дадоха конкретни примери за неуредици в системата.  
 

Протестът бе подкрепен и от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Пред-
седателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изтъкна, че през годините усилията на Асоциацията в за-
щита на съсловието не са преставали. Тя припомни, че на 7 октомври тази година Националният съ-
вет на БАПЗГ излезе с Апел към бъдещите народни, българските граждани и представителите и инс-
титуциите, в който за пореден път бяха поставени основните искания за  приемане на Национална 
стратегия за развитието на здравните грижи в Република България; осигуряване на начална работна  
 

 

 

БАПЗГ ПОДКРЕПИ ПРОТЕСТ НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,  

ОРГАНИЗИРАН ОТ НКТ И СБМС 
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заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати; приемане 
на стандарти за всяка от специалностите в направление „Здравни грижи“, които да включват необ-
ходимия брой медицински специалисти спрямо броя на пациентите, както и спрямо броя на децата 
и учениците в детските ясли, детските градини и училищата; диференцирано заплащане на труда, 
съобразно придобитата квалификация; задължително, обезпечено от работодателите и държавата, 
продължаващо обучение и гаранции за кариерно развитие в професията. Милка Василева призова 
съсловието да бъде обединено и активно при взаимодействието си с бъдещите народни представите-
ли и управляващи, за да се постигне  успешна реализация на исканията на БАПЗГ и СБМС, много от 
които са сходни.  
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Представители на НКТ, СБМС и БАПЗГ бяха приети от зам.-министъра на здравеопазването Тома 
Томов, който заяви, че екипът на служебния здравен министър Стойчо Кацаров е наясно с недостига 
на медицински сестри. Той пое ангажимент МЗ да предостави правила за правилното разпределе-
ние на възнагражденията на отделните групи медицински специалисти и приемането на стандарти 
по здравни грижи за броя на специалистите в различните отделения спрямо броя на пациентите.  
Зам.-министър Томов изтъкна, че със законово осигурената възможност за разкриване на самостоя-
телни практики, подкрепени финансово от държавата чрез средства от европейските фондове и 
държавния бюджет, професиите на медицинската сестра, акушерката, лекарския асистент и рехаби-
литатора ще станат по-добре финансово обезпечени и привлекателни за млади хора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По-късно към срещата се присъедини и здравният министър Стойчо Кацаров. Той припомни, че 
неговият екип вече е предложил професията „Медицинска сестра“ да бъде приета за защитена спе-
циалност. По думите му други действия на Министерството на здравеопазването в правилната посо-
ка са въвеждането на задължителна патронажна грижа в дома за всички новородени, като дейността 
ще се извършва от акушерки, медицински сестри и лекарски асистенти. В Плана за възстановяване и 
устойчивост е предвидено изграждането на повече от 300 практики в малки населени места с гаран-
тирани  възнаграждения за наетия в тях персонал.  
 
„За три месеца сме направили повече, отколкото други за години. Не е честно да протестирате срещу нас“, 
заяви министър Кацаров. Той се ангажира да отговори на поставените въпроси, касаещи Колектив-
ния трудов договор и еднаквото му прилагане за всички работещи, за продължителността на работ-
ния ден на медицинските сестри в реанимационните отделения и за стойността на ваучерите за хра-
на, които се дават на дежурния медицински персонал. 
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Управителният съвет на Ра-
йонната лекарска колегия – 
Бургас изпрати на 15 октомври 
своя позиция до Регионалната 
колегия на Българската асоци-
ация на професионалистите 
по здравни грижи – Бургас, в 
която изразява подкрепата си 
за исканията, които отправи 
Националният съвет на 
БАПЗГ в своя Апел към бъде-
щите народни представители 
и институциите за спасяването 
на здравните грижи в Бълга-
рия, за по-добри условия на 
труд и достойни възнагражде-
ния за специалистите по 
здравни грижи у нас и за  
 

привличане на млади хора към професиите от направление „Здравни грижи“. Лекарите от Бургас 
изразяват своята солидарност и за протестите на специалисти по здравни грижи, организирани от 
Синдиката на българските медицински специалисти и подкрепени от БАПЗГ.  
 
В позицията на УС на РЛК-Бургас се казва: „Уважаеми колеги! Ние знаем, че здравната система може да 
функционира само в цялата си логическа пълнота, а специалистите по здравни грижи са част от нея. Поло-
жението, в което се намира вашата професионална общност, буди притеснения и затова ние лекарите подк-
репяме вашите справедливи искания и апелираме за отговорно отношение към професионалните ви и соци-
ални претенции.“ 
 
В позицията се казва още: „УС на РЛК – Бургас е солидарен с протестите на БАПЗГ. Ние смятаме, че от-
говорните институции и обществото като цяло трябва да отдадат дължимото на хората, които не щадят 
своите сили и здраве в полза на пациентите“. 

 

 

 

РАЙОННАТА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ – БУРГАС ПОДКРЕПИ ИСКАНИЯТА  

НА БАПЗГ ЗА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ДОСТОЙНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ  

ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ У НАС 
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Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Мил-
ка Василева изпрати поздравителен адрес до председателя на УС на Българския лекарски съюз и 
членовете на УС на БЛС по повод Деня на българския лекар, който се отбелязва на 19 октомври. В 
поздравлението се казва:  „Днес, в Деня на Свети Иван Рилски – небесен закрилник и покровител на  бъл-
гарския народ, Вие отново отбелязвате Вашия професионален празник. Бъдете здрави и благословени! С Вас 
са всички хора, които са получавали медицинска помощ и лечение от Вас, всички семейства, които разчи-
тат на Вас и сега, във времето на продължаваща  COVID пандемия. С Вас са и Вашите колеги от медицинс-
ките екипи – професионалистите по здравни грижи. Защото само силата на обединените и задружни меди-
цински семейства може да противостои на всички предизвикателства в това трудно време, когато заболева-
емостта от коронавируса расте, а в същото време и пациенти с други болести имат нужда от лечение и 
здравни грижи. 
 
Скъпи лекари, с Вашия висок професионализъм, отговорност, стоицизъм, себеотрицание и отдаденост на 
медицинската наука и практика, Вие вдъхвате доверие и вяра на Вашите пациенти, давайки всичко от себе 
си за да преминат те по-леко през болката и болестта, да се върнат здрави и по-силни при своите семейст-
ва. Понякога, въпреки безсънните нощи и усилията на медицинските екипи, това не се случва… защото бо-
лестта побеждава. Тази коварна болест поразява и медицински специалисти. Нека запазим минута мълчание 
за тези, които платиха с живота си, помагайки на другите…“  
 
В поздравителния адрес на БАПЗГ се казва още: „Битката е сурова, трудна и с много неизвестни. Битка 
за здраве и живот  в кризисно време на икономически и социални трудности, енергиен и кадрови дефицит. 
Недостигът на кадри най-силно се усеща в здравеопазната ни система, поради застаряването на медицинс-
ките специалисти във всички направления. Това е хроничен проблем,  който изисква спешен експертен, поли-
тически и управленски консенсус за краткосрочни и дългосрочни мерки. И днес на празника, когато отбеляз-
ваме 120-годишнината от създаването на Българския лекарски съюз, няма как да отминем този въпрос, който 
е придобил характеристиките на спешен пациент. Защото и днес, и утре, и по-нататък хората ще очакват 
лечение и здравни грижи, отговарящи на европейските и световните стандарти. И това може да се постиг-
не само с добре подготвени  и достатъчно на брой специалисти. Ние вярваме, че всички заедно ще намерим 
спасителните решения!  
 
СКЪПИ ЛЕКАРИ, БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  
 
Председателят на УС на Регионална колегия на БАПЗГ – Бургас г-жа Петя Стефанова поздрави ле-
карите в морския град и колегите им от страната за техния празник: „Респект през неуморното Ви се-
беотрицание! В духа на днешния светъл празник пожелаваме здраве и сила на всички български медици в тях-
ната всеотдайност и неуморни грижи за пациентите!“ 
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ПОЗДРАВИХМЕ ЛЕКАРИТЕ ЗА ТЕХНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК 
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Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ ВРЪЧИ 7 СПЕЦИАЛНИ ОТЛИЧИЯ НА МЕДИЦИТЕ,  

ВЪЗРОДИЛИ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
 

В навечерието на Деня на българския лекар – 19 октомври, и по повод 120-тата годишнина от създаването на 
Български лекарски съюз, Съсловната организация връчи седем специални отличия, съобщиха от пресцентъра 
на БЛС.  
 

Наградени бяха инициаторите, организирали и възстановили Български лекарски съюз преди 31 години: д-р 
Илко Семерджиев; д-р Димитър Игнатов; проф. д-р Милан Миланов, д.м.н.; проф. д-р Атанас Щерев д.м.н.; доц. 
д-р Христо Хинков, д.м.; д-р Триас Мавроматис и д-р Борис Бояджиев. Председателят на БЛС д-р Иван Маджа-
ров връчи специално изработени статуетки и грамоти на медиците, благодарение на които Съсловната органи-
зация поднови дейността си през 1990 година. 
 
 

 

ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ СТАНА ЛЕКАР НА ГОДИНАТА 
 

Доц. д-р Ангел Кунчев е отличен от гилдията за „Лекар на Годината 2021“, съобщиха от от пресцентъра на Бъл-
гарския лекарски съюз. Главният държавен здравен инспектор, който в Деня на българския лекар празнува и 
своя рожден ден, ще получи най-високото отличие на лекарската гилдия в идните дни. „През целия си професио-
нален път доц. Ангел Кунчев работи неуморно за решаването на проблемите в здравната система, а от началото на епи-
демията от COVID-19 показва последователна работа, смело отстоявайки позициите си“, заявиха от съсловната орга-
низация. 
 
В категория „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специал-
ност“ награди ще получат: проф. д-р Димитър Младенов, д.м.н.; проф. д-р Тоньо Шмилев, д.м.; д-р Петър Ха-
джимитев; д-р Стефан Станев; проф. Д-р Пенка Переновска, д.м. 
 
За „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ отличията отиват при: 
доц. д-р Деян Анакиевски; проф. Д-р Маринчо Георгиев, д-р Димитър Кючуков; д-р Йордан Спиридонов; проф. 
Д-р Силви Георгиев. 
 
Посмъртно отличие за „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ ще по-
лучи д-р Кирил Еленски, бивш зам.-председател на БЛС. Останалите с награди в тази категория са: д-р Димитър 
Димитров; д-р Тодор Коларов; доц. д-р Владимир Гончев, д.м.; проф. д-р Ива Петкова, д.м. 
 
Тази година най-много са отличените в категорията за младите медицински надежди „Ти си нашето бъде-

ще“. Това са: д-р Георги Димитров; д-р Милица Митева; д-р Христо Милев; д-р Бейти Насуф; д-р Иван Митев; д-
р Трифон Вълков, д.м.; д-р Красен Иванов; д-р Борислав Дангъров; д-р Йозлем Кобакова София; д-р Станислава 
Стойчева; д-р Симона Златанова и д-р Йордан Йорданов. 
 
Заради пандемията и тревожната ситуация в страната отличията ще бъдат връчени в централата на БЛС, в раз-
лични часове за отделните категории, за да няма струпване на хора. 

 

 

ПРЕЗИДЕНТЪТ РУМЕН РАДЕВ НАГРАДИ МЕДИЦИ ОТ СФЕРАТА  

ОТ ПЕДИАТРИЯТА И НЕОНАТОЛОГИЯТА 

Днес на церемония на „Дондуков“ 2 по случай Деня на българския лекар държавният глава Румен Радев награ-
ди медици от сферата на педиатрията и неонатологията с Почетния знак на президента, съобщи прессекрета-
риатът на президентството на 19.10.2021 г. 
 

Отличията се връчват на медиците за заслугите им към детското здравеопазване и приноса им за реализиране 
на дарителската инициатива под патронажа на президента „Българската Коледа“. 
 

Удостоени с Почетния знак на президента са проф. д-р Пенка Переновска, проф. д-р Боряна Слънчева, проф. 
Мая Кръстева-Вилмош, проф. д-р Виолета Йотова, проф. д-р Добрин Константинов, проф. д-р Стефан Стефа-
нов и д-р Георги Узунов. 
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Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще публикува на сайта си всички послания на 
Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) в едноседмичната кампания за популяризиране на значението на 
съобщаването на подозирани нежелани реакции след ваксинация. 
 
Шестата ежегодна кампания „Седмица на лекарствената безопасност“ ще се проведе в периода 1-7 ноември 
2021 г., като се фокусира върху ваксините. Агенциите по лекарствата от 64 държави ще поощряват медицинските 
специалисти, екипите на националните ваксинационни програми, както и хората, които са ваксинирани, тези, 
които се грижат за тях, и семействата им да съобщават  за проблеми, възникнали във връзка с ваксини, включи-
телно ваксините срещу  COVID-19. 
 
Ваксините са на-добрият начин за защита от инфекциозни болести и вече са спасили живота на  милиони хора. 
Както при всички лекарства и при ваксините може да настъпят нежелани реакции. Като съобщавате подозирани 
нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата спомагате за установяване на нови нежелани реак-
ции и събирането на повече информация за известните нежелани реакции. 
 
Всяко съобщение е от значение. Затова съветваме всички хора да не отлагат и да не чакат някой друг да съобщи 
за техните съмнения. Медицинските специалисти, особено тези, които прилагат ваксини,  се насърчават да об-
съждат нежеланите реакции с пациентите и да следят за нови или редки подозирани нежелани реакции на вак-
сините. 
 
Тази кампания идва в критичен момент, когато милиони хора се ваксинират срещу COVID-19, но така също се 
отнася  и за всички ваксини. 
 
Съобщаването на подозирани нежелани реакции на ИАЛ на тел.: +359 2 8903417; e-mail: bda@bda.bg, он-
лайн: www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от немедицински лица или Фор-
муляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти играе основна роля за под-
помагане на агенцията при проследяването на безопасната употреба на всички ваксини, за да защитава здравето 
на обществото чрез ефективна регулаторна дейност. 

 

mailto:bda@bda.bg
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Протестът на специалистите по медицински грижи бе 
организиран от Синдиката на българските медицински 
специалисти, като бе категорично подкрепен от Българ-
ската асоциация на професионалистите по здравни гри-
жи (БАПЗГ). Причината за това обединение на двете 
организации е идеята, че ако те не работят заедно, иска-
нията им никога няма да бъдат реализирани. Това заяви 
Петя Недкова, председател на Националния съвет по 
качество на БАПЗГ в ефира на предаването “Бизнес 
старт” на Телевизия „Блумбърг - България“  с водещ 
Живка Попатанасова. 
 
