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   ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ  
                      ПО  
          ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
                                        

      

 
    ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН  
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 

Росен Русимов,  

медицински фелдшер в ЦСМП  - Търговище: 

НУЖНА Е ПОЗИТИВНА КАМПАНИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА МАШИНА ЗА ВЪЗС-

ТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В ПРОФЕСИИТЕ   

ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ 

                                                                                                                      Борис Николов,  

медицински фелдшер в ЦСМП - Търговище 

БИХ ИСКАЛ БЪДЕЩИТЕ ЗАКОНОТВОРЦИ ДА ПРОЯВЯТ  

СИЛНА ВОЛЯ И ИСТИНСКИ СТРЕМЕЖ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО В 

НАШИЯ ОТРАСЪЛ - ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА, ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНС-

КАТА БАЗА, ПРИВЛИЧАНЕ НА КАДРИ И ДОСТОЙНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  

ЗА ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД  

 

АКТУАЛНО  

 Милка Василева, Председател на УС на БАПЗГ:  
 

   ЗАЕДНО ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА ОТСТОЯВАМЕ РАЗУМНИТЕ РЕШЕНИЯ  

  НА ПРОБЛЕМИТЕ, ЗА ДА ИМА ПО-ДОБРИ И ПО-СПОКОЙНИ ДНИ ЗА НАШИТЕ ПРОФЕСИИ! 

 

 ТЕМА НА БРОЯ 

 

  БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ СТАРТИРА  

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА РАБОТИМ В ХАРМОНИЯ“ С БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР  

  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ 

 

ИНТЕРВЮ 

 

Проф. Антония Димова, декан на ФОЗ на Медицински университет 

„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна: 

 

ОБУЧЕНИЕТО НЕ Е САМО ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗНАНИЯ.  

ТО Е ВДЪХНОВЯВАНЕ, МОТИВИРАНЕ, ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОТНОШЕНИЕ  У БЪДЕЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧЕНЕ И  

СТРЕМЕЖ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 



2  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2 /2021 

 

 
 
 

                               

                          

                            СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

 

 АКТУАЛНО  

 Милка Василева,  

 Председател на УС на БАПЗГ: 

 

  ЗАЕДНО ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА ОТСТОЯВАМЕ РАЗУМНИТЕ РЕШЕНИЯ  

  НА ПРОБЛЕМИТЕ, ЗА ДА ИМА ПО-ДОБРИ И ПО-СПОКОЙНИ ДНИ  

  ЗА НАШИТЕ ПРОФЕСИИ! 
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  ТЕМА НА БРОЯ 

  БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ    

ГРИЖИ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА РАБОТИМ В  

  ХАРМОНИЯ“ С БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА  

  ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ 
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ИНТЕРВЮ 

Проф. Антония Димова, 

декан на Факултета по обществено здравеопазване на Медицински  

университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна: 

ОБУЧЕНИЕТО НЕ Е САМО ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗНАНИЯ.  

ТО Е ВДЪХНОВЯВАНЕ, МОТИВИРАНЕ, ФОРМИРАНЕ НА  

ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ У БЪДЕЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ,  

ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧЕНЕ И СТРЕМЕЖ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО  

САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
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  ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 

 Росен Русимов, 

медицински фелдшер в ЦСМП – Търговище: 

НУЖНА Е ПОЗИТИВНА КАМПАНИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА МАШИНА 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В ПРОФЕСИИТЕ 

ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ 

Борис Николов 

медицински фелдшер в ЦСМП - Търговище 

БИХ ИСКАЛ БЪДЕЩИТЕ ЗАКОНОТВОРЦИ ДА ПРОЯВЯТ СИЛНА ВОЛЯ  

И ИСТИНСКИ СТРЕМЕЖ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО  

В НАШИЯ ОТРАСЪЛ, Т.Е. ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА, ПОДОБРЯВАНЕ НА 

МЕДИЦИНСКАТА БАЗА, ПРИВЛИЧАНЕ НА КАДРИ  

И ДОСТОЙНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД 
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   НЕ НА АГРЕСИЯТА 

 

БАПЗГ ОСТРО ОСЪДИ АГРЕСИЯТА НА МЪЖ, ЗАПЛАШВАЛ 

   С НОЖ ЛЕКАР ОТ ФСМП - ДУПНИЦА 
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   ПРАЗНИК 
  

БАПЗГ в поздравление към зъболекарите: 

БЪДЕТЕ ВСЕ ТАКА ЗНАЕЩИ, МОЖЕЩИ И ВСЕОТДАЙНИ В ИМЕТО  

НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС! 
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     ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
   

      59 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ   

  СЕ ОБУЧАВАХА ДИСТАНЦИОННО ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 
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     ТОПЛИ ДУМИ КЪМ МЕДИЦИ ОТ УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“, 

  ВМА, УМБАЛСМ „Н И. ПИРОГОВ“,  УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“  

  И „УМБАЛ - БУРГАС“  
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  ВАКСИНИ 
   

     СТАРТИРА ЕЛЕКТРОННИЯТ РЕГИСТЪР, В КОЙТО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН  

  МОЖЕ ДА СИ ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ  

  COVID-19 В ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ В СТРАНАТА 
 

  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВЕДЕ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ПРИ  

  ИЗНОСА НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ 
  

  И ДРУГИ НОВИНИ 
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  МЕДИИТЕ ЗА НАС 
    

      ИНФОРМАЦИИ И ИНТЕРВЮТА В РАДИО ВАРНА - БНР,  STOLICA.BG,          

MORETO.BG И HASKOVO.INFO 
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    НОВИ КНИГИ 
  

      НОВИ КНИГИ, ПОСВЕТЕНИ НА ПРОМОЦИЯТА НА СЪРДЕЧНОТО ЗДРАВЕ, 

  ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕЦАТА С ЕПИЛЕПСИЯ, 

  ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ, ЛИДЕРСТВОТО  

  И МЕНИДЖМЪНТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПЕДИАТРИЧНИТЕ  

  СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ, МЕДИКО-СОЦИАЛНИТЕ АСПЕКТИ НА  

  ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ   
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     НОВОСТИ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА 
   

      НОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА 
 

  В „ТОКУДА“ ОТСТРАНИХА С РОБОТ ЧАСТ ОТ ПАНКРЕАС,  
  ЗАСЕГНАТА ОТ ТУМОР 

 
 
    

              
                

               67 - 68 
   

  

  СПОДЕЛЕНО 
   

       Анета Керина, 

старша медицинска сестра в COVID отделението на МБАЛ „ВИТА“: 

НАПРАВИ МИ И СИЛНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ КОЛКО ЕМОЦИОНАЛНИ  

