
Министър Ангелов: 

74% Е ЗАЕТОСТТА НА БОЛНИЧНИТЕ ЛЕГЛА ЗА НЕУСЛОЖНЕНИ 

ПАЦИЕНТИ С КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ,  

А 71% - НА ЛЕГЛАТА ЗА ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ 

 

През последните две седмици наблюдаваме покачване на случаите. За последните 

няколко дни се намираме в най-върховата част на пика, който е трети за нашата страна. 

Това заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов на редовния брифинг, свързан 

с актуалната епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки. Той 

допълни, че в момента „вървим в най-високата част на платото на епидемията“, 

информира Zdrave.net на 01.04.2021 г. 

 

Нещата в рамките на няколко седмици ще се оправят, прогнозира проф. Ангелов. 

По думите му най-големият натиск в момента е натискът върху психиката на хората. Той 

посочи, че различни хора се опитват да окажат натиск чрез боравенето със страховете и 

надеждите на всички българи, но апелира всеки български гражданин да са спокойни, 

защото системата на здравеопазването е подготвена. „Нямаме абсолютно никакви 

притеснения“, категоричен бе той. 

 

74% е заетостта на леглата за неусложнени пациенти с коронавирусна инфекция, 

а 71% - на тези за интензивни грижи. Има възможност от увеличаване на леглата там, 

където това се налага, без това да компрометира нуждите за лечение на пациенти без 

COVID, обясни още здравният министър и посочи, че системата на здравеопазването 

разполага с близо 48 000 легла за активно лечение. 

 

Здравният министър отчете, че за последната седмица са имунизирани близо 15 

000 лица на ден, като допълни, че очакванията са с увеличаването на доставките на 

ваксините в страната този брой да се увеличи. „Ние сме може би единствената 

държава, в която хората имат достъп до ваксината, стигат до тази ваксина и се 

отказват, защото не е избраната от тях. Има държави, в които няма никакви 

ваксини“, коментира още проф. Ангелов. През април идват достатъчно ваксини, допълни 

той. 

 

Здравният министър благодари на всички медици, които са се ваксинирали и сега 

не се заразяват. Той изтъкна, че отново има засилен интерес от страна на лекари и 

учители да се имунизират и поради тази причина се пренасочват ваксини към тях. 

146 медици са настанени с диагноза COVID в лечебните заведения в момента, като 11 от 

тях са в интензивните структури, стана още ясно на брифинга. Той отчете, че 

тенденцията отново клони към увеличаване на броя на излекуваните спрямо този на 

новозаразените.  

 

"Броят на излекуваните почти достигна броя на новозаразените. Колкото се 

приемат, толкова се и изписват", заяви и директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ 

проф. Асен Балтов. Той посочи, че болниците в София имат готовност и резерв, ако 

ситуацията се усложни. „Не се наблюдава натискът от ноември и декември, когато 

имаше оплакване от чакане пред болници и недостатъчна възможност за 

хоспитализации“, подчерта проф. Балтов. 

 