“Ние отправихме един апел към бъдещите народни предста-
вители и към обществото, че е дошъл критичният момент, 
при който липсата на здравни специалисти като медицинс-
ки сестри и акушерки ще доведе до заплаха за националната 
здравна сигурност”, изтъкна Петя Недкова.  
 
Някои от исканията на специалистите са: заплатите им 
да са не по-малко от две минимални. Със специална 
наредба да се определи къде и от колко сестри има  
 

нужда, защото според тях една сестра в болница обслужва между 20 и 30 пациенти. Петя Недкова е категорична, че това може да 
се изпълни само с политически консенсус и добрата воля на народните представители.  
 
“Присъединихме се към протеста, за да кажем за пореден път, че вече няма хора, които да работят. Медицинските заведения нямат доста-
тъчно персонал, което застрашава благосъстоянието на пациентите, защото няма нужния брой специалисти за оказване на качествени 
здравни грижи”, изтъкна председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ. Здравният експерт заяви, че все още никъде не е 
разписано специално за COVID отделенията за колко пациенти трябва да обгрижва една медицинска сестра. Недостигът  на меди-
цински сестри води до необходимост да бъдат взимани студенти по медицина, като биват наемани дори студенти от 2-ри курс. 
Болногледачи също биват взимани да работят като медицински сестри.  
 
“Ние искаме нашият труд да бъде разграничен от този на санитарите, болногледачите и здравните асистенти. Трябва да бъдат очертани 
ясни граници за това кой какво може да прави, какви са неговите правомощия и отговорности”, подчерта Петя Недкова. По думите ѝ  през 
2020 година здравната система са напуснали 1000 медицински сестри. Не достигат и акушерки, медицински фелдшери, рехабили-
татори, медицински и рентгенови лаборанти.  
 
От началото на COVID пандемията заради екстремните условия на труд медицинските специалисти получават допълнителни 
възнаграждения. Проблемът, който създаде напрежение беше, че тези средства не навсякъде се изплащат на всички, работещи на 
първа линия или пък се разпределят без ясни критерии.  
 
“Директорите преценяват на кого ще дадат допълнително възнаграждение и на кого няма да дадат. Този път обаче, за разлика от всички 
останали години назад, има ясна методика на МЗ за разпределение на тези финанси. Казано е кой може да получи допълнително възнагражде-
ние и по каква схема това да се случва”, коментира г-жа Недкова.  Тя определи като цинизъм становището на някои болнични ръково-
дители, че медицинските специалисти не могат да вземат пълното си допълнително възнаграждение, защото не достигат пари за 
консумативи. Петя Недкова допълни още, че служебният здравен министър и неговият екип правят стъпки в правилната посока, 
но има нужда от дългосрочна стратегия за развитието на здравните грижи в България. 

 
Публикувано в сайта на ТV „Блумбърг - България“  

на 14.10.2021 г.  
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Bloomberg TV Bulgaria 

Петя Недкова, 

председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ: 

НУЖНА Е ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО  

НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ 
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В България има траен недостиг на медицински сестри, като те са едва 440 на 100 000 души население при средно 
840 на 100 000 население в Европейския съюз. 
 
Тези данни припомни заместник-директорът на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Вио-
лета Иванова на кръгла маса на тема „Пандемията от COVID-19 и влиянието ѝ  върху жените-медицински специа-
листи в здравеопазването“. „За достигане на това равнище, средното за ЕС, са необходими още 30 000 медицински сестри“, 
изтъкна тя.  
 
Иванова посочи още, че 80 процента от заетите в здравеопазването и социалните грижи са жени, а заплатите им са 
30 на сто по-ниски от тези на мъжете. 
 
Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт“ организираха кръгла 
маса на тема „Пандемията от COVID-19 и влиянието ѝ  върху жените-медицински специалисти в здравеопазването“. 
Участници и лектори във форума са водещи експерти и медицински специалисти от лечебни заведения в София. 
 
Акценти в обсъжданията са правата на работещата жена в условията на пандемия, заплащането и безопасните и 
здравословни условия на труд на жените в здравеопазването, както и насилието на работното място. 
 
Според данни на КНСБ към 30 септември има над 14 400 потвърдени случаи на медицински персонал, заболял от 
COVID-19, като най-много – над 4800 са случаите сред медицинските сестри, а близо 4000 – сред лекарите. 
 
От синдиката алармират, че условията в цялото здравеопазване стават все по-тежки, ежедневието на всички работе-
щи в системата става много трудно, а издръжливостта на медицинските специалисти е подложена на изпитание. 
 

Мария Костова 
Публикувано на 06.10. 2021 г. 
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БНР 
 

В БЪЛГАРИЯ ИМА ТРАЕН НЕДОСТИГ НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ 
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55 абсолвенти  от Филиал Сливен и Филиал Велико Търново на Мeдицински университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“-Варна положиха професионална клетва и получиха своите дипломи на тържестве-
ни церемонии. Двете събития се проведоха при стриктно спазване на всички противоепидемиологич-
ни мерки, съобщиха от пресцентъра на МУ-Варна. 
 
На 23 октомври 17 медицински сестри и 11 акушерки от Петия випуск на Филиал Сливен се дипломи-
раха. Айше Миланова и Кремена Славова са отличничките от специалност „Медицинска сестра", а 
първенец на випуска от акушерките е Деница Стоянова. Проф. д-р Иван Димитров, Директор на фи-
лиала, поздрави завършващите с пожелание да бъдат успешни в професионалното си развитие. 
 
Всички абсолвенти получиха предметни награди от Община Сливен и Медицински университет - 
Варна. За отличниците имаше грамоти и парични награди от общината и от ректора на университета 
проф. д-р Валентин Игнатов. 

 
 

 

 

 

 

28 АКУШЕРКИ И 27 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ СЕ ДИПЛОМИРАХА  

В СЛИВЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
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На 24 октомври 17 акушерки и 10 медицински сестри от Филиал Велико Търново на МУ-Варна стана-
ха правоспособни специалисти по здравни грижи. Отличник на Випуск 2021 е Анелия Ненкова от 
специалност „Акушерка", а с най-висок успех сред медицинските сестри е Дияна Чертоянова. 
 
Директорът на Филиал В. Търново доц. Диана Димитрова се обърна към абсолвентите от третия ви-
пуск на филиала с думите: „Позволете ми от името на целия екип и лично от мое име да ви кажа, че много 
се гордеем с всеки един от вас. Ще следваме вашата професионална съдба и винаги ще бъдем зад вас, където и да 
сте". 
 
В своето тържествено слово ректорът проф. д-р Валентин Игнатов поздрави всички абсолвенти с ду-
мите: „Преди няколко години, когато прекрачихте нашия праг, вие поехте дълго и необикновено пътешествие 
по пътя на знанието и науката, изпълнено с големи предизвикателства. Вие станахте важна и градивна час-
тица от нашата над половинвековна история и традиции, част от нашето голямо мултинационално акаде-
мично семейство. Със страст, труд и постоянство преследвахте целта си, а днес получавате дипломите си и 
приключвате този важен за вас етап. Университетът ви даде безкомпромисно качество на обучение, което е 
съизмеримо с европейските стандарти. По време на следването си вие се учихте от най-добрите преподавате-
ли. С избора си да учите в Медицински университет – Варна вече имате зад гърба си първата крачка и сигур-
на инвестиция, на която може да разчитате за професионално развитие и кариера в живота си". 
 
Новозавършилите медицински сестри и акушерки имат богат избор за своята бъдеща професионал-
на реализация, а повечето от тях вече работят в лечебни заведения в цялата страна. 
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На 29 октомври – Международен ден за борба с инсулта,  чрез онлайн среща с д-р Ивайло Петров, председател 

на Дружеството на невролозите от Шуменска област и преподавател в университета, студенти от специал-

ностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ от Филиал Шумен на МУ-Варна се запознаха с важни факти за 

мозъчните инсулти. Те научиха защо Времето е мозък! и как да интерпретират важните начални симптоми. 

Бъдещите медици разбраха какво е „верига на оцеляването“ при пациентите с мозъчен инсулт и къде е място-

то на медицинските специалисти в нея. 
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Второкурсници от специалност "Медицинска сестра" във Филиал Шумен на МУ-Варна участваха в упраж-

нение в Съюза на слепите гр. Шумен с председател г-жа Нели Коралова. 
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При засилен интерес премина организираното в чест на Световния ден на биоетиката събитие на тема 
„Информирано съгласие”. Негов домакин бе Факултетът по обществено здраве “ Проф. д-р Цекомир Воденича-
ров, дмн“ към Медицински университет- София и Българската секция към Международната мрежа по биоетика, 
съобщиха от МУ-София. 
 
Онлайн събитието се проведе на 19 октомври и беше открито от ректора на МУ-София акад. Лъчезар Трайков. 
„Науката биоетика запълва една празнина именно в това направление – с бързото развитие на медицината, с техническите 
открития, в един момент вниманието, зачитането и разбирането на пациента останаха леко в сянка. А в днешното панде-
мично време, време на недостиг на ресурси, на разделение и конфликти, причинени от здравната тематика, именно чове-
щината и ясните ценности са това, което ни издига над дребнотемието, над гнева и отчаянието, което трудностите 
носят. Вярвам, че именно моралните ориентири, поставяни на фокус от науката биоетика, ще ни преведат през бурното 
море на пандемията”, заяви акад. Трайков. 
 
„Информираният отказ част от информираното съгласие“, „Препоръки за етичните аспекти на изкуствения ин-
телект“, „Информирано съгласие и COVID-19“ бяха само част от дискутираните теми, в които участваха препода-
ватели, студенти, адвокати и експерти от различни институции. Участие взе и председателят на УС на БАПЗГ г-
жа Милка Василева. 
 
В края на събитието по традиция бяха обявени и наградите от тазгодишния конкурс за есе и постер. 
Сред седемте призьори за най-хубаво есе бяха и Симона Йорданова и Ирена Върбанова – студентки в специал-
ност „Медицинска сестра във “Филиал Проф. д-р Иван Митев“ – Враца на МУ-София 
Награда за постер получи Елис Йълмаз от Факултета по дентална медицина. 
 

 
 

 

 

 

ОНЛАЙН ФОРУМ НА ТЕМА „ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ“ ПРОВЕДОХА ФОЗ НА  

МУ-СОФИЯ И БЪЛГАРСКАТА СЕКЦИЯ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА ПО БИОЕТИКА 
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Ръководството на Медицински университет- София информира студентите, които желаят да бъдат доброволци 
в COVID отделения, че Академичния съвет на МУ-София е взел принципно решение да възобнови финансовите 
стимули за студентите -доброволци и през тази година. Стимулите са от бюджета на Студентския съвет, съобщи-
ха от учебното заведение на 08.10.2021 г. 
 
„Нашият университет беше първият и единствен в страната, който подкрепи финансово студентите, решили да пома-
гат на доброволни начала на здравните работници на първа линия“, припомниха от учебното заведение. 
 
Предстои да се уточнят условията за отпускане на стимулите, които ще бъдат официално обявени на страница-
та на университета. Трудът на студентите ще бъде зачитан от 1 октомври  2021 г. 
 
 

 

Ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев “ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев представи Визията си за 
модернизация на Русенската Алма Матер  на виртуална кръгла маса „Възможности за сътрудничество между 
висши училища и МСП с EIT“, организирана по инициатива на  еврокомисаря по иновации, изследвания, кул-
тура, образование и младежта - г-жа Мария Габриел и на министъра на образованието и науката - проф. Нико-
лай Денков. 
 
Във форума, който се проведе на 22 октомври, взеха участие и министъра на икономиката - Даниела Везиева, 
директора на Европейския институт за иновации и технологии  (ЕИИТ) -  Мартин Керн и Уесли Крок - ръково-
дител „Образование и HE Innovate" на (ЕИИТ), съобщиха от пресцентъра на Русенския университет. 
 
Директори на иновационни структури и изследователски центрове от Европа представиха предизвикателствата 
и резултатите от инвестирането в иновации, наука и образование, отговарящо на съвременните потребности на 
пазара на труда в условията на глобализация и дигитална трансформация на обществата пред повече от 130 
участници. 

 

 

 
 

 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ОТНОВО ДАВА ФИНАНСОВИ СТИМУЛИ  

НА СТУДЕНТИТЕ-ДОБРОВОЛЦИ, КОИТО РАБОТЯТ В COVID ОТДЕЛЕНИЯ 

 

 

 
 

 

 
 
 

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВИ ВИЗИЯТА СИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ 
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Представители на ключови заинтересовани страни, бизнес партньори и ръководствата на Софийския и Русенс-
кия университети, обсъдиха възможности за сътрудничество и бъдещите инициативи. 
 
Централна тема в дискусията бе модернизация на висшето образование. Акцент в представянето на Русенския 
университет бе регионалната и макро-регионална значимост на висшето училище като фактор на позитивна 
промяна и социално-икономически напредък, чрез устойчивата и целенасочена политика на разумно инвести-
ране, сътрудничество, коопериране и споделяне на инфраструктури и ресурси между партниращи си публич-
ни, частни и неправителствени организации, водещи за развитието и интелигентната специализация  на Дунав-
ския регион. 
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МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ – СТАРА ЗАГОРА ПРОВЕДЕ НАУЧЕН СИМПОЗИУМ,  

ПОСВЕТЕН НА COVID-19, С УЧАСТИЕТО НА УЧЕНИ ОТ ТУРЦИЯ 

 
Научен симпозиум с международно участие 
„COVID-19 – мултидисциплинарен научен об-
зор“ проведе Медицинският колеж при Тракийс-
кия университет – Стара Загора. Събитието се 
проведе на 1 и 2 октомври и бе насочено към пре-
подаватели, студенти, фармацевти, лекари, спе-
циалисти по здравни грижи, клинични лаборан-
ти и за всички специалисти с интерес в различни 
области: икономика, правна регулация, инфор-
мационни технологии в здравеопазването и 
здравна сигурност. За това съобщиха от пресцен-
търа на вуза. 
 
Домакин на събитието и модератор на секцията 
„Пленарни лекции“ бе директорът на Медицинс-
ки колеж проф. Анна Толекова.  