ПРИЯТЕЛСТВА СЕ ЗАРОДИХА В БОЛНИЧНИТЕ СТАИ В ТАЗИ  

СТРЕСОВА И ТЕЖКА ОБСТАНОВКА 
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     МЕДИЦИНСКА НАУКА 
   

     НОВИ ПРОУЧВАНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ПРОТИВОПАРАЗИТНОТО  
  ЛЕКАРСТВО ИВЕРМЕКТИН НЕ Е ЕФИКАСНО ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19 
 

  БРИТАНСКИ УЧЕНИ ЗАПОЧВАТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ДВЕ      
ДОЗИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 ОТ РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

ОКСФОРДСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ Е ЗАПОЧНАЛ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ 
ЗА ЛЕКАРСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДИШАНЕТО НА ТЕЖКО БОЛНИ  
ОТ COVID-19 

 

  ЕКИП НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ИЗСЛЕДВА  
  МУТАЦИИТЕ НА COVID-19 
 

ЯПОНСКА КОМПАНИЯ ПОДНОВЯВА КЛИНИЧНОТО ИЗПИТВАНЕ  
НА ФАВИПИРАВИР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19  
 

И ДРУГИ ПРОУЧВАНИЯ 
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                                                                       СЪДЪРЖАНИЕ: 

  

  НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ 

 

ДЪРЖАВАТА Е ОСИГУРИЛА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНИЯТА  

ЗА РАБОТА НА ПЪРВА ЛИНИЯ  

 

ВЛИЗА В СИЛА НОВА НАРЕДБА ЗА ХРАНИТЕ  

В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА 

 

СЪВСЕМ СКОРО БЛИЗО ПОЛОВИНАТА АПТЕКИ В СТРАНАТА  

ЩЕ ИМАТ ГОТОВНОСТ ДА ИЗДАВАТ ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА 

 

460 КИСРОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРА ОСИГУРЯВА МЗ НА БОЛНИЦИТЕ 

ПОСТКОВИД ПРОГРАМА НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ И СПЕЦИАЛИ-

ЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЩЕ 

ПОДПОМАГА ГРАЖДАНИ, ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID-19 

 

СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРОИТЕСТВОТО, РЕКОНСТРУКЦИЯТА  

И РЕМОНТА НА ОБЕКТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНС-

КА ПОМОЩ У НАС  

 

И ДРУГИ НОВИНИ 
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   НОВИНИ ОТ ЕС 
  

БЪЛГАРИЯ Е НА ВТОРО МЯСТО В ЕВРОСЪЮЗА ПО ПРОЦЕНТ  
ПУШАЧИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 
 
КОМИТЕТЪТ НА ЕС ЗА ЗДРАВНА СИГУРНОСТ УНИФИЦИРА  
АНТИГЕННИТЕ ТЕСТОВЕ 
 
ЕМА ЗАПОЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ЛЕКАРСТВО СРЕЩУ  
COVID-19, КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМБИНАЦИЯ ОТ ДВЕ АНТИТЕЛА 

 
ПОЛОВИНАТА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНИТЕ  
БОЛНИЦИ В ГЪРЦИЯ СА ВАКСИНИРАНИ С ПОНЕ ЕДНА ДОЗА ВАКСИНА 
СРЕЩУ COVID-19 
 
И ДРУГИ НОВИНИ 
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     ХЕПИЕНД 
   

      ЖИВОТЪТ НА 16-ГОДИШНО МОМИЧЕ БЕШЕ СПАСЕН  

  БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЛАБОРАЦИЯТА МЕЖДУ ТРИ БОЛНИЦИ 

 
 
    

              
                

                  94 
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  АКТУАЛНО 

                 

                БРОЙ 2          ГОДИНА 12              20 21 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 

 

   

 
Здравейте скъпи приятели, 

 
Да работим в хармония, въпреки трудностите, 
въпреки изтощението, предизвикано от коварна-
та пандемия, въпреки недооценяването на на-
шия труд! Това е новата инициатива на БАПЗГ, 
която цели да предостави психологическа подк-
репа на нуждаещите се колеги, за да могат да се 
чувстват разбрани, оценени и с нови сили да 
посрещат предизвикателствата, без тежките по-
ражения на Синдрома на изпепеляването. Пър-
вите събития по тази тема се посрещат много 
добре и ще направим нови усилия да обогатим 
инициативата с нови събития, които да достиг-
нат до всички. 
 
 
В годината на избори, непрекъснато отправяме послания към политиците за това какво тряб-
ва да направят, за да ни има. Похвални са усилията на Медицинските университети, които 
непрекъснато обогатяват творческите си програми с нови технологии за висококачествено 
обучение на професионалисти по здравни грижи и представят професиите ни пред общест-
вото с надежда да привлекат млади хора за студенти в медицинските професии.  
 
Отново изразявам огромна благодарност към всички колеги за себеотрицанието и ежедневна-
та жертвоготовност в името на хората. Малко са думите, които могат да разкажат за тежкото 
ежедневие, болката от загубата, но и искрената благодарност в очите на оздравелите пациен-
ти и техните семейства. 
 
Скъпи колеги, бъдете здрави, бъдете силни, бъдете оптимисти и непримирими към нереднос-
тите, които ни съпътстват. Заедно ще продължим да отстояваме разумните решения на проб-
лемите, за да има по-добри и по-спокойни дни за нашите професии! 

 

       Милка Василева, 

Председател на УС на БАПЗГ:  
 

ЗАЕДНО ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА ОТСТОЯВАМЕ РАЗУМНИТЕ РЕШЕНИЯ  

НА ПРОБЛЕМИТЕ, ЗА ДА ИМА ПО-ДОБРИ И ПО-СПОКОЙНИ ДНИ  

ЗА НАШИТЕ ПРОФЕСИИ! 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2 /2021 

  ТЕМА НА БРОЯ 

                 

                БРОЙ 2          ГОДИНА 12              20 21 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 

  
 
 

 
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи стартира Национална кампания „Да 
работим в хармония“. Първата инициатива на тази кампания е провеждането на безплатен онлайн семи-
нар в две части за професионалисти по здравни грижи на тема „Професионално изпепеляване и управление на 
персонала в условията на коронакриза: Ръководство за професионалисти по здравни грижи“ с основен лектор 
акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов, д.м., д.м.н. (професор по психиатрия и медицинска психология в Ме-
дицински университет - Пловдив, хоноруван преподавател в Софийски университет "Св. Климент Ох-
ридски", академик на Българската академия на науките и изкуствата). 
 
Идеята за този семинар е на г-жа Райна Бояджиева – председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Вар-
на. Обучението ще се проведе в две поредни съботи, за да се даде възможност на повече медицински спе-
циалисти да се включат в него. 