 
Участниците в симпозиума бяха приветствани от ректора на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Доб-
ри Ярков: „Адмирации към Медицински колеж и проф. Толекова, че се осмелиха да организират това мероприятие, защото 
всички преминаваме през нещо, което не се е случвало до сега, в нашия живот. Ние имаме нужда от такива научни форуми 
като този, за да стигнем заедно, като наука, до истината. Радвам се, че сред нас е проф. Кантарджиев, че на линия е и проф. 
Мурджева, както и нашите прекрасни преподаватели като проф. 
Лазарова и проф. Пекова, които бяха от първия ден на първа линия. 
От сърце Ви желая успех на научния симпозиум!“ 
 
С пленарни доклади се включиха доказани специалисти от 
България и Турция. Първата пленарна лекция беше на ректо-
ра на МУ-Пловдив проф. Мариана Мурджева  на тема 
„COVID-19 и ваксини – имунологични предизвикателства и 
проблеми“. Проф. Тодор Кантарджиев изнесе лекция на тема 
„COVID-19 в България – поуките“. 
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Посветен на хуманността, търсещ иновациите в образованието и пътя към модернизиране на предлаганите 
магистърски и докторски програми, Медицински университет – Пловдив успя да осъществи своя мечта, коя-
то ще отбележи прогрес в научните изследвания и постиженията на студентите, информира Zdrave.net на 
28.10. 2021 г. като се позова на съобщение от учебното заведение. 
 
Медицинските университети в Пловдив, София и Плевен, Националният център по заразни и паразитни 
болести,  Институтът по микробиология на БАН, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Уни-
верситетът по хранителни технологии, Националната спортна академия и Тракийският университет - 
Стара Загора обединиха усилия, за да стартират нова ера във висшето образование в България. Предвижда се 
да бъдат разработени и реализирани на български и на английски език девет нови мултидисциплинарни док-
торски и магистърски програми. Ще бъде създаден виртуален университет и ще бъде подпомогнато кариерно-
то развитие на преподаватели и студенти. Ще се създаде мрежа на кариерните центрове на партньорските 
университети за по-продуктивна връзка на бизнеса и студентите. 
 
Всичко това е възможно благодарение на изпълнението на проект „ОМНИА“, финансиран по процедура 
„Модернизация на висшите училища“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-
теж“. Безвъзмездната финансова помощ по ОП НОИР и Европейския социален фонд е в размер на 4 762 516 
лева. 
 

 
 

 

 

 

 

ЩЕ БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ ДЕВЕТ НОВИ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ  

ДОКТОРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ У НАС  

С ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ОТ ЕС 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЛЕКАРСТВО СРЕЩУ COVID-19 НАМАЛЯВА ДО 50%  

ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ НАСТАНЯВАНЕ В БОЛНИЦА ИЛИ СМЪРТ 

 
Експериментално лекарство срещу новия коронавирус на компанията "Мерк" намалява до 50% възможността от 
настаняване в болница или смърт при пациенти с риск от тежко преболедуване на инфекцията, съобщи БТА на 
01.10. 2021 г. като се позова на съобщения на световните информационни агенции. 
 
Данните са от клинични изпитания на препарата молнупиравир, който "Мерк" разработва съвместно с компания-
та "Риджбек Байотерапютикс". Третата им фаза е преустановена по-рано от планираното заради положителните 
резултати. 
 
В изготвен междинен анализ са участвали 775 пациенти с COVID-19, при които е имало поне един рисков фактор 
от тежко преболедуване. Само 7,3% от хората, лекувани с молнупиравир, са били настанени в болница или са по-
чинали до 29 дни след лечението, в сравнение с 14,1% при тези, които са получили плацебо. Няма смъртни случаи 
сред лекуваните с молнупиравир, а в другата група са починали осем души. 
 
"Антивирусно лечение, което може да се прилага в домашни условия при пациенти с COVID-19, е изключително необходи-
мо," заяви изпълнителният директор на компанията "Риджбек Байотерапютикс" Уенди Холман. 
 
Учените приветстват потенциалното ново лечение, което може да помогне за предотвратяването на тежко пребо-
ледуване на инфекцията, причинила смъртта на почти 5 милиона души по света. 
 
Двете компании планират да поискат разрешение от американските власти за възможно най-бързо одобрение на 
лекарството. Те подготвят такива документи и за международните регулатори. 
 
Ако получи одобрение, молнупиравир ще бъдат първото перорално антивирусно лекарство за лечение на корона-
вирусна инфекция. 
 
 

НОВА ТЕРАПИЯ С АНТИТЕЛА ПРЕДПАЗВА ОТ РАЗВИТИЕ  

НА СИМПТОМИ НА COVID-19 В 77% ОТ СЛУЧАИТЕ 

 

Фармакомпанията AstraZeneca е внесла заявление в Американската администрация по храните и лекарствата 
FDA за разрешение за спешна употреба на новата си терапия, базирана на антитела, предназначена за лечение и 
превенция на COVID-19. За това съобщи Zdrave.net на 05.10.2021 г. като цитира агенция „Ройтерс“, която се позо-
вава на изявление на официален представител на британско-шведския производител на лекарства. 
 
Компанията е включила данни от късен етап на клинично проучване с над 5000 участници, които доказват, че 
лекарството намалява риска от развитие на симптоми на COVID-19 със 77%. 
 
Терапията е базирана на антитела и засега носи наименованието AZD7442, може да помогне за пълноценна защи-
та на хора, които не могат да формират достатъчно силен имунен отговор към ваксините срещу COVID-19, се по-
сочва в изявлението на AstraZeneca. 
 
Докато ваксините разчитат на активна имунна система за разработване на арсенал от насочени антитела и клетки 
за борба с инфекциите, AZD7442 съдържа лабораторни антитела, предназначени да се задържат в тялото с месе-
ци, за да противодействат на вируса в случай на инфекция. 
 
Преговорите относно споразуменията за доставка на новото лекарство продължават със САЩ и други правителст-
ва, допълват от „АстраЗенека“ 
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ВИСОКИТЕ ДОЗИ НИСКОМОЛЕКУЛНИ ХЕПАРИНИ ПРЕДОТВРАТЯВАТ  

ОБРАЗУВАНЕТО НА ТРОМБИ ПРИ УМЕРЕН COVID-19 

 

Високите дози нискомолекулни хепарини предотвратяват образуването на тромби при умерен COVID-19, сочат 
данни от проучване, публикувано в JAMA Internal Medicine, предаде Ройтерс. То е осъществено от екип на Инсти-
тута за медицински изследвания Фейнщайн в Ню Йорк с група хоспитализирани пациенти с умерено тежък 
COVID-19, които са били с високи нива на D-димери в кръвта. Това съобщи Zdrave.net 12.10.2021 г. 
 
Според учените това показва по-висок от средния риск от тромбообразуване, а приложените при тези пациенти 
високи дози нискомолекулен хепарин значително намаляват вероятността от образуване на тромби и смърт. 
 
Честотата на венозна тромбоемболия или смърт е била 28,7% в групата, получавала високи дози нискомолекулен 
хепарин, в сравнение с 41,9% при пациентите, които са получавали стандартната доза. 
 
След анализ на различните рискови фактори за пациентите, екипът на изследването е стигнал до извода, че този 
подход води до 32% намаление на риска от тежки тромбоемболични инциденти. 
 
„Започнахме изпитването, защото видяхме пациенти да получават тромби и да умират пред нас, докато са на стандарт-
ни дози превантивен хепарин“, коментира ръководителят на изследването д -р Алекс Спиропулос. 
 
„Успяхме да докажем, че нива на D-dimera, повече от четири пъти горната граница на нормата, са предиктор за много 
висок тромбоемболичен риск“, допълва той и изразява мнение, че това е посоката за промяна в профилактичния 
подход при тези случаи. 

 

 

 

МАЩАБНО ФРЕНСКО ПРОУЧВАНЕ ПОТВЪРЖДАВА ЕФИКАСНОСТТА  

НА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19 

 

Проучване, включващо над 22 милиона души, доказва ефикасността на ваксините срещу COVID-19. Това по-
казва доклад на френската организация EPI-PHARE, публикуван в понеделник и цитиран от агенция „Франс 
прес“, информира БНР на 11.10.2021 г. 
 
Данните показват намаляване на хоспитализациите с над 90% за тези, имунизирани с ваксините на Pfizer/
BioNTech, Moderna или AstraZeneca 14 дни след пълната ваксинация. 
 
Пет месеца след ваксинацията, ефикасността на ваксината на Pfizer/BioNTech е била 94% за хората на въз-
раст над 75 години и 97% за тези между 50 и 74 години. 
 
Данните за ваксините на Moderna и AstraZeneca все още не са публикувани. 
 
Изследването на EPI-PHARE се фокусира и върху ефикасността на ваксината срещу Делта варианта на коро-
навируса, като заключава, че тя е 84% за хората на възраст над 75 и 92% за тези между 50 и 74 години. 
 
Проучването включва 15,4 милиона ваксинирани и неваксинирани участници на възраст от 50 до 74 години и 
7,2 милиона на възраст 75 години и повече, използвайки данни от Френската национална система за здравни 
данни. 
 
 

 

 



65  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10 /2021 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

   

      МЕДИЦИНСКА НАУКА 

                 
                БРОЙ 10         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

В РУСИЯ Е РАЗРАБОТЕНА ВАКСИНА СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА ЗА ДЕЦА 
 

В Русия е разработена ваксина срещу коронавируса за деца, тя може да бъде наречена "Спутник М", като в наи-
менованието М означава "за малките". Това съобщи Александър Гинзбург, директор на центъра „Гамалея“, раз-
работил ваксината "Спутник V", съобщи БНР на 16.10.2021 г. като се позова на РИА „Новости“. 
 
От центъра вече са подали документи в руското здравно министерство за регистрация на препарата. 
 
Имунизирането на деца ще бъде доброволно, ще се прави само със съгласие на родителите или настойниците, 
подчерта руският заместник-здравен министър Алексей Кузнецов, цитиран от РИА „Новости“. 
 
В страната броят на починалите за денонощието за първи път от началото на пандемията надхвърли 1000 души. 
Рекорд е регистриран и при новозаразените - над 33 200 случая, съобщиха от оперативния щаб за борба срещу 
разпространението на коронавирусната инфекция. 
 
Руският министър на здравеопазването Михаил Мурашко за пореден път подчерта, че ваксинацията е най-
добрият начин за защита от коронавирус. 0,03 е процентът на ваксинираните сред тежкоболните. Почти няма 
ваксинирани и сред починалите от вируса, отбелязват руски медии.  
 

 
 

НОВА ТЕРАПИЯ С АНТИТЕЛА ПРЕДПАЗВА ОТ РАЗВИТИЕ  

НА СИМПТОМИ НА COVID-19 В 77% ОТ СЛУЧАИТЕ 

 

Фармакомпанията AstraZeneca е внесла заявление в Американската администрация по храните и лекарствата 
FDA за разрешение за спешна употреба на новата си терапия, базирана на антитела, предназначена за лечение 
и превенция на COVID-19. За това съобщи Zdrave.net на 05.10.2021 г. като цитира агенция „Ройтерс“, която 
се позовава на изявление на официален представител на британско-шведския производител на лекарства. 
 
Компанията е включила данни от късен етап на клинично проучване с над 5000 участници, които доказват, че 
лекарството намалява риска от развитие на симптоми на COVID-19 със 77%. 
 
Терапията е базирана на антитела и засега носи наименованието AZD7442, може да помогне за пълноценна за-
щита на хора, които не могат да формират достатъчно силен имунен отговор към ваксините срещу COVID-
19, се посочва в изявлението на AstraZeneca. 
 
Докато ваксините разчитат на активна имунна система за разработване на арсенал от насочени антитела и 
клетки за борба с инфекциите, AZD7442 съдържа лабораторни антитела, предназначени да се задържат в тя-
лото с месеци, за да противодействат на вируса в случай на инфекция. 
 
Преговорите относно споразуменията за доставка на новото лекарство продължават със САЩ и други прави-
телства, допълват от „АстраЗенека“. 
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                    * По данни на Единния информационен портал за мерките за борба с разпространението на COVID-19 
 

  
  

Брой на заразените с COVID-19 медицински лица в България 
  

от началото на пандемията до 31.10.2021 г. 
  

  

Общ брой на заразените медицински лица 15 852 
  

Заразени лекари 4 365 
  

Заразени медицински сестри 5 304 
  

Заразени санитари 2 755 
  

Заразени медицински фелдшери 328 
  

 Заразен друг медицински персонал 3 100 
  

  
  

Обща статистика за населението в България 
  

във връзка с COVID-19 към 31.10.2021 г. 
  
  

Общ брой на заразените лица 601 035 
  

Общ брой на излекуваните лица 478 169 
  

Общ брой на починалите лица 23 918 
  

Общ брой на поставените дози ваксини 2 855 224 
  

Брой на активните случаи 98 948 
  

Брой на пациентите, които се лекуват в болници 7 880 
  

Брой на пациентите в интензивни отделения 685 
  

Излекувани в рамките на последното денонощие 639 
  

Направени тестове през последното денонощие 32 588 
  

Поставени ваксини през последното денонощие 7 740 
  

Починали лица през последното денонощие 46 
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СЗО И ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЗОВАХА ПРАВИТЕЛСТВАТА  

ДА ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СТЪПКИ,  

ЗА ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ И ЗАЩИТЕНИ МЕДИЦИТЕ 
 

Между 80 000 и 180 000 медици са загинали, помагайки на пациенти с COVID-19 от началото на пандемията. 
Това съобщи Световната здравна организация в съвместно изявление с партньорски организации, с които ра-
боти за изпълнение на целите, заложени за 2021 г. , обявена за Година на здравните и социалните работници. 
Според СЗО статистиката се отнася за починали медици между януари 2020 г. и май 2021 година и броят на 
загубилите живота си към момента е над 100 000, информира Zdrave.net на 22.10.2021 г. 
 
Позицията е подписана от СЗО, Световната медицинска асоциация, Международния съвет на медицинските 
сестри, Международната фармацевтична федерация, Световната организация на труда и други организации, 
които изразяват сериозна загриженост за ситуацията, в която са поставени медиците в цял свят по време на 
пандемията. В нея се изразява силна тревога от факта, че медиците са изложени на висок риск от заразяване и в 
същото време страдат от стрес, преумора, повишена тревожност и бърнаут синдром. 
 
В документа се отбелязва, че според данните от 119 страни средно двама от всеки пет здравни работници в све-
товен мащаб са напълно ваксинирани, в по-богатите държави този брой е значително по-висок – 8 от 10 меди-
ци са напълно ваксинирани, докато в Африка и Тихоокеанския регион това съотношение е много по-ниско - 
по-малко от 1 от 10 здравни работници. 
 
СЗО се опитва да осигури ваксини за медицинския персонал на първа линия, но недостигът на ваксини не поз-
волява да бъде изпълнена целта половината от медиците в тези региони на света да бъдат имунизирани до 
края на годината, посочват от организацията. 
 