 
 

 
 

 

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ  

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА РАБОТИМ В ХАРМОНИЯ“  

С БЕЗПЛАТЕН СЕМИНАР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕГАРЯНЕ 
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ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2 /2021 
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За участие в семинара се записаха 98 професионалисти по здравни грижи от цялата страна. Преди стар-
та на обучението те получиха по пощата безплатен учебник „Личност, психоклимат и синдром на профе-
сионалното изпепеляване. Ръководство за диагностика и превенция на Бърнаут синдрома при здравни професио-
налисти“ под редакцията на акад. Дроздстой Стоянов. Целта е да се запознаят предварително с основ-
ните акценти по темата, както и да имат възможност да получат по-подробна информация на научна 
основа.  
 
Първата част на семинара се проведе на 13 февруари 2021 г. Лектори бяха акад. проф. Дроздстой Стоя-
нов и д-р Кристина Стоянова, асистент в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и член на изсле-
дователски екип към Медицински университет - Пловдив. 
 

Акад. Стоянов представи трите феноме-
на на Бърнаут – „Емоционално изтоще-
ние“, „Деперсонализация“ и „Намалени 
постижения в работата“. В желанието си 
да избяга от дидактиката той сподели 
свой личен опит, който предразположи 
курсистите да бъдат по-активни и споде-
лящи. В хода на презентацията беше 
представено изследване за Синдрома на 
прегарянето сред различни групи меди-
цински специалисти и учители, напра-
вено преди 2 години. Според проучва-
нето огромна част от работещите меди-
цински специалисти в онкологията, па-
лиативните грижи, интензивните отде-
ления и спешната помощ страдат от ня-
каква степен на професионално прега-
ряне. Причините са много – критични 
ситуации, изискващи бързи решения и 
реакции с огромна отговорност; голямо 
натоварване заради кадровия недостиг; 
невъзможност да помогнеш на някои 
пациенти с тежки заболявания; преумо-
ра; неудовлетвореност и др.  

 
В някои случаи преместването от едно лечебно звено в друго помага на специалиста да намери нужното 
равновесие. В условията на пандемия обаче опасността от появата на Бърнаут синдрома се увеличава 
заради по-напрегнатото работно ежедневие. Затова усилията в посока на превенцията на такива състоя-
ния трябва да се увеличат. 
 
Акад. Дроздстой Стоянов се спря на трите фази на Бърнаута: FLAME OUT (Горене), BURN OUT 
(Прегаряне), RUST OUT (Ръждясване). Специалистът посочи основните разлики между стрес и Бърнаут, 
систематизирани в таблица.  
 
Курсистите бяха запознати и с Модела на уязвимостта (стрес-диатеза), съдържащ връзката между лич-
ността/специалиста и психоклимата на работното място. 
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Д-р Кристина Стоянова представи опасността от енергийния дисба-
ланс, който може да отключи Бърнаут и значението на емоционалната 
интелигентност. Тя се спря на факторите, предизвикващи стрес, които 
имат потенциал да дадат тласък за прегаряне в професионален и семе-
ен план.  
 
Специалистката в областта на психологията представи и Салутогенеза-
та (от лат. Salutogenesis – наука за създаването и поддържането на здра-
вето), създадена през 70-те години на миналия век от медицинския со-
циолог Аарон Антоновски. Според това виждане всеки човек има в се-
бе си вродени механизми, които могат да го предпазват в трудни ситу-
ации – например чувство за съгласуваност, свързаност, здравомислие, 
социална и емоционална интелигентност, културен капитал, научена 
находчивост, свързаност,  научен оптимизъм, чувство за хумор, локус 
на контрол (локализация на контрола на добрите усилия), качество на 
живот и др. 
 
 
Д-р Стоянова сподели, че за първи път терминът „Синдром на професионално изпепеляване“ е използ-
ван в статия на американския психиатър Хърбът Фройденбергер през 1974 г. Тя посочи и създателките на 
първата скала, по която се оценява степента на професионално прегаряне - американският психолог 
Кристина Маслах и колежката ѝ  Сюзън Джаксън.  
 
Кристина Маслах е определила шест основни области на несъответствие между личността и нейната про-
фесионална реализация: 

 

• Изисквания към работещия и неговите реални възможности; 

• Стремеж към независимост в работата и степента на приложен контрол; 

• Вложени усилия в работата и недооценка на приносите; 

• Отсъствие на позитивни взаимоотношения с работния колектив; 

• Отсъствие на справедливи взаимоотношения в работата; 

• Етични принципи на личността и изискванията на работата. 

 
Д-р Стоянова препоръча на курсистите до прочетат книгите „Чужденецът“ от Албер Камю и 
„Безнадежден случай“ от Греъм Грийн, в които главните персонажи преживяват прегаряне – в личен и 
професионален план. Тя пое ангажимент към проявилите интерес за повече информация при следваща-
та онлайн среща да им предостави линкове с полезна информация по темата.  
 
По време на обучението участниците получаваха определени задачи, имаха възможност да задават въпро-
си и да споделят свой личен опит. Те получиха задачи и за самоподготовка с помощта на предоставеното 
им Ръководство, по които ще се дискутира следващия път.  
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Втората част на семинара се проведе на 20 февруари 2021 г. Проф. Дроздстой  Стоянов  провери нивото 
на самоподготовката на специалистите с въпроси за основните критерии, описващи психологическия 
климат на работното място, групирани в 8 категории („Автономност“, „Сплотеност“, „Доверие“, 
„Натиск“, „Подкрепа“, „Признание“, „Честност“ и „Иновация“). Лекторът изтъкна, че непрекъснатото 
самоусъвършенстване (себенадрастване) зарежда с добра енергия и предпазва от еднообразието - един 
от факторите за прегарянето в професията. Той цитира едно от мъдрите прозрения в романа „Алексис 
Зорба“ на Никос Казаднзакис, където се изтъква колко важно е да умееш да разговаряш с цветята, дърве-
тата, камъните, да можеш да гледаш отвъд себе си, да имаш очи за света около теб. 
 
Проф. Стоянов се спря на компонентите на темперамента и характера, които предопределят как специ-
алистът ще посрещне различни предизвикателства в своето работно ежедневие. Протектиращи качества 
са стремежът към новости, любопитството, отзивчивостта, състраданието, емпатията, готовността за 
оказване на помощ, градивността и социалната толерантност. Сред подкрепящите фактори са възмож-
ността за самостоятелни действия, иновациите, наличието на перспектива. Негативно влияние могат да 
окажат стремежът към избягване на опасности; нежеланието за поемане на риск, когато е необходимо; 
извършването на дейности с цел получаване на оценка от другите (одобрение, възнаграждение), преко-
мерната упоритост и перфекционизъм. 
 