В позицията се призовават правителствата да предприемат необходимите политически стъпки, за да бъдат под-
крепени и защитени медиците, като се обърне особено внимание на жените, които са 70% от здравните работ-
ници в света, и на младите медици-доброволци. 
 
Това трябва да стане, като се предприемат мерки за редовно и пълно докладване на случаите на болест и смърт 
от коронавирусна инфекция сред медиците, като се осигурят условия те да работят в безопасна среда и без 
риск от насилие и като се създаде възможност да бъдат ваксинирани. 
 
Д-р Брус Ейпуърд, старши съветник в СЗО, предупреди на брифинг, че невъзможността да се осигурят доста-
тъчно ваксини в глобален мащаб може да удължи пандемията с година и тя да не е приключила още към края 
на 2022 г. 

 

 

ЕС НЕ ПРЕДВИЖДА СРОК НА ГОДНОСТ НА СЕРТИФИКАТИТЕ,  

ИЗДАДЕНИ НА НАПЪЛНО ВАКСИНИРАНИ СРЕЩУ COVID-19 

 
Законодателството в ЕС не предвижда срок на годност на сертификатите, издадени на напълно ваксинираните 
срещу COVID-19. Това заяви говорител на Европейската комисия по повод решението на няколко страни от ЕС 
да преминат към поставянето на допълнителна доза ваксина, съобщи БТА на 06.10.2021 г. 
 
Засега науката няма достатъчно отговори на много от неизяснените въпроси – колко дълго трае имунитетът 
срещу това заболяване, дали при всички хора отговорът на ваксините е еднакъв, отбеляза говорителят. Той 
уточни, че в ЕС ограничена валидност имат сертификатите за преболедувалите. 
 
По-рано тази седмица Европейската агенция по лекарствата одобри поставянето на допълнителна доза вакси-
на на вече имунизираните. Държави от ЕС засега предлагат възможността за подсилваща ваксина на най-
застрашените от тежко боледуване (хора с онкологични и сърдечни заболявания, имунокомпрометирани и 
др.), както и на хора над 65-годишна възраст. 



68  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 10 /2021 

   

   COVID-19 

                 

                БРОЙ 1 0         ГОДИНА 12              2 021 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 

 
 
 
 
   

80% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НАД 12-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В ИТАЛИЯ  

Е ВАКСИНИРАНО СРЕЩУ COVID-19 

 

Според официални данни Италия e постигнала целта си да ваксинира изцяло срещу COVID-19 80% от населе-
нието на възраст над 12-годишна възраст . Според правителствен уебсайт към 10 октомври 43 229 551 души от 
около 60-милионното население на възраст над 12 години са напълно ваксинирани, информира БТА на 
10.10.2021 г. като се позова на агенция „Ройтерс“. 
 
Целта беше поставена от специалния комисар за справяне с коронавируса генерал Франческо Паоло Филиуо-
ло през март и е била постигната късно вчера. 
 
"Това е критично ниво, над което, според експертите - и ние от седмици записваме тенденция, която потвърждава 
това - рискът от хоспитализация драстично намалява", каза кабинетът на комисаря. 
 
Гуидо Раси, бивш директор на Европейската агенция по лекарствата и настоящ съветник на Филиуоло, каза, 
че това "не е просто символичен праг". "Това е ниво, което съответства на значително намаляване на циркулацията 
на вируса и драстичен спад на хоспитализациите", добави той. 
 
„Въпреки това, достигането на целта от 80 процента не е достатъчно“, предупреди съветникът на комисаря. "Ще 
трябва да продължим и да достигнем и други прагове: или нива над 80 процента, ако продължим да не ваксинираме деца 
на възраст под 12 години, или 80 процента от цялото население, включително децата на възраст от 5 до 12 години", 
каза той.  
 

 
 

ТУРСКИТЕ ЗДРАВНИ ВЛАСТИ ПРЕПОРЪЧАХА НА БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ  

ДА СЕ ВАКСИНИРАТ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА 

 

Турското министерство на здравеопазването препоръча днес на бременните жени да се ваксинират срещу 
COVID-19, информира БТА на 12.10.2021 г. като се позова на телевизия СиЕнЕн-Тюрк. 
 
Министерството на здравеопазването днес актуализира препоръките си за ваксинация и отправи призив към 
жените, които планират скоро да забременеят, към бременните и към кърмачките да се ваксинират. 
 
В препоръките е посочено, че е установено, че коронавирусът протича по-тежко при бременните жени, откол-
кото при останалите жени, както и че при бременните много по-често се стига до летален изход. Статистичес-
ки данни сочат, че в много страни COVID-19 е основната причина за смърт при бременните жени и младите 
майки. 
 
От турското министерство на здравеопазването уточниха, че се препоръчва ваксинация за жените, които пла-
нират скоро да заченат, както и на бременните, независимо в кой месец на бременността са, посочва СиЕнЕн-
Тюрк. 
 
До момента в Турция са поставени над 112,9 милиона дози ваксини против коронавирус. 
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Министерството на здравеопазването заяви:  

БЪЛГАРИЯ НЕ ПРИЛАГА ВАКСИНИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ГОДНОСТ 

 

При изпълнението на Националната ваксинационна кампания срещу COVID-19 в България се прилагат единст-
вено ваксини, чийто срок на годност е в съответствие с разрешението им за употреба, съобщиха от пресцентъра 
на Министерството на здравеопазването на 24.10.2021 г.  
 
На 10 септември 2021 г., след извършена оценка от Европейската агенция по лекарствата, в Европейския съюз 
(ЕС) беше одобрен нов срок на годност за COMIRNATY, при условия на съхранение при свръхниска температу-
ра. Продуктовата информация е актуализирана с новия срок на годност за замразен флакон, като той е удължен 
от 6 месеца на 9 месеца. Условията на съхранение остават непроменени (‑90°C до ‑60°C), уточняват от здравното 
ведомство.  
 
Опаковките с отпечатан срок на годност върху етикета от юни 2021 г. до март 2022 г. могат да продължат да се 
използват до 3 месеца след отпечатания срок на годност, ако са били спазени одобрените условия на съхранение 
при ‑90°C до ‑60°C.  
 
На всички флакони със срок на годност след март 2022 г. вече ще бъде отразен новият 9‑месечен срок на год-
ност. За всички  ваксини, на които срокът на годност е изтекъл към момента, е извършено бракуване и предстои 
унищожаване в съответствие с 

 

 

 

 

 

ЛЕКАРИ В ГЪРЦИЯ ПРИЗОВАВАТ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВАКСИНИРАНЕ  

СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА 

 

В Гърция расте броят на новозаразените с коронавирус. Те вече са над 4000 на ден. В северните райони, където 
броят на ваксинираните е нисък, епидемичната картина е тежка, казват специалистите и призовават за задължи-
телно ваксиниране, информира БНР на 27.10.2021 г. 
 
Гръцките лекари призоваха правителството да въведе задължително ваксиниране, за да предотврати 
„национална трагедия“. Засега имунизацията е задължителна само за медицинските специалисти. 
 
Зеленият сертификат се изисква на всички обществени места. 
 
В районите на Северна Гърция процентът на ваксинирани е под средния за страната, съобщават от здравното 
министерство. Кметът на Серес поиска още по-строги мерки да се наложат в областта заради растящия брой на 
заразените. Солун, Драма, Кавала, Александруполис са с много заразени и хоспитализирани. Очаква се в тези 
райони да се въведат локални строги противоепидемични мерки. 
 
Вече повече лекари, които работят на първа линия, смятат, че и ваксинираните трябва да се подлагат често на 
тестване. 
 
Професор Никос Дзанакис съобщи, че от следващите дни може да се очакват по 5000 заразени на ден и натиск 
върху здравната система. 
 
По решение на кметовете на общините в Северна Гърция  днес няма да се проведат традиционните ученически 
манифестации по повод  националния празник. 
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ХОТРЕК НАСТОЯВА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ДА ПРИЗНАЕ  

ВСИЧКИ СЕДЕМ ОДОБРЕНИ ВАКСИНИ В СВЕТА 

 

Европейският съюз да признае всички седем одобрени ваксини в света, за да улесни пътуването и възстановява-
нето на туристическата индустрия, която е най-засегната от мерките за ограничаване на пандемията от COVID-
19. За това настояват от ХОТРЕК - Европейската асоциация на хотели, ресторанти, кафенета и заведения, на която 
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) е единствен пълноправен член за България, ин-
формира БТА на 27.10.2021 г. като се позова на съобщение от БХРА. 
 
ЕС обмисля актуализиране на критериите за пътуване в рамките на общността, като идеята е при използване на 
светофарната уредба за улесняване на преминаване на границите, освен броя на заболелите да се отчита и броя 
на хоспитализираните и степента на ваксинация. 
 
В същото време обаче Европейският център за превенция и контрол на заболяванията признава, че ограничения-
та за пътуванията на ЕС не са имали значително въздействие върху намаляването на епидемията или на смърт-
ните случаи в резултат на COVID-19, се изтъква в прессъобщението. Затова и се предлага да спре използването на 
светофарната уредба и да се премахнат всички ограничения за пътуване за хората със зелен сертификат, незави-
симо от тяхната страна на произход, подчертават от ХОТРЕК.. 
 
От организацията са категорични, че условията за международни пътувания трябва да станат същите като тези 
за междуобщностните в ЕС - на основата на имунизация или отрицателен тест, но при признаване на всички 
одобрени седем ваксини в света, както и да бъдат признати смесените ваксинации и бустерните дози. Да се прие-
мат общи стандарти за бъдещо премахване на тестовете, носенето на маски и социалната дистанция, предлагат 
още от ХОТРЕК. 

 

 

ПРЕЗ 2022 Г. ЕС ЩЕ ПРОИЗВЕДЕ 3.5 МЛРД. ДОЗИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 

 

През 2022 г. заводите на фармацевтичните компании на територията на ЕС ще произведат 3.5 млрд. дози вакси-
ни срещу COVID-19. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, информира 
Zdrave.net на 29.10. 2021 г. като се позова на световните агенции. 
 
Фон дер Лайен направи изявление преди срещата на Г-20, която започва утре и ще обсъжда начините за справя-
не с пандемията. 
 
От думите ѝ  стана ясно, че по-голямата част от тези ваксини ще бъдат изнесени за трети страни. Председателка-
та на Еврокомисията уточни, че от началото на тази година ЕС е изнесъл 1.2 млрд. дози ваксини, докато 800 млн. 
са били произведени за нуждите на самата общност. 
 
ЕС се обяви за ясен ангажимент от страна на Г-20 да подкрепи на усилията до средата на 2022 г. 70% от световно-
то население да има поставена поне една доза ваксина срещу COVID-19. През последните месеци Европейският 
съюз нееднократно призовава за увеличаване на производствените мощности в развиващите се държави, като 
обеща да предостави 1 млрд. евро, за да помогне за изграждането на заводи за ваксини в Африка. 
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СВЕТОВНИ ЛИДЕРИ ПРИЗОВАХА БОГАТИТЕ ДЪРЖАВИ НЕЗАБАВНО  

ДА ИЗПРАТЯТ МИЛИОНИТЕ СИ ИЗЛИШНИ ДОЗИ ВАКСИНИ  

КЪМ ПО-МАЛКО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ 

 
Писмо, подписано от повече от 160 бивши световни лидери и глобални фигури,  призовава Великобритания  и 
останалите богати държави незабавно да изпратят милионите си излишни дози ваксини към по-малко развитите 
страни. Подписката е организирана от бившия британски премиер Гордън Браун. Писмото е адресирано до ита-
лианския премиер Марио Драги, който е домакин на срещата на Г-20 в Рим този уикенд, информира БНР на 
29.10.2021 г. 
 
В интервю за BBC тази сутрин Гордън Браун заяви: „Някои държави поръчаха прекомерно голям брой дози, презапасиха 
се с тях, но не дават излишъците си достатъчно бързо, така че ваксините могат да бъдат загубени, заради изтичането на 
крайния им срок за ползване“.  
 
В писмото се изтъква, че е неетично да се прахосват дози, докато хиляди умират от COVID-19 всеки ден. 
 
Сред подписалите писмото са 36 бивши президенти, 30 бивши премиери и още 100 влиятелни световни личнос-
ти. Посочва се, че докато повече от 6 милиарда дози ваксини са били поставени по света, само 2% от тях са в по-
бедните страни. 
 
В писмото се отбелязва, че въпреки щедрите обещания на някои държави, ако няма адекватно планиране до края 
на годината, ще изтече срока на годност на 100 милиона дози ваксини, а ако не се действа достатъчно бързо тази 
бройка ще набъбне на 200 милиона до края на януари 2022 година. 

 
 
 

FDA ОДОБРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ВАКСИНАТА СРЕЩУ КОРОНАВИРУС 

НА "ПФАЙЗЕР"/"БИОНТЕХ" ЗА ДЕЦА МЕЖДУ 5 И 11 ГОДИНИ 

 
Американският здравен регулатор одобри прилагането на ваксината срещу коронавирус на 
"Пфайзер"/"Бионтех" за деца на възраст между 5 и 11 години, съобщи БНР на 30.10. 2021 г. 
 
Решението на Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) дойде, след като нейна експертна група 
препоръча слагането на имунизационния препарат при толкова малки деца. За да влезе окончателно в сила, 
прилагането на ваксината трябва да бъде одобрено следващата седмица и от Центровете за контрол и превенция 
на заболяванията. 
 
Според компанията "Пфайзер"/"Бионтех" ваксината е показала ефективност от 90,7 процента срещу симтома-
тично проявяване на коронавирус в клиничните изпитания при деца от 5 до 11 години. Децата в тази възрастова 
група обаче ще получат само една трета от дозата, давана на тийнейджъри и възрастни. Дори с по-малката доза 
те успяват да развият антитела за борба с вируса, които са толкова силни, колкото при по-възрастните, които се 
ваксинират с обикновени дози. 
 
Новата мярка ще засегне около 28 милиона деца в Съединените щати.  
 
Досега малко други държави са одобрили ваксини за деца в тази възрастова група или още по-малки. Сред тях са 
Китай, Куба и Обединените арабски емирства, припомня агенция „Ройтерс“. 
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МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РАЗЯСНИ ИЗИСКВАНИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ  

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ COVID-СЕРТИФИКАТ 

 
Три са видовете Европейски цифров COVID-сертификат - за ваксинация срещу COVID-19, за преболедуване на 
COVID-19, доказано с PCR тест и за отрицателен резултат от проведено изследване с PCR тест или с антигенен тест. 
Това напомниха от Министерството на здравеопазването на 21.10.2021 г.  
 
Европейски цифров COVID-сертификат за ваксинация може да се получи от имунизационния пункт, в който е 
приложена ваксината или от общопрактикуващия лекар, който е имунизирал лицето. Сертификатът може да бъде 
изтеглен от Националната здравно-информационна система (www.his.bg ). Този документ не е ограничен със срок 
на валидност. 
 
Европейски цифров COVID-сертификат за преболедуване получават гражданите, които притежават документ, 
удостоверяващ, са прекарали COVID-19, потвърдено с PCR тест. 
 
Министерството на здравеопазването обърна внимание, че за определени цели е предвидена възможност за изда-
ване на аналогичен документ на цифровия COVID сертификат на ЕС за преболедуване на базата на бърз антиге-
нен тест. Документът трябва да съдържа имената на лицето, дата на раждане, дата на положителния резултат от 
проведен бърз антигенен тест (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването. 
 
COVID-сертификат за отрицателен резултат от тест се издава от лабораторията, която е извършила изследването. 
Това може да бъде самостоятелна лаборатория, такава към лечебно заведение или към диагностично-
консултативен център. Списъкът на лабораториите, които издават Европейски цифров COVID-сертификат за изс-
ледване е публикуван на страницата на НЗИС. 
 
Приложението за проверка на сертификатите е COVID CHECK BG. То може да бъде изтеглено от следния адрес: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=dcc.check.bg 
 
От МЗ уточниха още, че за „зелен сертификат“ се признават и посочените в заповедта на министъра от 27.08.2021 г. 
аналогични документи за ваксинация, за изследване и за преболедуване (доказано с PCR или с антигенен тест) за 
лица, ваксинирани, преболедували или изследвани извън страната. 
 
Предстои валидността на сертификатите за преболедуване на COVID-19 да бъде удължена от 6 на 12 месеца, като 
те ще могат да се ползват на територията на страната, за нуждите на държавния здравен контрол. Такива сертифи-
кати ще могат да получат всички преболедували коронавирусната инфекция, установена с PCR или антигенен 
тест. Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров на брифинг в Министерството на здравео-
пазването на 21 октомври, съобщиха от пресцентъра на МЗ.  
 
„Информационно обслужване“ АД работят усилено и ни увериха, че най-късно в понеделник ще могат да се издават серти-
фикати за преболедували, установени с антигенен тест. Право да получат документа ще имат всички, диагностицирани с 
антигенен тест след 01.12.2020 г., когато официално за България антигенният тест е приравнен на PCR теста“, допълни 
здравният министър. 
 
Това решение стъпва на становищата на експертните съвети по инфекциозни болести, епидемиология и клинична 
имунология. В министерството вече е постъпила позицията на Експертния съвет по инфекциозни болести с главен 
координатор проф. Червенякова - членовете на Съвета единодушно подкрепят удължаването валидността на сер-
тификата. Постъпило е и становището на Експертния съвет по епидемиология с главен координатор проф. Стои-
лова - в документа също се изказва съгласие. До края на деня се очаква и позицията на проф. Мурджева и колегите 
ѝ  от Експертния съвет по клинична имунология. В предварителен разговор от там също е изказана подкрепа. Това 
стана ясно от думите на зам.-министър д-р Тома Томов. 
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АВТОРИТЕ НА СПРАВОЧНИКА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ  

НАСТОЯХА РЪКОВОДСТВОТО ДА СТИГНЕ ДО ВСЕКИ ЛЕКАР 

 
В разгара на поредната COVID вълна България продължава да стои на първите места по смъртност в Европа и на 
последните по ваксинация. Оказа се, че най-авторитетните здравни институции и организации разполагат с мо-
дерен справочник, който е и утвърден протокол за най-ефикасно лечение на коронавируса, но не се прилага 
масово просто защото не е задължителен, съобщи БНР на 11.10.2021 г.  
 
Справочникът, който е и интерактивен, за диагностика и лечение на COVID-19 е факт от девет месеца. Негови 
автори са трима лекари, а двама от тях са хирурзи в „МБАЛ-Благоеврад“. 
 
Димитър и Георги Димитрови, баща и син, са специализирали в Израел, Германия, Англия и САЩ. Повече от 
година отделението им работи и като COVID отделение. Запретват ръкави и проучват най-добрия опит от дър-
жавите, постигнали безспорни резултати в битката COVID-19. Месеци наред те систематизират научните публи-
кации и ги свеждат до най-важното - в 60 страници на хартиения справочник и много по-подробно в дигитален 
вариант. 
 
"Това е западният опит, извадена е есенцията. Който използва това, смъртността е доведена до минимум. В справочника 
има кога и в каква фаза какви лекарства да се дават, колко дни. Има вградени алгоритми, които помагат с обективизира-
нето на триажа на болния... БЛС издаде над 5000 екземпляра. Опитаха да се популяризира. Но има колеги, които не са 
чували за него. Справочникът е създаден безвъзмездно", споделят д-р Димитър и Георги Димитрови. И допълват: 
"Написали сме цял списък от лекарства, които не се използват. Бяхме провокирани от факта, че в България се изписват 
много хранителни добавки на много високи цени". 
 
Въпросът защо приетият в Националния план за лечение на COVID-19 протокол, разработен от тримата лекари 
и достъпен за всичките им колеги остава пожелателен, а не задължителен, остава да виси като бесило над цифри-
те за смъртността у нас. „Единственият възможен начин за противодействие на това е справочникът да стигне до всич-
ки лекари. Качен е на сайта на Министерството на здравеопазването и на сайта на Българския лекарски съюз", казаха 
още създателите на справочника.  

 
 
 

УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА МЛАДИТЕ ХОРА, КОИТО ТЪРСЯТ ПОДКРЕПА ОТ ПСИХОЛОГ 
 
Увеличава се броят на младите хора, които търсят подкрепа от психолог, заради продължаващата ситуация с 
разпространението на коронавируса. Това съобщи за „Хоризонт“ на БНР психологът Биляна Караджова от Кон-
тактния център на БЧК.  
 
Експертите отчитат задълбочаване на тревожността заради разнопосочната информация. 
 
„Препоръките, които даваме към хората, е да ограничават информационните потоци и да се доверяват наистина на те-
зи, които идват от институциите, в смисъл, ако четат от интернет, то да бъдат от официалните сайтове на инсти-
туциите. Когато са неспокойни, изпитват тревожност или ги обхваща страх повече от нормалното за човек. Достатъч-
но е веднъж на ден, ако толкова много държи, да бъде информиран да чуе новини и толкова, не и да се потапя и заживява в 
тях“, коментира Караджова. 
 
Всеки делничен ден на безплатния национален телефонен номер 0800 11 466 от 10:00 до 17:00 часа, който има 
нужда и се чувства депресиран от ситуацията около пандемията  може да поговори с психолог. В Контактния 
център работят 13 експерти. 
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КОМБИНАЦИЯТА ОТ МОНОКЛОНАЛНИ АНТИТЕЛА CASIRIVIMAB И IMDEVIMAB  

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 ВЕЧЕ Е РАЗРЕШЕНА И У НАС 

 

Комбинацията от моноклонални антитела Casirivimab и Imdevimab за лечение на COVID-19 вече е разрешена и у 
нас. Това се случва след заповед на здравния министър д-р Стойчо Кацаров, издадена на 13 октомври, информира 
Zdrave.net на 14.10.2021 г. 
 
От здравния портал припомня, че комбинацията бе използвана за лечението на бившия американски президент 
Доналд Тръмп при заболяването му от коронавирусната инфекция. Тя е разрешена за спешна употреба в САЩ 
през ноември 2020 г., а в края на февруари тази година Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съобщи, че кок-
тейлът може да се използва за лечение на пациенти с COVID, които нямат нужда от кислород, но са с повишен риск 
от тежка форма на болестта. От ЕМА уточниха, че тази препоръка може да се използва за насоки в отделните дър-
жави от ЕС преди издаването на разрешение от самата агенция. 
 
Със своята заповед д-р Кацаров посочва, че при лечението с коктейла антитела трябва да се спазват научното стано-
вище на ЕМА, препоръките на Експертния съвет по инфекциозни болести, както и публикуваното от СЗО ръковод-
ство „Therapeutics and COVID-19: living guideline“ – всяко от тях подробно разписано в заповедта. 
 
Съгласно показанията, посочени в научното становище на Европейската агенция по лекарствата, моноклоналните 
антитела са предназначени за лечение на потвърден COVID-19 при пациенти над 12 години, които не се нуждаят от 
допълнителен кислород при лечението и са изложени на висок риск от прогресиране до тежък COVID-19, като рис-
ковите фактори могат да включват, но не се ограничават до: напреднала възраст, затлъстяване, сърдечносъдови 
заболявания, включително хипертония, хронични белодробни заболявания, включително астма, захарен диабет 
тип 1 или тип 2, хронично бъбречно заболяване, включително на диализа, хронично чернодробно заболяване, иму-
носупресирани, въз основа на преценката на лекуващия лекар - лечение на рак, трансплантация на костен мозък 
или орган, имунна недостатъчност, ХИВ (ако е лошо контролиран или има данни за СПИН), сърповидно-клетъчна 
анемия, таласемия и продължителна употреба на имуноотслабващи лекарства. 
 
В заповедта на министъра се отбелязва още, че при прилагането на медикаментите трябва да се спазват терапевтич-
ните показания от кратката характеристика, публикувана на страницата на регулаторния орган на Обединеното 
кралство, където коктейлът има разрешение за употреба под условие. 
 
Лечението с коктейла антитела у нас е разрешено за срока на действие на извънредната епидемична обстановка 
или до получаване на централизирано разрешение на за употреба от ЕМА, става ясно още от заповедта. 
 
Министър Кацаров съобщи, че властите правят всичко възможно комбинацията от моноклоналните антитела 
Casirivimab и Imdevimab да може да се използва у нас. Очаква се коктейлът да бъде осигурен в най-скоро време. 

 
  

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРЕДСТАВИ СПИСЪК С ЛАБОРАТОРИИ,  

С КОИТО Е СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ  

НА БЪРЗИ АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ 

 

Министерството на здравеопазването качи на сайта си списък със 162 лечебни заведения с лаборатории и самосто-
ятелни медикодиагностични лаборатории на територията на страната, с които е сключен договор за предоставяне 
и извършване на бързи антигенни тестове. 
 

Съгласно договорите, тези болници и лаборатории работят с безплатно предоставени от Министерството на здра-

веопазването тестове. Пределната цена, която те могат да определят за пробовземането и административната рабо-

та, свързана с отчитането на резултатите в НЗИС и издаването на сертификат за изследване, е до 10 лв. 
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MERCK ИСКА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СПЕШНА УПОТРЕБА НА ПЪРВОТО ПЕРОРАЛНО ЛЕКАРСТВО  

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ЛЕКА ДО УМЕРЕНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ 

 
Фармацевтичният гигант Merck обяви, че внася заявление в лекарствения регулатор на САЩ FDA за разрешение 
за спешна употреба на пероралния препарат молнупиравир за лечение на пациенти с лек до умерен COVID-19, 
информира Zdrave.net на 12.10.2021 г.  като се позова на агенция „Ройтерс“ и съобщение на компанията Merck.   
 
Ако молбата бъде одобрена, молнупиравир ще се окаже първото в света перорално антивирусно лекарство за 
COVID-19. Според експерти неговото разрешение може да помогне за промяна на клиничното управление на 
COVID-19, тъй като молнупиравир може да се приема в домашни условия. 
 
Лечението с молнупиравир, може да намали наполовина шансовете за смърт или хоспитализация за най-
застрашените от тежък COVID-19 според компанията производител. 
 
Прилаганите към момента лекарства като ремдесивир и дексаметазон по правило се назначават само в болнични 
условия под формата на вливания или инжекции, а одобрените препарати с моноклонални антитела все още 
имат ограничена употреба. 
 
В Индия обаче две фирми производители на лекарства се опитаха да прекратят късните етапи на изпитванията 
на генеричните си версии на молнупиравир за лечение на умерен COVID-19. 
 
Източник от индийската агенция за контрол на лекарствата преди дни обяви, че молнупиравир не е показал 
„значителна ефикасност“ срещу умерени случаи, но е довел до успех при леки случаи. Merck заяви, че неговите 
изпитвания се основават на определенията на Американската администрация по храните и лекарствата, които 
приемат критерий за умерен COVID-19 нивата на кислород в кръвта не по-ниски от 93%, докато според възприе-
тите в Индия критерии за умерен COVID-19 се приемат нивата на кислород в кръвта между 90% и 93%. 
 
 
 

ШЕСТ КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРА  

ПРЕДОСТАВИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

НА ПЕДИАТРИЧНАТА БОЛНИЦА „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ“ 

 
Шест кислородни концентратора предостави Министерството на здравеопазването на Специализираната болни-
ца за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, съобщиха от пресцентъра на Министерство-
то на здравеопазването.  
 
Заместник-министърът на здравеопазването д-р Тома Томов проведе разговор с изпълнителния директор на ле-
чебното заведение д-р Благомир Здравков. 
 
Д-р Томов се запозна със създадената организация за обслужване на пациенти под 18-години с коронавирусна 
инфекция, нуждаещи се от консервативно или интензивно лечение. Двамата обсъдиха актуалната епидемична 
обстановка, както и предприемането на допълнителни мерки при увеличаване на заболеваемостта и необходи-
мостта от болнично лечение на пациенти под 18-годишна възраст. 
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ГЕНЕРИЧНИ ВЕРСИИ НА НОВИЯ ПРЕПАРАТ СРЕЩУ COVID-19 МОЛНУПИРАВИР  

ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ В 105 БЕДНИ СТРАНИ 

 

Фирмата „Merck“ подписа споразумение с подкрепяния от ООН „Medicines Patent Pool“ (MPP), което ще позволи 
на повече компании да произвеждат генерични версии на новото орално противовирусно лекарство срещу 
COVID-19 молнупиравир, информира Zdrave.net  на 28. 10. 2021 г. като се позова на агенция „Ройтерс“, позова-
вайки се на съвместно изявление на американския фармацевтичен гигант и организацията. 
 
Базираният в Женева патентен пул e основан през 2010 г. и работи за улесняване на достъпа до важни животос-
пасяващи лекарства в страните с ниски и средни доходи. Той функционира като неправителствена организация, 
подкрепяща публично-частните партньорства в областта на общественото здраве. В неговия борд участват като 
консултанти, но без право на глас представители на СЗО, Световната организация за интелектуална собственост 
и Световната търговска организация. 
 