Проф. Дроздстой Стоянов изтъкна значението на разбирането и подкрепата в работния процес както от 
прекия ръководител, така и от мениджърския екип като цяло. Необходимо е и прилагането на програми 
за превенция за Синдрома на прегарянето на различни нива - институционално, секторно, групово/
екипно и индивидуално ниво. 
 
Специалистът изтъкна, че в условията на пандемия от COVID-19 страдат не само  медицинските специа-
листи, но и цялото общество поради страха, чувството за несправяне, тревожността, различните ограни-
чения, неясната перспектива и др. Изключително важно е как човекът гледа на трудностите – като нещо 
деструктивно и мъчително или като възможност за изпитване на собствените сили, като предизвикателс-
тво с добра перспектива.  
 
Проф. Стоянов се спря на различни синдроми на абнормно поведение в условия на пандемия, които се 
забелязват при някои хора/пациенти -  конверзионно разстройство (имитиране на болестно състояние), 
агравация (преувеличаване), хипохондрия, соматоформни разстройства, синдром на Мюнхаузен и др. 
Тези състояния не са безобидни, защото могат да предизвикат дълготрайни усещания и промени в пове-
дението на личността, което от своя страна ще въвлече цялото семейство в проблема. Например т. нар. 
коронофобия, при която взимането на предпазни мерки преминава границите на разумното (изцяло 
изолиране от външния свят, непрекъснато миене на ръцете, често правене на диагностични тестове и 
др.) 
 
В своята презентация д-р Кристина Стоянова се спря на видовете профилактика на Професионалното 
прегаряне: 

 
 

• Първична профилактика – прилагане на различни мерки и техники с цел превенция на стреса, на деп-

ресивни състояния и емоционално/професионално прегаряне; 

• Вторична профилактика – активен метод за откриване на заболяването в ранен стадий- консулта-

ция със специалист, прилагане на програми за управление на стреса (автогенен тренинг, биофидбек обуче-

ние, дълбоко дишане, мускулна релаксация, обучение в йога техники и др.); 

• Третична профилактика – прилагане на лечебни и възстановяващи методи с цел предотвратяване на 

усложненията, подобряване на рехабилитацията и възстановяването. 
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Д-р Стоянова посочи добри практики за съхраняване на психичното здраве в някои страни:  

 

 Във Великобритания се налагат административни и наказателни санкции за работодатели, които не 

прилагат предписанията за управление на професионалния стрес; 

 В Швеция от 1997 г. Синдромът на Бърнаут се води за заболяване и човек, страдащ от Професионално 

прегаряне може да бъде диспансеризиран и да получава специализирана помощ; 

 В Холандия Кралската холандска медицинска асоциация е издала през 2000 г. препоръки за оценка и лече-

ние на нарушения вследствие на постоянен стрес и тревожност в областта на трудовата и първичната 

здравна помощ; 

 В Германия от 2012 г. се организират кампании за информиране по проблемите на стреса, насочени към 

малките и средните организации, по модела на големите корпорации; 

 Във Франция е въведена 35-часова работна седмица, петседмичен отпуск и дълга обедна почивка; 

 В Гърция прилагат ротация на длъжностите в лечебните заведения като превенция на Професионалното 

прегаряне. 

 
Специалистката представи теорията на Ричард Лазарус, професор в 
Калифорнийския университет за първична оценка на стреса, предс-
тавена за първи път на научен форум през 1965 г. Според проф. Ла-
зарус първичната оценка на стреса се осъществява в рамките на три 
категории – „Вреда/Загуба“, „Заплаха“, и „Предизвикателство“. От 
споменатите категории само последната е градивна. Възприемането 
на трудна ситуация или проблемни отношения с колеги като пре-
дизвикателство дава възможност за моделиране на конструктивно 
поведение и справяне с проблема. Важно е да се знае, че с времето 
всеки изгражда относително стабилен оценъчен стил според опита, 
който е натрупал. При лоши практики човек трябва да се стреми 
към „разчупване“ на стария модел и прилагане на модел с добра 
перспектива.  
 
 
 
 
 
Д-р Стоянова посочи общите стресори за социалните професии (медицински специалисти, учители, со-
циални работници и др.):  

 

 прекалено дълго работно време;  

 изолация; 

 липса на автономност;  

 различия в разбирането на обществото на същността на работата;  

 недостатъчни ресурси, липса на критерии за оценка на успеха; 

 нереални изисквания за продуктивност; 

 недостатъчна подготовка за работа;  

 разногласия с колегите, които ръководят/управляват. 
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Факторите на работната среда, които водят до стрес и предпоставка за Синдрома на Бърнаут, се засилват 
в условията на пандемия. Те са:  

 

 претоварване;  

 ролева неяснота и ролеви конфликт;  

 липса на контрол върху работата;  

 слаба комуникация;  

 стресогенни междуличностови особености;  

 бюрократичност на системата и др. 

 
Специалистката по психология се спря на различни модели на уязвимост, които зависят от структурата 
на личността. Особено уязвими са хората  с идеалистична нагласа, които са емоционално неустойчиви. 
По-предпазливите хора в условия на натиск също могат да се поддадат на напрежението и това да доведе 
до емоционално и професионално прегаряне.  
 
Д-р Кристина Стоянова изтъкна, че изключително добри резултати дава практиката за създаване на Ба-
линтови групи, в които участват между 10 и 12 медицински специалисти, психолози, психотерапевти в 
определена лечебна структура. Членовете на тези  групи се събират всяка седмица по час-два, за да обме-
нят мнение и емоции по различни случаи/проблеми, с които се сблъскват в работата си.  Вследствие на 
тези събирания медицинските специалисти започват да разбират по-добре нуждите на пациентите, по-
добряват контакта си с тях, както и връзката си с колегите. Идеята за създаването на Балинтови групи се 
появява през 1945 г. Нейни създатели са Майкъл Балинт и съпругата му Енид Балинт.  
 
Специалистката подчерта, че е много важно всеки са намери антистресорите, които ще му помогнат да се 
справи с преумората и стреса – любимо хоби, баланс между работа и почивка, участие в образователни 
курсове, стимулиране на социално-активно поведение, грижа за здравето (подходящ режим на почивка, 
хранене, физическа активност и др.).  
 
Д-р Стоянова припомни петте компетентности на емоционалната интелигентност, посочени от Даниъл 
Голман (бестселъра „Емоционална компетентност“, 1995 г.): 
 

1. Познаване на собствените емоции; 

2. Управление на емоциите; 

3. Умения за самостоятелно мотивиране; 

4. Признаване на емоциите на другите (емпатия); 

5. Стабилни връзки или умения да управляваме емоциите на другите.   

 
Участниците в обучението взимаха активно участие по представените проблеми и споделиха свои опит-
ности. Д-р Стоянова им предостави линкове към допълнителна литература по темата, както и линк към 
книгата „Чужденецът“ от Албер Камю, в която главният герой страда от Синдрома на изпепеляването.  
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Проф. Антония Димова, д.м., е декан на Факултета 
по обществено здравеопазване на Медицински уни-
верситет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Тя е 
магистър по „Здравен мениджмънт“ (Медицински 
университет – Варна 1998 г. ) и доктор по научната 
специалност „Социална медицина и организация на 
здравеопазването и фармацията“ (2005 г.). Има при-
добита специалност по „Медицинска информатика 
и здравен мениджмънт“ (Медицински университет – 
Варна, 2003 г.) и специализации по здравен менидж-
мънт, здравна политика и управление на качеството 
в Испания, Швейцария, Холандия, САЩ, Словения, 
Хърватия и България.  
 
Проф. Димова има над 80 научни публикации и 20 
участия в национални и международни научни про-
екти. Носител е на Награда „Варна“ на Община Вар-
на за 2013 г. в областта на социалните науки и Грамо-
та за високи научни постижения на Съюза на учени-
те в България за 2019 г.  
 
Проф. Антония Димова е заемала последователно 
длъжностите ръководи-тел на Учебен сектор 
„Здравен мениджмънт, здравна и лекарствена поли-
тика" при МУ-Варна (2017 г.), ръководител на Катед-
рата по икономика и управление на здравеопазване-
то при МУ-Варна (2017-2019 г.), заместник-декан на 
ФОЗ към МУ-Варна (2018-2020 г.). През юни 2020 г. 
проф. Димова е избрана за декан на Факултета по 
обществено здравеопазване на Медицински универ-
ситет – Варна. 
 

 

 

Проф. Антония Димова, 

декан на Факултета по обществено здравеопазване 

на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна: 

 

ОБУЧЕНИЕТО НЕ Е САМО ПРЕДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗНАНИЯ.  

ТО Е ВДЪХНОВЯВАНЕ, МОТИВИРАНЕ, ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОТНОШЕНИЕ У БЪДЕЩИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧЕНЕ И СТРЕМЕЖ  

ЗА НЕПРЕКЪСНАТО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
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- Проф. Димова, Факултетът по обществено здраве при Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ – Варна предлага възможност за обучение в 10 специалности, кои от тях водят първенство-
то по интерес от страна на бъдещите специалисти? 
 

- Факултетът по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна подготвя специалисти с бака-
лавърска и магистърска степен по 14 специалности в две професионални направления – „Обществено здраве“ и 
„Здравни грижи“, а от 2021-2022 учебна година ще стартираме и две нови програми – магистърска по Клинична 
логопедия и бакалавърска по Биомедицинска техника и технологии, за която имаме акредитирано ново направление 
– „Електротехника, електроника и автоматика“. С това общият брой на специалностите, по които ФОЗ под-
готвя специалисти става 16. Всяка от специалностите на ФОЗ има своето предназначение и роля за здравната 
система в България.  
 

Разкриваме всяка специалност след задълбочен анализ на потребностите на здравната система и пазара на труда и 
на световните достижения в съответната област. Затова към всяка от специалностите на ФОЗ на МУ-Варна 
традиционно има висок интерес. Броят на студентите, които приемаме ежегодно по различните специалности, 
също се определя на базата на потребностите на здравната система. Най-голям брой студенти традиционно се 
обучават по специалността „Медицинска сестра“. 
 

- Заради пандемията от COVID-19 обучението на студентите се провежда в електронна среда. Какви 
са трудностите и  предимствата на неприсъственото обучение на базата на натрупания досега опит?  
 

- Обучението в електронна среда е компромисен, но все пак достатъчно добър вариант да продължим напред във 
време на криза. Медицински университет - Варна разполага със собствена платформа за електронно обучение от 
2013–2014 г. – много преди пандемията, което позволи бързо и безпроблемно преместване на обучението от ауди-
ториите и учебните зали във виртуалните стаи на платформата. Основен недостатък на обучението в елект-
ронна среда, който всички – и преподаватели, и студенти – отчитаме, е липсата на непосредствен човешки кон-
такт между нас, който ни лишава от невербалните начини за общуване. А те са изключително важни. Обучение-
то не е само предаване и получаване на знания. То е вдъхновяване, мотивиране, формиране на професионално отно-
шение у бъдещите специалисти, желание за учене и стремеж за непрекъснато самоусъвършенстване. Именно тази 
част от обучението ни е по-трудно да постигнем в електронна среда. Изпитваме и затруднения при организация-
та и провеждането на част от практическото обучение, изискващо работа в реална клинична среда или използване 
на специално оборудване, поради което не може да бъде проведено от разстояние. Затрудненията, които изпитва-
ме в организацията на практическото обучение, не се отразяват на качеството на обучението, което за нас е от 
първостепенно значение. 
 

- Предвиждате ли новости в учебните програми и учебния материал? 
 

- Учебните програми и чрез тях съдържанието на учебния материал по всяка специалност се преглеждат и при 
необходимост актуализират ежегодно с новостите в науката и практиката, като се съобразяват и образовател-
ните потребности на студентите и мнението на работодателите.  
 

- Бъдещите медицински сестри и акушерки няма как да се подготвят добре за професиите си без прак-
тически занятия. Каква е практиката Ви в условия на строги противоепидемични мерки и каква ще 
бъде при евентуално разхлабване на противоепидемичните мерки? 

 

- Практическите умения са важни за формирането на специалисти по всяка специалност. Разбира се, начините 
за тяхното придобиване са различни в зависимост от специалността. Пандемията затруднява имено придобива-
нето на практически умения на бъдещите медицински сестри и акушерки, както и на студентите от другите 
специалности на Факултета по обществено здравеопазване, за които се изисква работа в реална клинична среда и 
с пациенти, каквито са специалностите „Логопедия“, „Кинезитерапия“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и 
СПА“, „Оптометрист“. Въпреки предизвикателствата в това отношение, чрез различни организационни мерки 
успяваме да реализираме практическото обучение при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. 
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Огромно предимство на МУ-Варна и ФОЗ са осигурените възможности за работа на нашите студенти от специ-
алностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ в клиничните бази на университета. Мнозинството от тях ра-
ботят по трудови правоотношения в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна като здравни асистенти. По този начин 
формирането на практическите им умения продължи дори и когато присъственото провеждане на всички видове 
обучение в университетите беше преустановено със заповед на министъра на здравеопазването. През тези перио-
ди, в МУ-Варна като цяло и конкретно във ФОЗ, беше създадена организация, позволяваща провеждането на прак-
тическото обучение в реална среда при отпадане на забраните за това, така че да бъде компенсирано пропуснато-
то и да бъдат изпълнени изискванията по учебен план за всяка специалност.  
 