Сред заболяванията, за които организацията търси начини да осигури съвременни медикаменти без изискване 
за задължителен лиценз, са HIV/СПИН и неговите усложнения, туберкулоза, хепатит C, а сега вече и COVID-19, 
след като СЗО класифицира пандемията като „извънредна ситуация за общественото здраве, която предизвиква 
„международна загриженост“. 
 
Споразумението ще се прилага за 105 страни с ниски и средни доходи и ще позволи на производители, избрани 
от MPP, да произвеждат генерични версии на молнупиравир – антивирусната таблетка, разработена от „Merck“ 
в сътрудничество с „Ridgeback Biotherapeutics“. 
 
Администрацията по храните и лекарствата на САЩ FDA обмисля да даде разрешение за спешна употреба на 
лекарството, за което е доказано в рамките на клинично изпитване, че намалява наполовина риска от сериозно 
заболяване и смърт, когато се приложи в ранната фаза на COVID-19. 
 
„Това е първият прозрачен и основан на принципите на общественото здравеопазване доброволен лиценз за медицинска 
технология за COVID-19“, заявиха „Merck“ и MPP в съвместно изявление. 
 
Компаниите ще могат да кандидатстват за подлиценз от MPP, а лицензът, който ще включва и трансфер на тех-
нологии, няма да бъде свързан с възнаграждение, тъй като СЗО е определила COVID пандемията като значима 
глобална заплаха. 
 
Благотворителната организация „Лекари без граници“ (MSF) обаче изрази разочарование от ограниченията на 
лиценза, тъй като от територията на действие на споразумението е изключено почти половината от световното 
население, както и страни с по-висок среден доход, които разполагат със стабилни производствени мощности, 
като Бразилия и Китай. MSF посочи в свое изявление, че споразумението съдържа разпоредба, която подкопава 
правото на генеричните компании, подписващи лиценза, да оспорват патенти за улесняване на производството 
на генерични лекарства. 
 
По-рано тази година „Merck“ подписа двустранни лицензионни споразумения с 8 индийски производителя на 
генерични лекарства. 
 
Споразумението с MPP разширява производствената база извън тези компании. MPP заяви наскоро пред аген-
ция „Reuters“, че има 24 компании, които са проявили интерес към производството на лекарството. 
 
„През цялото време бяхме наясно, че искаме да диверсифицираме географски нашите генерични партньори, 
така че да имаме не само доставчици на генерични лекарства в Индия, но и в други региони на света“, коменти-
ра Пол Шапър, изпълнителен директор по глобалната обществена политика на „Merck“. 
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РЕГИОНАЛНИЯТ ОФИС НА СЗО ЗА ЕВРОПА ПРИЗОВАВА  

ВЛАСТИТЕ НА КОНТИНЕНТА ДА НЕ ЗАТВАРЯТ УЧИЛИЩАТА 

 

Регионалният офис на СЗО за Европа 
(ERB) призовава властите на континента 
да не затварят училищата, когато предп-
риемат превантивни и ограничителни 
мерки срещу разпространението на 
COVID-19. Според съобщение за пресата 
на ERB в Европа четири последователни 
седмици се наблюдава засилено предава-
не на коронавирусна инфекция (57% от 
всички нови случаи в световен мащаб 
през третата седмица на октомври). За 
това информира БНР на 29.10. 2021 г. 
 
"Миналата седмица, с наближаването на 
зимата, повече от половината страни в 
европейския регион съобщиха за значително 
увеличение на броя на инфекциите с COVID
-19 във всички възрастови групи", се отбе-
лязва в съобщението. 
 
В този контекст 45 държави и територии препоръчват училищата да останат отворени за присъствено обучение, 
докато седем държави са избрали пълно или частично затваряне на училища, а две държави препоръчват дистан-
ционно обучение. 
 
СЗО смята, че прекъсването на образованието на децата трябва да бъде крайна мярка. 
 
"Широко разпространеното затваряне на училища през миналата година, което прекъсна обучението на милиони деца и 
тийнейджъри, нанесе повече вреди, отколкото ползи, особено за психическото и социалното благополучие на децата. Не 
можем да повтаряме същите грешки", коментира Ханс Клюге, ръководител на ERB. 
 
Вместо затваряне на училища СЗО препоръчва широк набор от мерки като физическа дистанция, често миене на 
ръцете, носене на маски, вентилация в класните стаи и увеличен достъп до тестове, особено в местата с висока 
степен на разпространение. 
 
"За да се намали въздействието на COVID-19 през следващите месеци, е жизненоважно решенията на правителствата и 
на обществеността да се основават на данни и доказателства, с разбирането за това, че епидемичната ситуация може да 
се промени и че нашето поведение трябва да се промени заедно с нея. Науката трябва да има предимство пред политика-
та, дългосрочните интереси на децата трябва да останат приоритет, особено сега, когато предаването на инфекциите се 
увеличава в редица страни. Разполагаме с по-ефективни инструменти за справяне с този проблем от затварянето на учи-
лища", допълва Клюге. 
 
До момента в европейския регион на СЗО са регистрирани 76 милиона случая на COVID-19 и 1,4 милиона смърт-
ни случая след заразяване с новия коронавирус. 
 
Призив по-рано отправи и генералният директор на СЗО Тедрос Гебрейесус: "Глобалната координация е единстве-
ният начин да бъде победен този вирус. Броят на новозаразените и смъртните случаи от COVID-19 се увеличава за първи 
път от два месеца заради продължаващия ръст на инфекциите в Европа, който надвишава спада в други региони". 
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15 БОЛНИЦИ ЩЕ РЕМОНТИРАТ СВОИТЕ COVID ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ  

НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

15 лечебни заведения ще ремонтират своите COVID отделения по проект на Министерството на здравеопазване-
то. Средствата се предоставят на лечебните заведения по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, която се 
реализира в рамките на приоритетна ос „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Критериите за включване на болниците бяха публикувани на интернет 
страницата на Министерството на здравеопазването, съобщиха от здравното ведомство.  
 
Първите 15 болници, които сключват споразумения за партньорство с МЗ, са: МБАЛ –Поморие ЕООД, гр. Помо-
рие; МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов; МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград; 
МБАЛ „Ботевград“ ЕООД, гр. Ботевград; МБАЛ“ Елин Пелин ЕООД, гр. Елин Пелин; МБАЛ- Своге ЕООД, гр. 
Своге; МБАЛ –Левски ЕООД, гр. Левски; МБАЛ – Никопол ЕООД, гр. Никопол; МБАЛ „Света Екатерина“ ЕООД, 
гр. Димитровград; МБАЛ – Бала Слатина ЕООД, гр. Бяла Слатина; МБАЛ-Първомай ЕООД, гр. Първомай; 
СБАЛПФЗ – Стара Загора ЕООД, гр. Стара Загора; МБАЛ – Троян ЕООД, гр. Троян; МБАЛ – Павликени ЕООД, 
гр. Павликени и МБАЛ – Червен бряг ЕООД, гр. Червен Бряг. 
 
В лечебните заведения ще бъдат реализирани строително-монтажни дейности и ще бъдат доставени машини и 
съоръжения, нуждата от които е идентифицирана от самите болници и одобрена от експерти в Министерството 
на здравеопазването. С изпълнението на предложените дейности ще бъдат изградени изолирани помещения в 
болничната инфраструктура, изолирани асансьори за превозване на пациенти с COVID-19, ще бъде увеличен 
капацитетът на инсталациите за медицински газ (кислород, вакуум и сгъстен въздух), както и ще се осигурят 
генератори на мощност с цел гарантиране на непрекъснатост на работата на животоподдържащата медицинска 
апаратура, газови инсталации и други. 
 
Отделно от това, Министерството на здравеопазването ще предостави пакет от медицинска апаратура и меди-
цинско оборудване, необходими за осигуряване на по-добър достъп, диагностика и лечение на пациенти с коро-
навирусна инфекция. 

 

 

НЗОК Е ОТДЕЛИЛА ОЩЕ 2,5 МЛН. ЛВ. ЗА ВАКСИНИ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ  

НА НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

 

Националната здравноосигурителна каса е отделила още 2,5 млн. лв. за ваксини и интензивно лечение на неоси-
гурени лица, става ясно от решенията на Надзорния съвет, взети на заседанието на 27 октомври, информира 
Zdrave.net на 28.10.2021 г. 
 
От тях за ваксините и дейностите по прилагането им са определени 700 000 лв. Същата сума е определена и за 
дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно диспансерно 
(амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно 
(амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожновенерически заболявания. За дейности за здравнонеосигурени 
жени до края на годината ще бъдат дадени още 1 100 000 лв. 
 
Промените са вътрешно-компенсирани в средствата за плащания от трансфери от Министерство на здравеопаз-
ването, а необходимите 2,5 млн. лв. идват от трансфера за лечение на деца в чужбина. 
 
В бюджета на НЗОК за 2021 г. трансферът за медицинска помощ за дейности във връзка с лечението на лица до 
18-годишна възраст в чужбина е 12 млн. лв., като за първите 6 месеца на годината са изразходвани 4 291 943, 29 
лв., припомнят от здравния портал 
 
Общо 222 са били издадените формуляри S2 за деца за периода 1 януари 2021 – 30 юни 2021 г. Най-честата пато-
логия, за която са издавани формулярите, включва ортопедични операции, сарком на Юинг, очна патология, 
вродени аномали,онкологични заболявания. 
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ ОЩЕ СРЕДСТВА ЗА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА  

ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА 

 
Министерският съвет прие проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 12 500 
000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. Средствата са за поддържане на резерв от 
лекарствени продукти в лечебните заведения за болнична помощ и готовност при възникване на недостиг в след-
ствие на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19. Целта е достъп на 
всички пациенти, нуждаещи се от спешно осигуряване на качествени, ефективни и достъпни лекарства, инфор-
мира Zdrave.net на 27.10.2021 г. 
 
Списъкът на лекарствените продукти, съдържащи се в резерва, лечебните заведения, в които ще се съхраняват, 
както и указания за осигуряване, отчетност и контрол на разходването на тези лекарствени продукти са опреде-
лени в заповед на министъра на здравеопазването. 
 
С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Минис-
терството на здравеопазването за 2021 г. в размер на 38 600 000 лв. Приемането на Постановлението се налага по-
ради удължения срок на извънредната епидемична обстановка до 30 ноември 2021 г. и необходимостта да се оси-
гури устойчивост на мярката за предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинс-
кия персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19. 
 
Осигуряването на ежемесечно допълнително възнаграждение за медиците на първа линия в размер на 1000 лв. 
нетно е ефективна и устойчива мярка за справяне с разпространението на COVID-19 и съществен фактор за мо-
тивация на медицинските кадри. 
 
По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. са одобрени също така допълнителни разходи в 
размер на 13 000 000 лв., с които се предвижда да се закупят неинвазивни бързи антигенни тестове подходящи за 
изследване на деца, при които се използва слюнка вместо назофаренгиален секрет за откриване на SARS-Co V-2. 

 
Препоръката за скрининг на децата в училища-
та е включена в Насоките за обучение и дейст-
вия в условията на извънредна епидемична 
обстановка. Там е посочено, че при осигурени 
безплатни тестове и съгласие най-малко на 90% 
от родителите в конкретното училище, децата 
ще бъдат изследвани поне веднъж седмично. 
 
Регулярното тестване (2-3 пъти седмично) на 
ученици в условията на епидемично разпрост-
ранение на COVID-19 е широко разпростране-
на практика в редица европейски и други дър-
жави, с което се цели да не се допускат асимп-
томни и пресимптомни носители на новия ко-
ронавирус в училищна среда и да се гарантира 
безопасност на присъственото обучение. 
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Според проучване на Оксфордския университет:  

ПАНДЕМИЯТА ИЗОСТРЯ СТАРИ ПОСТТРАВМАТИЧНИ  

СТРЕСОВИ РАЗСТРОЙСТВА 

 
Симптомите на посттравматично стресово разстройство (ПТСР), наблюдавани при медици на първа линия по 
време на пандемията от COVID-19, може да са свързани с травма, настъпила по-рано в живота им, според проуч-
ване от Оксфордския университет, информира Zdrave-.net на 30.10. 2021 г.  като се позова на агенция „Ройтерс“. 
Три четвърти от оценените 103 медици съобщават за травма, която не е свързана с работата им по време на пан-
демията, констатират авторите. 
 
„При 76% от медицинския персонал, който е имал посттравматично стресово разстройство, то не е свързано с пандеми-
ята. Вероятно стресовият характер на работата по време на пандемията е изострил симптомите или е затруднил възс-
тановяването от тях“, коментира клиничният психолог Дженифър Уайлд, която е ръководител на проучването. 
„Установихме едно значително малцинство, 24%, които наистина развиха посттравматично стресово разстройство 
поради травма от COVID-19“, добави тя. 
 
Близо 40% от оценените са показали признаци на ПТСР и депресия. Проучването също така показва, че голямото 
депресивно разстройство е по-вероятно да се развие по време на пандемията. 
 
Изследователите припомнят, че ПТСР е свързано с някаква битка (по време на военни действия), но може да въз-
никне сред цивилни граждани след природни бедствия, някаква злоупотреба (сексуална например) или друга 
травма. Възможно е медиците да не си дават сметка за такъв предшестващ опит или да не са склонни да го възп-
риемат като травмиращ фактор, идентичен на този, който се преживели военни, ангажирани в бойни действия 
след завръщането си, смятат изследователите. 
 

 

Г-20 ИСКА ПЕРИОДЪТ ДА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ВАКСИНИ,  

ЛЕКАРСТВА И ТЕСТОВЕ ДА СЕ СЪКРАТИ НА 100 ДНИ 

 
Лидерите на 20-те най-големи икономики в света – Г-20, са готови да се ангажират и да подкрепят усилията за 
съкращаване до 100 дни на периода, необходим за разработване на нови ваксини, лекарства и тестове в условия-
та на пандемия, информира Zdrave.net като се позова на агенция „Ройтерс“, която цитира проект на съвместен 
документ, който трябва да бъде приет на срещата на върха на групата в Рим през уикенда. 
 
При нормални обстоятелства разработването на ваксини отнема повече от десетилетие, но пандемията COVID-
19 даде тласък на безпрецедентен брой изследвания, опити и регулаторни процедури, които направиха възмож-
но ваксините да бъдат готови за по-малко от година, припомня агенцията. 
 
Сега лидерите на Г-20 искат този период да бъде допълнително съкратен. 
 