Освен ограничения обаче, пандемията предостави и допълнителни възможности. Наши студенти работиха и 
продължават да работят като доброволци в COVID отделения и други структури на лечебни заведения в страна-
та, придобивайки значим професионален и житейски опит в една уникална за съвременните общества ситуация. 
И ние се гордеем с тях! 
 
В момента всички студенти провеждат клиничните си практики и стажове в реална среда. Стартираме летния 
семестър на 2020-2021 учебна година и с присъствено провеждане на семинарните и практическите упражнения. 
 
- Колко са студентите в специалностите „Медицинска сестра“  и „Акушерка“? Каква е тяхната сред-
на възраст? Има ли мъже, които учат за медицински сестри? 
 
Към настоящия момент във ФОЗ обучаваме 240 студенти по специалност „Медицинска сестра“ и 125 студенти 
по специалност „Акушерка“. Още 480 студенти от тези две специалности се обучават и в трите филиала на 
Медицински университет – Варна – в градовете Шумен, Велико Търново и Сливен. През 2020-2021 учебна година, 
след заявка от страна на Министерство на здравеопазването, приехме завишен брой студенти и от двете специ-
алности. Същото очакваме и през новата академична година, за която сме планирали прием на 150 студенти по 
специалност „Медицинска сестра“ и 80 студенти по специалност „Акушерка“ общо за ФОЗ на МУ-Варна и фи-
лиалите на университета. 
 
И по двете специалности имаме обучаващи се мъже, но те са единични случаи. В България професиите на меди-
цинската сестра и особено на акушерката си остават почти изцяло доминирани от представителките на неж-
ния пол. Момчетата, които са завършили при нас, работят понастоящем в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, а 
един от колегите е реализиран в чужбина. 
 
- Професиите на медицинската сестра и акушерката са трудни и рисковани, а в същото време не са 
достатъчно оценени във финансов и обществен план. Поради тези и други причини кандидатите за тях 
през последните години намаляха в национален мащаб. През ноември миналата година Министерският 
съвет взе решение професиите в направление „Здравни грижи“ да бъдат включени към приоритетните 
професии като за тази цел ще се приемат повече студенти, които ще получават и по-високи стипен-
дии. 
 
Във връзка с обявяването на специалностите в направление „Здравни грижи“ за приоритетни, миналата година 
получихме заявка от Министерство на здравеопазването за прием на по-голям брой студенти по двете специал-
ности, от тези които предварително бяхме планирали. Очакваме същото и през тази година. Това, заедно с осигу-
рените стипендии за всички студенти по приоритетните специалности, е важна стъпка за привличане на повече 
желаещи да се обучават по тях, но не е достатъчна. Необходими са целенасочени и систематични усилия не само 
за превръщането на двете професии в желани от младите хора, но и за повишаване на мотивацията им да ги 
практикуват именно в България. От изключително значение за това е състоянието и развитието на здравната 
система и условията на труд и възможностите за професионално развитие, които предоставя тя. Ключ към ре-
шаването на проблемите в това отношение с резултати, които всички бихме искали да видим, е значителното 
повишаване на управленската култура и компетентност на всички нива в здравната система – на национално и 
на регионално ниво, както и на ниво лечебни заведения. Ние имаме много добри примери в това отношение.  
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Условията, при които работят специалистите по здравни грижи, се различават в значителна степен сред лечеб-
ните заведения в България, въпреки че те всички функционират в обща среда. Разликата се дължи именно на раз-
личията в компетентността и културата, с които се управляват отделните лечебни заведения. 
 

- Медицински университет - Варна и неговите филиали в Шумен, Сливен и Велико Търново обявиха 
предварителна кандидатстудентска кампания за специалностите „Медицинска сестра “ и  
„Акушерка“, която ще се проведе през април. Какви са Вашите очаквания? 
 

Медицински университет – Варна вече традиционно провежда предварителни кандидат-студентски изпити, към 
които всяка година има огромен интерес. Те осигуряват две много важни предимства за всеки млад човек – опит и 
втори шанс. На базата на натрупания вече опит, университетът въвежда от тази година предварителни канди-
дат-студентски изпити и за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“, чрез които очакваме да прив-
лечем повече кандидати и да изберем най-подготвените и мотивирани сред тях. 
 

- През миналата година Ваши студенти имаха възможност да събират опит в лечебни бази зад граница 
чрез европейската програма „Еразъм +“.  Колко студенти от ФОЗ се включиха и къде събираха знания и 
практически опит. Какво се предвижда в тази посока през тази година?  
 

Въпреки пандемията, и през 2020 г. успяхме да организираме и проведем мобилности по програма „Еразъм+“ за 
студенти на ФОЗ, включително за семестриално обучение, макар и в много по-органичен обем в сравнение с пред-
ходни периоди. През 2020 г. осъществихме 6 изходящи мобилности за студенти от специалностите „Медицинска 
сестра“ и „Акушерка“ – две в Норвегия, три в Турция и една в Естония. Двама студента от Северна Македония, 
Висока медицинска школа, Битоля, се обучаваха семестриално при нас. Двама студенти от бакалавърската прог-
рама по Логопедия се обучаваха в рамките на един семестър в Политехническия университет в Сетубъл, Порту-
галия – един от водещите вузове в тази област в Европа. За съжаление, пандемичната обстановка в Европа огра-
ничава значително възможностите за пълноценни мобилности по програмата, поради което с решение на Акаде-
мичния съвет на МУ-Варна, те са преустановени до края на настоящата учебна година. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Военни медицински сестри на стаж в Очна болница – Варна 
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Медицински университет – Варна продължава да поддържа връзка със своите възпитаници и след тях-
ното дипломиране чрез „Алумни клуб и приятели“. Клубът предвижда да проведе виртуален симпози-
ум в периода 19 - 21 март 2021 г. на тема – „Дигитализация, телемедицина и изкуствен интелект“. 
Какви други форуми и инициативи предвиждате през тази година? 
 
Настоящата 2021 г. е знакова за Медицински университет – Варна и за Факултета по обществено здравеопазва-
не. През 2021 г. се навършват 60 години от създаването на университета и 20 години от разкриването на ФОЗ – 
годишнини, които ще отбележим с поредица от научни, културни и обществено-полезни събития. Програмата 
на тези събития ще бъде обявена съвсем скоро на уеб-страницата на Медицински университет – Варна. Едно от 
тези събития е международна конференция, организирана от Катедрата по здравни грижи на ФОЗ, посветена на 
още една знакова годишнина – 15 години от създаването на катедрата, която ще се проведе във виртуална среда 
на 7 и 8 юни 2021 г. Използвам възможността да поканя всички колеги и приятели на университета и факулте-
та да се присъденият към нас в честването на тези значими събития.  
 