„При извънредни здравни ситуации, причинени от пандемии, ще подкрепим науката да съкрати цикъла за разработване на 
безопасни и ефективни ваксини, терапевтични средства и продукти за диагностика от 300 на 100 дни“, се казва в про-
ектодекларацията, с която „Ройтерс“ разполага. Проектът все още подлежи на промени и допълнения, но офи-
циални лица са заявили пред агенцията, че се очаква този ангажимент да остане непроменен. 
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  ФОНДАЦИЯ „ЗА ДОБРОТО“ ДАРИ МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ 

НА СБАЛ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. Д-Р ИВАН МИТЕВ“  

 

Фондация „За доброто“ дари на СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ медицинско оборудване в 
подкрепа на усилията на медицинските екипи да се погрижат за децата пациенти, информира БНР на 11.10.2021 
г. 
 
Хроничните трудности за болницата се усилват от вълната от COVID-19, която засяга и децата, посочват от фон-
дацията. Това е конкретният повод за дарението. То бе организирано за няколко часа след срещата на председа-
теля на фондацията Кремена Кунева с началника на детското COVID отделение д-р Маргарита Ганева. 
 
COVID секторът в болницата разполага с 5 легла, две от тях са неонатални - и петте легла са заети. Две от децата 
са на интензивно лечение и се борят за живот. През последните седмици всеки ден деца чакат за хоспитализация 
– някой от малките пациенти трябва да бъде изписан, за да постъпи друго дете. COVID секторът е „сглобен с 
подръчни средства“ – от наличната апаратура и човешки ресурси в болницата. И двете са крайно недостатъчни. 
За да има някаква апаратура за COVID отделението децата, тя е взета от други отделения, в които децата са с 
други тежки диагнози. По същия начин стоят нещата и с лекарите и медицинските сестри. 
 
COVID секторът имаше спешна нужда от оборудване на стойност 20 316 лв. До момента от фондацията са осигу-
рили дарения на стойност почти 13 500 лв. като апаратура - помпи за недоносени деца, монитори за реанимация 
и интензивни сектори, преносими аспиратори, инхалатори, теглилки, ЕКГ апарат, 
 
Дарители, прочели в социалната мрежа за състоянието на детското COVID отделение, побързаха да   осигурят по
-голямата част от необходимата сума за останалото оборудване. А то е 2 инфузомата, 1 инфузионен перфузор и 
1 преносим пулсов оксиметър. Те ще бъде доставени през следващата седмица. 
 
При предишната вълна делът на хоспитализирани деца е бил 4%, сега е 10%. От началото на сегашната вълна 
през отделението са минали 66 деца. 6 от тях са били на кислородотерапия в интензивен сектор. До този в тази 
болница няма смъртен случай на дете от вируса. 

 
 

КАМПАНИЯТА „КАПАЧКИ ЗА БЪДЕЩЕ“ 

СЪБРА СРЕДСТВА ЗА ДЕТСКА НЕОНАТАЛНА ЛИНЕЙКА 

 
За по-малко от година кампанията „Капачки за бъдеще“ събра достатъчно средства за закупуване на детска нео-
натална линейка. Тя вече е закупена, оборудвана и бе доставена в Пловдив на 19 октомври. Линейката ще обс-
лужва 5 области, поясни създателят на кампанията Лазар Радков, съобщи БНР. 
 
„Проучвах различни конфигурации и накрая се опитах да намеря пресечната точка между цена, качество и т.н. Защото 
линейки има от 60 000 до 400 000, в зависимост как са направени и какво е оборудването вътре, какви са функционалности-
те и прочие. Тази линейка струва 200 000 лв. В момента ни изкупуват капачките средно на 500 лв./тон. Което означава, 
че са били нужни 400 000 кг капачки“, разказа Радков. 
 
Кампанията продължава със събиране на пластмасови капачки за втора линейка. На 17 октомври  в Бургас желае-
щи даряваха събраните от тях капачки на паркинга на „БИЛЛА“ до „Трапезица“. 
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РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВА В ИНТЕРНЕТ ЩЕ БЪДЕ САМО 

ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  

 
В интернет рекламата на лекарствени продукти, предназначена за медицински специалисти, от днес ще се извър-
шва само при спазване на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и при оси-
гуряване от страна на притежателя на разрешението за употреба на контрол за достъп само на медицински спе-
циалисти. Това става ясно от обнародваното в Държавен вестник изменение на Наредба № 1 от 2012 г. за изисква-
нията към рекламата на лекарствените продукти, информира Zdrave.net на 01.10.2021 г. 
 
С изменението се премахва изискването за посочване на датата на последното одобрение на кратката характерис-
тика на продукта. Според Министерството на здравеопазването по този начин ще се облекчи дейността както на 
притежателите на разрешение за употреба, така и на ИАЛ. Рекламният материал ще съдържа само актуалната 
информация от кратката характеристика на съответния лекарствен продукт. 
 
В мотивите към изменението от МЗ подчертават, че върху дигиталните рекламни материали може да се посочва 
интернет връзка към съответния уеб адрес, където е публикувана актуалната кратка характеристика на продукта. 
Така ще се предостави на медицинските специалисти електронен и улеснен достъп до нейното пълно и актуално 
съдържание и ще се предотврати изтеглянето от пазара на рекламни материали поради административни проме-
ни в продуктовата информация. 

 
 

 

ЩЕ ПРОСЛЕДЯВАТ РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ  

НА НЕДОНОСЕНИ БЕБЕТА 

 
„Като цяло у нас все още не се полагат особено много усилия за проследяване на здравословното развитие на недоносените 
бебета и малки деца“, посочи в ефира на програма „Хоризонт до обед“ на БНР на 04.10.2021 г. Маргарита Габровс-
ка от фондация „Нашите недоносени деца“ по повод старта на програмата за проследяване на ранното детско 
развитие на недоносени бебета, която започна от октомври. 
 
„С тази пилотна програма искаме да помогнем на семейства в затруднено финансово положение, социално слаби семейст-
ва. Това ще са семейства на преждевременно родени деца до една година. Защото това е критичният период по отношение 
на тяхното медицинско наблюдение. 
 
Програмата заинтересува много семейства извън София. Тя е за период от една година. За бебенцата ще се осигуряват 
консултации със специалисти в център „Малки чудеса“. Ще се проследяват от рехабилитатор, кинезитерапевт, специа-
лист по ранно детско развитие и детски психолог“, разказа още Габровска. По думите ѝ  организацията от години се 
бори да има и Национална програма за проследяване на недоносените бебета.  
 
„Най-важното чудо е, когато родители на такива деца се успокоят. Това са семейства с малко по-голямо притеснение за 
техните бебета, защото те ги виждат чак на изписването, още повече и заради мерките по пандемията това беше също 
затруднено“, каза още Габровска. Тя допълни, че след едногодишния период на тази програма се надяват да пре-
доставят анализ на нуждите на семействата и на възможностите от страна на държавата за подкрепа на ранното 
детско развитие. 
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СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ПОБЕДИ ДЕПРЕСИЯТА!“ 

 
Пандемията от COVID-19 оказа голямо влияние върху психичното здраве на хората по целия свят. На хибридно 
събитие в Брюксел на 30 септември 2021 г. беше създадена нова паневропейска коалиция с активното партньорс-
тво на СЗО. Нейната мисия ще бъде да се преодолеят пропуските в грижата за над 150 милиона хора по света с 
психично заболяване, от които само малка част получават адекватна грижа и лечение. 
 
По повод 10 октомври – Световния ден на психичното здраве, по инициатива Портал на пациента Национални-
ят център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), СЗО - България, Фондация „В помощ на здравето“, Фонда-
ция „Глобална инициатива в психиатрията“ и УНИЦЕФ – България дадоха старт на информационна кампания 
„Победи депресията!“. Една от основните мисии на тази неформална коалиция ще бъде да се направи видимо 
едно от най-унищожителните и скрити заболявания – депресията. Световната статистика показва, че всеки пети 
човек през живота си е преживял депресивен епизод. Засяга два пъти по-често женския пол. 
 
„Депресията води до проблеми от различно естество – социални, психологични, биологични. Това е основното заболяване, 
водещо до инвалидност и основна причина за смърт във възрастовата група 18-44 години. Заболяването може да се прояви 
както от средата на юношеството, така и в средата на 40-те години. Най-често първи епизод на депресията възниква 
преди достигане на 20-годишна възраст (в около 40% от случаите), като медианата е 25 години“, споделя д-р Влади-
мир Наков, началник на отдел „Психично здраве“ в НЦОЗА. 
 
„По време на тазгодишната кампания ще предоставим нови материали в лесни за четене формати за това как да се гри-
жим за собственото си психично здраве и как да се справяме във всеки един момент и възраст с депресивните разстройст-
ва.  Тази година Световният ден на психичното здраве ще премине под мотото „Грижа за психичното здраве на всички: 
да го направим възможно!“. В момента изграждаме специализирана секция с информация на Портал на пациента. Надява-
ме се, че ще бъде полезна на цялото ни общество“, информира д-р Скендер Сила, представител на СЗО за България. 
 
По данни от последния доклад на УНИЦЕФ повече от един на всеки 7 младежи в света на възраст между 10 и 19 
г. живее с диагностицирано психично разстройство. Като почти 46 000 подрастващи губят живота си заради са-
моубийства всяка година, което е сред топ 5 причините за смъртни случаи в тази възрастова група. Междувре-
менно съществува огромна пропаст между нуждите по отношение на психичното здраве и финансирането му. В 
световен мащаб само около 2% от бюджетите на правителствата за здраве се харчат за психично здраве. 
 

 
 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ОДОБРИ СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА  

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ОЧНИ БОЛЕСТИ 

 

Министерският съвет одобри създаването на „Специализирана болница за активно лечение на очни болести 
(СБАЛОБ) Просперитас“ ООД, гр. София, съгласно регламентирания нормативен ред за целта в Закона за ле-
чебните заведения, информира Zdrave.net на 15.10.2021 г. като се позова на съобщение от пресслужбата на Ка-
бинета. 
 
В проекта и тригодишния бизнес план на дружеството се предвижда изграждане на специално проектирана 
самостоятелна сграда в гp. София. Проектирането на всички етапи на болницата е приключило с влязло в сила 
разрешение за строеж, а завършването на сградата на болницата и въвеждането ѝ  в експлоатация, както и обза-
веждането и оборудването с необходимата апаратура и техника за осигуряване на дейността се предвижда да 
продължи до девет месеца след решението на Министерския съвет. 
 
Сградата ще се състои от 5 надземни етажа и 2 етажа сутерен, както и подземен гараж с хидравлична платфор-
ма, разположен на втори сутерен. Организационната структура на болницата включва Отделение по очни бо-
лести с 5 легла, информират още от МС. 
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ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  

ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

 

Правителството прие промените в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, анон-
сирани от здравното ведомство в началото на август, информира Zdrave.net на 15.10.2021 г. 
 
С промените се гарантират правата на българските граждани за ползване на медицински услуги както като 
задължително здравноосигурени лица, така и при ползване на медицинска помощ, заплатена от други източ-
ници - договори за медицинска застраховка и други случаи на лечение на пациенти срещу заплащане, извън 
заплащането от НЗОК. 
 
С текстовете лекуващите лекари се задължават да издават амбулаторен лист и направление за хоспитализация, 
независимо дали пациентът ползва медицинска помощ в обхвата на здравното осигуряване, или заплащана от 
друг източник. По този начин ще се гарантира документирането на всички извършени на пациента медицинс-
ки дейности, което ще осигури пълнота на медицинската документация и ще улесни последващото проследя-
ване и лечение на пациента, посочват от МС. 
 
Направени са и промени, свързани с организацията на листите за планова хоспитализация в лечебните заведе-
ния, както и отпадане на регламентирания максимален срок от 2 месеца, за който може да бъде планиран прие-
мът за хоспитализация, като с това се създава възможността планирането на лечението да бъде отложено неог-
раничено във времето. Направени са уточнения относно ангажиментите на лекаря, извършил конкретна мани-
пулация или интервенция на пациент да предоставя при необходимост консултации и да взаимодейства с ле-
карите, които го лекуват и наблюдават през цялото време на престоя му в лечебното заведение. 

 

ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА 40% ОТ ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  

СА БИЛИ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНИ ДА ПОЛУЧАТ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

 

Пандемията от COVID-19 е повлияла негативно на диагностиката и лечението на близо 40 на сто от пациентите с 
хронични заболявания. Това каза Димитър Ганев от социологическата агенция „Тренд“ по време на дискусия, организира-
на от Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз и от Асоциацията на научноизследователските фарма-
цевтични производители в България, съобщи БТА на 13.10.2021 г.  
 
Ганев представи данните от проучване за влиянието на пандемията върху здравеопазването и здравните услуги, направе-
но в периода 16-22 юли 2021 г., „лице в лице“, сред 1007 пълнолетни граждани. 
 
От всички запитани 28 на сто отговарят, че имат хронично заболяване, като 6 на сто от тях са посочили, че заради 
пандемията се е забавила диагностиката им. На 30 на сто се е забавило лечението, а на 5 на сто лечението е било прекъс-
нато. На 54 на сто от страдащите от хронично заболяване пандемията не е повлияла на достъпа до лечение на болестта 
им. Пет на сто не са дали отговор на въпроса. 
 
На 22% от всички респонденти им се е наложило да отложат или отменят преглед заради пандемията, показва още про-
учването. На 16 на сто от всички участници им се е наложило да отменят посещение в болница. При 12% от запитани-
те се е наложило да се забави или прекрати терапия. Всеки пети от респондентите е бил затруднен да посети личния си 
лекар. 
 
За 8 на сто от участниците достъпът до здравни услуги по време на пандемията е бил много проблемен, за 24 на сто - 
„по-скоро проблемен“, за 42 на сто - „по-скоро безпроблемен“, за 11 на сто - „напълно безпроблемен“, а 15 на сто не знаят 
или не могат да преценят. Профилактичен преглед не са си направили 71 на сто от участниците в проучването. 
 
Според 64% от запитаните бюджетът за здравеопазване за следващата година трябва да се повиши. Голяма част от 
участниците (67%) отговарят, че основните проблеми в системата, които са проличали по време на пандемията, са 
били свързани с липсата на медицински кадри. От всички запитани 71 на сто отговарят, че не са склонни да отделят по-
висок процент за здравна осигуровка. 
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18 ФИЛИАЛА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПОЛУЧИХА  

ПО ЕДНА МОДЕРНА ЛИНЕЙКА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ 

 
„Тук съм, за да изразя моите, а и, надявам се, на 
всички наши сънародници благодарност, призна-
телност и респект към работещите в центровете 
за спешна медицинска помощ в цялата страна. Това 
е една тежка професия, винаги е била такава, каз-
вам го и от личен опит. Днес – в условията на тре-
та поредна пандемична вълна, е още по-трудна. 
Това е така както заради повечето адреси, които 
трябва да бъдат обслужени, заради постоянното 
носене на предпазни облекла, но и заради повишения 
риск на работа в такава среда“. Това каза минис-
търът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров 
на официална церемония по връчването на 18 
нови линейки за нуждите на системата на 
спешната помощ у нас. Новите санитарни авто-
мобили бяха осветени от Негово Преосвещенст-
во епископ Поликарп, викарий на Софийската 
Света митрополия, който пожела здраве и бла-
годенствие на българския народ. Това съобщи-
ха от пресцентъра на МЗ на 15.10.2021 г.  
 