Оптимистка ли сте за бъдещето на професиите в сферата на здравните грижи, медицината и фар-
мацията? 
 
Светът, в който живеем, се променя бързо и понякога по непредвидим за нас начин. От една страна, всяка крачка 
напред, която човечеството прави в развитието на науката и технологиите, „забързва“ още повече „колелото“ 
на прогреса, предоставяйки ни нови и все по-големи и различни възможности – например да диагностицираме, 
лекуваме и да се грижим за пациентите. От друга страна, здравните потребности се променят, задавайки обек-
тивна реалност, към която и здравните системи като цяло, и лечебните заведения и професионалистите, рабо-
тещи в тях, трябва да се адаптират адекватно. Тази комбинация от възможности и потребности неминуемо 
ще доведе до промяна в начина, по който изглеждат и функционират съвременните здравеопазни системи и тех-
ните основни компоненти – лечебните заведения, както и върху медицинските и здравните професии, такива, 
каквито ги познаваме днес. Както и да се променят здравните професии в бъдеще обаче, едно е ясно – потреб-
ността от тях ще остане неизменна, поради дълбоко присъщата им хуманност – характеристика, която не 
може да бъде отменена или заменена с технология. 
 

Разговора води Румяна Милева 
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Росен Русимов, 

медицински фелдшер в ЦСМП – Търговище: 

НУЖНА Е ПОЗИТИВНА КАМПАНИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА МАШИНА 

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО В ПРОФЕСИИТЕ 

ОТ НАПРАВЛЕНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Работещите в Центровете за спешна медицинска помощ и COVID отделенията поеха най-
голямата тежест на пандемията от COVID-19, която продължава вече втора година. Какви са пре-
дизвикателствата, които срещате в ежедневната си работа?   
 
- Пандемията е изпитание за всички професии в държавата и особено в здравеопазването. Никой от нас не беше 
преживявал изпитание от такъв мащаб. За всички беше тежко и все още е. Работата в спешна помощ е изклю-
чително разнообразна. Всеки случай е различен. На различно място. В различен час. В различна обстановка. Ка-
тастрофите, инфарктите, инсултите не спряха по време на пандемията, но освен всички важни симптоми 
на тези заболявания, ние трябваше да внимаваме и за опасността от вируса. Да пазим пациентите и себе си. 
Това налага носене на предпазно облекло и при най-малкото съмнение. Случаите на пневмонии и дихателна не- 

 

 

 
Росен Русимов е завършил специал-
ност „Медицински фелдшер“ в Полу-
висшия Медицински институт „ И. П. 
Павлов“ в гр. Русе (1994  г.).  
 
Шест години след дипломирането си е 
работил като медицински фелдшер в 
селското здравеопазване и спешната 
медицинска помощ.  
 
От 2013 г. до момента работи като фел-
дшер в Центъра за спешна медицинска 
помощ - гр. Търговище. 



19  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2 /2021 

  

   ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ 

                 

                БРОЙ 2          ГОДИНА 12              20 21 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 

   
 
достатъчност се увеличиха рязко. Колегите, носили пациенти, борещи се за глътка въздух, от последните ета-
жи, без асансьор и в защитни костюми, ще ме разберат за какви предизвикателства говоря. Когато започнаха 
да се разболяват и колеги в разгара на заразата, стана наистина тежко. Налагаше се да работим извънредно. 
Графикът се променяше през няколко дена. В същото време здравеопазването в България се учеше да работи в 
условията на пандемия. В малък град като Търговище, където има един инфекционист, едно спешно отделение 
от три стаи, където един дежурен лекар приема и обслужва всякакви случаи, натоварването беше голямо. Ог-
ромна част от това натоварване се понася от екипите на ЦСМП. Нас пациентите виждат първи. Нас обвиня-
ват, ако очакванията им се разминат с реалността. 
 

- Чувствате ли се достатъчно защитени в пряк и преносен смисъл - като организация на работата, 
осигуряване на дезинфектанти и предпазни средства, мерки срещу агресията?  
 

- Относно осигуряването на предпазни средства и дезинфектанти в нашия Център нямаме проблеми. Чувст-
вам се защитен, доколкото това е възможно. Нашата работа е извън болницата. На местопроизшествието, в 
дома на пациента, на улицата. В най-различни атмосферни условия. Вероятността да се компрометира за-
щитното облекло е голяма. Мерките срещу агресията са на първо място в ръцете на екипа. Умението да избег-
неш конфронтация, да успокоиш болния и близките, и в същото време да си свършиш работата, се изгражда с 
годините. Заложените в закона по-строги наказания за нападение над медицински лица са всъщност мерки след 
агресията. Налаганите наказания рядко могат да се нарекат респектиращи.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи многократно е излизала с позиции 
по повод проявена агресия към медици, предимно към медицински специалисти, работещи в структу-
рите на Спешната медицинска помощ. Имало ли е агресивни прояви срещу Вас напоследък и каква е 
причината?  
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- Агресивното поведение срещу екипите на спешна помощ са част от ежедневието. Бил съм блъскан, псуван, 
заплашван. Крясъците и обвиненията са още по-чести. Така е с всички колеги. Причините са най-разнообразни. 
Пациенти под въздействието на алкохол или упойващи вещества. Пациенти и близки които очакват чудеса, а 
чудеса се случват рядко. Все повече са хората, които смятат, че могат да нареждат на екипите как да си вър-
шат работата. 
 

- Как реагирате в случаи на агресия - в момента на агресия и след това, подавате ли сигнал до дирек-
цията на МВР?  Какви мерки според Вас биха довели до нейното ограничаване/отстраняване? 
 

- Винаги съм се отнасял с уважение към пациента и състоянието му. Вършил съм си работата и съм отказвал 
да влизам в пререкания. Старал съм се да бъда уверен и да не показвам колебание при вземане на решенията си. 
Въпреки това съм изпадал в конфликтни ситуации. Не съм подавал сигнал до МВР, тъй като осъзнавам, че за 
пациента и близките му, ситуацията също е стресова и на първо място той се нуждае от помощ и се стра-
хува. Опитвам се някак да ги оправдая и да простя. Мерките за ограничаване и прекратяване на агресията 
трябва да започнат на първо място с кампания за доверието и уважението на обществото към медицинската 
професия. Това става с отразяване на позитивни материали в медиите. С ясно изразена воля на цялата дър-
жавна машина да застане в подкрепа на медицинското съсловие. Не на последно място това се изразява в адек-
ватно заплащане и ясни правила за работа.   
 