„Всички ние като народ дължим признателност на хората от спешната медицинска помощ. Здравната ни система, в т.ч. 
и спешната помощ, се нуждае от редица организационни промени и подобрения, за да функционира системата по-добре и 
за да бъдат работещите в нея по-спокойни и удовлетворени. Спешните медици ще получат по-добро възнаграждение, кое-
то възнамерявам да предложа в следващия държавен бюджет“, изтъкна министър Кацаров. „Направихме изменение в 
медицинския стандарт по Спешна помощ, което ще позволи повече болници да разкрият спешни отделения и се надявам 
това да улесни работата“, допълни той. Санитарните автомобили са осигурени по линията на проект BG16R-
FOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Опера-
тивна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Проектът е с общ бюджет 163 897 815,62 лв. 
 
По една нова линейка тип В или С получиха 18 Филиала за спешна медицинска помощ към Центровете за спеш-
на медицинска помощ в Добрич, Ловеч, Плевен, Пловдив, София, Ямбол, Габрово, Пазарджик, Силистра, Стара 
Загора и Шумен.   
 
В момента тече и процедура по преобявяването на обществена поръчка за осигуряването на 42 линейки с пови-
шена проходимост, допълниха от МЗ. 
 
До момента в изпълнение на проекта за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ в страната са пре-
доставени 358 санитарни автомобила (185 линейки за спешна медицинска помощ тип B; 95 линейки за интензив-
ни медицински грижи тип C и 78 броя линейки тип B със задвижване 4х4). 
 
Проектът „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ” предвижда още модернизиране и 
подобряване на инфраструктурата на системата за СМП в 27 центъра за спешна медицинска помощ в областни-
те градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа в общините, както и в 34 спешни отделения в лечебни заве-
дения с над 50% държавно участие в капитала. По линия на проекта ще бъде извършена и модернизация на по-
мещенията, чрез доставка на оборудване и обзавеждане за обектите от СМП. 
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ПРОМЕНИТЕ В ПЪРВИЧНАТА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ЩЕ ВЛЯЗАТ В СИЛА ДОГОДИНА 

 
Промените в първичната медицинска документация ще влязат в сила от 1 януари 2022 г. Това става ясно от 
Анекса към НРД, предложен от НЗОК, информира Zdrave.net на 18.10.2021 г. 
 
От здравния портал припомнят, че от Българския лекарски съюз настояха изискванията, приети с анекс към  
НРД от 31 декември 2020 г., които регламентират изискванията относно попълването па бланките на първични-
те медицински документи - „История на заболяването”, „История на бременността и раждането” и „История 
на новороденото”, да влязат в сила от 31 декември 2021 г. В същия договор е посочено, че изискванията са за-
дължителни след 1 април 2021 г. 
 
„Предлагаме срокът за влизане в сила на измененията да бъде удължен до 31 декември 2021 г., за да има възможност M3 
нормативно да регламентира и утвърди бланки на Истории на заболяването/на бременността и раждането/на новороде-
ното“, пишеше в писмото на БЛС. 
 
От своя страна НЗОК е изготвила анекс към НРД, според който от 1 януари 2022 г. медицинските документи 
„История на заболяването“, „История на бременността и раждането“ и „История на новороденото“ ще се изда-
ват само по електронен път, като в поле „№ на документа“ се вписва Национален референтен номер, издаден 
от Националната здравно-информационна система. 
 
Предстои анексът да бъде подписан от УС на БЛС и от Надзорния съвет на НЗОК. 

 

 

В СОФИЯ ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВИЯ  

ЕДИНЕН ДЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС 

 
Докато България чака своята Национална детска болница, в София предстои изграждането на Детски комп-
лекс. Това стана ясно от думите на общинския съветник Николай Стойнев, който е и председател на Надзор-
ния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, информира Zdrave.net. 
 
Така в столичния район „Овча купел“ да бъде изграден първият Единен детски медицински комплекс, който 
ще предлага услуги за деца и юноши до 18 години. Освен детски стационар, специален социален пакет ще 
предоставя безплатни медицински и психологически грижи за деца в неравностойно положение, информира 
Стойнев, цитиран от БТА. Той присъства на представянето на новата инвестиция в детска болница в размер на 
1,9 млн. лв. и връчването на сертификат „Клас В“. Сертификатът се дава за построяването на Детски медицин-
ски комплекс с болнично детско отделение и поликлинична част. 
 
Предвижда се да бъде изградена нова сграда за извършване на специализирани извънболнични и болнични 
консултативно-диагностични, лечебни, профилактични и здравно-промотивни дейности за деца до 18 годи-
ни. 
 
Медицинският комплекс ще е на два етажа, със застроена площ 598 кв.м. и обща разгърната застроена площ от 
2200 кв. м. Центърът ще предлага интегриран социално-здравно-психологически пакет, предназначен за деца 
от раждането до навършено пълнолетие, за приемни семейства, както и за семейства от маргинализирани и 
уязвими социални групи и социално изолирани общности. 
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УВЕЛИЧАВА СЕ БРОЯТ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ПО ЕВРОПРОЕКТ  

„СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” 
 

От 273 на 500 лица се увеличава броят на специализантите в системата на здравеопазването по проект BG05M9OP001-
1.015-0001 „Специализация в здравеопазването” след сключване на допълнително споразумение. През месец септември 
2021 г. са одобрени промени в критериите за избор на операция „Специализация в здравеопазването“. Те касаят както 
увеличение на бюджета, така и промени в индикаторите за изпълнение и резултат, съобщиха от пресцентъра на МЗ но 
26.10.2021 г. 
 
С промените се предвижда общият бюджет на проекта да се увеличи от 3 500 000 лв. на 5 852 900 лв. От 190 на 350 се 
увеличава броят на заетите участници, вкл. самостоятелно заети в приоритетни сектори на икономиката. 
 
Очакваните резултати след приключване изпълнението на проекта са броят на участниците, придобили квалификация, 
да се увеличи от 218 на 230 специализанти. От 50 на 270 ще се увеличи броят на участниците в процес на специализа-
ция. 
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
 

ЧЕТИРИ ОРГАННИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ БЯХА ИЗВЪРШЕНИ В СОФИЯ  

СЛЕД ДОНОРСКА СИТУАЦИЯ, РЕАЛИЗИРАНА ОТ ЕКИП НА УМБАЛ „ПЛОВДИВ“ 
 

На 26 октомври в МБАЛ „Лозенец“ бяха извършени две бъбречни трансплантации – на жена на 39 г. и на жена 
на 25 г. Посредством сплит чернодробна трансплантация втори шанс за живот получиха 7-месечно дете, трансп-
лантирано в болница „Лозенец“, и 27-годишна жена, чиято трансплантация беше извършена във Военномеди-
цинска академия. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 28.10.2021 г. 
 
Донор е 24-годишна жена от област Пловдив,  идентифицирана с мозъчна смърт в УМБАЛ „Свети Георги“ на 25 
октомври. Близките на жената взимат благородното решение да помогнат на нуждаещи се от трансплантация 
хора, давайки им втори шанс за живот. 
 
Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изказаха благодарност за 
хуманния жест на семейството и поднасят своите съболезнования. Те отправиха благодарност и към екипите на 
УМБАЛ „Свети Георги“, болница „Лозенец“, Военномедицинска академия и центровете за спешна медицинска 
помощ в Пловдив и София. 

 
 

ОТБЕЛЯЗАХМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ИНСУЛТА 
 

На 29 октомври отбелязваме Световния ден за борба с инсулта. Той се чества от 2006 г. по идея на Световната 
организация по инсулт. Целта е да се повиши обществената информираност относно мозъчно-съдовите заболя-
вания и значението на първичната и вторична профилактика за намаляване на неблагоприятните последици за 
здравето, до които те водят, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.  
 
На всеки шест секунди някъде по света един човек губи живота си, вследствие на мозъчен инсулт. Притесните-
лен е и фактът, че през последните години спада възрастовата граница, при която е възможно да се стигне до 
това състояние. 
 
Данните на Световната здравна организация сочат, че 1 от 4 души е застрашен от инсулт. Според прогнозите в 
Плана за действие за инсулт за Европа (SAP-E) за годините от 2018 г. до 2030 г., изготвен от Европейската органи-
зация за мозъчен инсулт (ESO) в сътрудничество със Stroke Alliance for Europe (SAFE), до 2035 г. ще има 34% уве-
личение на инсултите. Ето защо е важно да се знае, че ограничаването на рисковите фактори, ранното разпоз-
наване на първите симптоми и навременният достъп до адекватна медицинска помощ могат да предотвратят 
голяма част от инсултите. 
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БОРБАТА С РАКА Е ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕФОРМИ  

В ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 
 

Министерството на здравеопазването, Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания и водещи специа-
листи в областта на онкологията проведоха днес обществена консултация за изготвянето на Националния анти-
раков план 2021-2030 г., в унисон с Европейския план за борба с рака. Създаването на Национален план за борба 
с рака е една от най-важните реформи, заложени в Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от прес-
центъра на Министерството на здравеопазването на 28.10.2021 г. 
 
„Може би за първи път имаме шанса всички – пациенти, изпълнителна власт, специалисти – да се наредим от едната 
страна на борбата с рака“, заяви д-р Лидия Чорбанова, началник на кабинета на министъра на здравеопазването. 
„Това е една от най-важните реформи, които сме заложили за следващия програмен период. До края на годината смятам, 
че ние ще започнем да показваме първите резултати“, каза тя. Д-р Чорбанова увери, че в Плана са заложени механиз-
ми, които засягат борбата с рака от превенцията му чрез здравно образование и насърчаване на здравословни 
навици у младите до изграждане на нужна инфраструктура за по-достъпно лечение и палиативни грижи из ця-
лата страна. 
 
„Вече сме осъществили първите контакти, включително с пациентски организации на онкологично болни хора. Ще изпол-
зваме вече така трасираните контакти като база направо да започнем диалог в посока реализация на най-важното“, заяви 
д-р Цветолюба Генкова, ръководител на Дирекцията за правата на пациентите в Министерството на здравеопаз-
ването. 
 
Проф. Асен Дудов, председател на Българското онкологично научно дружество, подчерта нуждата за интегра-
ция на българския антираков план на европейско ниво.  
 
Евгения Александрова, председател на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания, заяви нуждата 
от партньорство между експерти, пациенти и законодатели за интеграцията на Националния антираков план в 
България. „Стана ясно, че вече няма място за говорене. На правата сме, в която трябва да действаме“, заключи тя. 

 
 

ПРЕЗ ОКТОМВРИ ОТБЕЛЯЗАХМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ  

И ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА 
 

На 9 октомври отбелязахме Световния ден на палиативните грижи. Идеята на инициативата е да се повиши ин-
формираността на обществото за значението на палиативните грижи и да се окаже подкрепа на хората с хронич-
ни, прогресиращи или термални заболявания, информираха от пресцентъра на Министерството на здравеопаз-
ването.  

 
У нас палиативните грижи при онкологично болни пациенти се изпълняват в двадесет и пет лечебни заведения 
на територията на цялата страна, в това число университетски специализирани и многопрофилни болници, 
комплексни онкологични центрове. По отношение на тези грижи се наблюдава тенденция за нарастване изпъл-
нението на дейностите и изплатените финансови средства, като през 2018 г. са проведени 17 987 леглодни, за 
които НЗОК е заплатила 1 078 785 лв., а през 2019 г. изплатените средства са 1 825 227 лв. за 20 663 леглодни. През 
2020 г. при изключително неблагоприятните условия във връзка с епидемичната обстановка са проведени 17 604 
леглодни и са изплатени 1 745 599 лв. 
 
На 9 октомври отбелязахме и Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, припомниха от 

МЗ. Денят се чества от 1996 г. като традиционно го отбелязваме през втората събота на месец октомври. Тази 

година мотото на инициативата е „Просто кажи „Да!“, а целта е повече граждани да получат информация за 

смисъла и значението на донорството и трансплантацията. Този ден дава  възможност да се почетат всички до-

нори на органи и техните семейства, както и да се благодари на медицинските специалисти по донорство и 

трансплантация. 
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СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ОДОБРИ ПЪРВАТА ВАКСИНА СРЕЩУ МАЛАРИЯ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Световната здравна организация одобри ваксината срещу малария RTS, S/AS01, първата срещу болестта, прена-
сяна от комари, която убива повече от 400 000 души годишно, предимно африкански деца. За това съобщи БНР 
на 08. 10.2021 г. като се позова на БГНЕС. 
 
На всеки 2 минути дете умира от малария, по данни  на СЗО. 
 
Решението последва преглед на пилотна програма, прилагана от 2019 г. в Гана, Кения и Малави, чрез която бяха 
дадени повече от 2 милиона дози от ваксината, създадена за първи път от фармацевтичната компания GSK през 
1987 г. 
 
„След като прегледа доказателствата от тези страни СЗО заяви, че препоръчва широко използване на първата в света 
ваксина срещу малария“, каза генералният директор на агенцията Тедрос Аданом Гебрейесус. 
 
СЗО каза още, че препоръчва широко приложение на ваксината сред децата на юг от Сахара и в региони с умере-
но до високо предаване на малария в Африка. 
"От научна гледна точка това е огромен пробив", каза Педро Алонсо, директор на Глобалната програма за малария 
на СЗО. 
 
Ваксината действа срещу плазмодий фалципарум - един от петте вида паразити и най-смъртоносният. 
 
Симптомите на болестта включват треска, главоболие, мускулни болки, втрисане и изпотяване. 
 
За първи път СЗО препоръчва за широка употреба ваксина срещу човешки паразит, а следващата стъпка ще бъде 
финансирането ѝ . 
 
"Това ще бъде следващата голяма стъпка. Тогава ще преминем към мащабиране на дозите и решения за това къде ваксината 
ще бъде най-полезна и как ще бъде разгърната", каза Кейт О'Брайън, директор на отдела по имунизация, ваксини и 
биологични препарати. 
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Редакционен екип:  
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Румяна Милева – редактор  
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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. 