- Кои са най-трудните случаи, които е трябвало да решавате в условията на пандемия? 
 

- Случаите, които ще запомня завинаги не са един или два. Не бих ги определил като по-трудни или по-малко 
трудни. Всеки случай е различен. При едни съм срещал трудности при овладяване на състоянието, при други – 
при транспортирането, при трети – с овладяването на агресията на присъстващите. Няма да дам конкретен 
пример, тъй като не бих искал да правя от страданието на хората новина. Дори и без да посочвам имена, ня-
кой би могъл да се разпознае в разказа ми.  
 
- Продължава ли тенденцията пациенти, които нямат нужда от спешна помощ, да се обаждат на 
телефона за спешна помощ, защото не могат да намерят своя личен лекар - особено в събота и неде-
ля? Има ли много фалшиви повиквания?  
 
- Такива обаждания има всеки ден. За радост в Търговище три групови практики на общопрактикуващи лекари 
са организирали работата на дежурен кабинет, който обслужва пациентите им нощем и в празничните дни. 
Има обаче много общопрактикуващи лекари, които работят самостоятелно и понякога техните пациенти 
нощем и в почивните дни не могат да ги намерят. Тогава се обръщат към ЦСМП. Нерядко самият общопрак-
тикуващ лекар, без да ги прегледа или да им изпише лечение, ги съветва да се обаждат в ЦСМП. Това през вто-
рата вълна на пандемията се случваше често. Фалшиви повиквания също има, макар и напоследък не толкова 
много. 
 
- Има ли достатъчно медицински кадри в ЦСМП-Търговище и какви специалисти търсите? Има ли 
интерес от страна на млади медици – лекари, лекарски асистенти, медицински сестри и други специ-
алисти – да работят в Спешния център в Търговище? 
 
Недостигът на медици в ЦСМП-Търговище е хроничен. От много години няма желаещи лекари, а фелдшери 
просто няма. Голяма част от колегите са в пенсионна и предпенсионна възраст. Работата на терен в повечето 
случаи се осъществява от фелдшерски екипи. Недостигът на фелдшери налага да работим извънредно. Естест-
вото на работата изисква освен знания и специфични умения, също - бързина и нерядко физическа сила и изд-
ръжливост. Това, при застаряващия, недостигащ и уморен личен състав, е все по-трудно постижимо.  
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- Екипността в медицината е изключително важна. Как се осъществява екипната работа в ЦСМП – 
Търговище?  
 
При оказването на спешна помощ човек почти нищо не може да свърши сам. Ние сме екип, чиято резултат-
ност зависи от всеки един член на смяната. От момента на спешното позвъняване случаят се поема от опера-
тор в РКЦ  -  най-често това е медицинска сестра. От нея зависи бързо да събере информация за местоположе-
нието на пациента. Да разбере какви са му оплакванията и да изпрати мобилния екип. Задълженията ѝ не 
свършват с това. Тя може да дава насоки на обаждащия се как да помага на болния до пристигане на медицинс-
кия екип. Осигурява връзка и присъствие на екип на полиция или пожарна, тогава когато се налага. Има задъл-
жение да попълни куп документация на хартия и в компютърна информационна система. И всичко това за 
кратко време. Шофьорът е неразделна част от фелдшерския или лекарския екип. От него зависи да се стигне 
бързо и безопасно на адреса и обратно. Той трябва да е наясно с оборудването и апаратурата, за да може да по-
мага. Трябва да може да оказва първа помощ. Да е физически здрав и психически устойчив. Основно от него за-
виси бързото и щадящо пренасяне на пациента до линейката, често от изключително неудобни места. Фелд-
шерът или лекарят в екипа е този, който оказва медицинска помощ. Той взема решенията. Той е на терен, в 
контакт с пациента и близките. Той носи наравно с шофьора. Негова е отговорността да успее да стабилизира 
пациента до пристигането му в лечебно заведение. Хората не са наясно, че първият, така наречен „златен час“ 
на пациента - толкова важен в медицината, винаги започва, а понякога и завършва в ръцете на фелдшера от 
Спешна помощ. От него зависи да осигури адекватни медицински грижи, за да може изходът от лечението да е 
благоприятен. Това е огромна отговорност. Всеки един член на екипа е важен за постигането на крайния резул-
тат.  

 

- Какви бяха мотивите Ви да се насочите към професията на медицинския фелдшер? 
 

- Причината да започна да уча за медицински фелдшер е прозаична. Съпругата ми започна да учи за медицинс-
ка сестра и за да сме заедно кандидатствах и аз в института. В процеса на следването ми стана интересно. 
Имах невероятни преподаватели и колеги! Обучението на фелдшерите е изключително практически насоче-
но. Ние от първите дни започнахме да работим с пациенти и да правим манипулации.  
 
- Кои са Вашите учители в професията? Бихте ли споделили някои съвети или случки, които Ви по-
магат в ежедневната работа? 
 
- Освен преподавателите в института и по време на курсовете, които съм посещавал, изключително много 
съм научил от колегите си с по-голям стаж и от лекарите в ЦСМП и в Спешно отделение. Имам късмета да 
работя със страхотни професионалисти - д-р Добринова, ф-р Борис Николов, ф-р Пламен Панайотов, ф-р Ра-
дослав Георгиев и много други, които винаги са ми помагали. За да върви ежедневната работа, трябва да има 
добре сработен екип. Това се постига с много учене, колегиалност, разбиране и ясни правила. 
 
- Професиите в сферата на медицината изискват много знания и умения,  висока отговорност и 
силна мотивация. Има ли достатъчно млади хора, според Вас, които са готови да тръгнат по този 
път и какво още трябва да се направи, за да се подмлади съсловието? 
 
- Няма достатъчно млади хора, които да искат да работят като лекарски асистенти. Това се дължи на първо 
място на унищожаването на фелдшерската професия в началото на безкрайната здравна реформа. Съсипа се 
селското здравеопазване и огромна част от колегите останаха с обидно ниско заплащане или се отказаха от 
професията. Беше спряно производството на фелдшери за много години, което доведе до остър недостиг в 
звената, където те са необходими. На първо място -  в Спешна помощ. Сега, благодарение на усилията на 
Александър Александров и няколко други колеги, милеещи за професията и виждащи нуждата от нея, беше 
възобновен приемът за специалност „Лекарски асистент“, която е наследник на фелдшерската. Но все още 
хората, които се обучават за нея са много малко. Не могат да запълнят дупката от години бездействие в 
здравеопазването. Няма медийна кампания за популяризирането на професията. Заплащането все още не е  
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- През ноември миналата година Министерският съвет прие решение професиите в направление 
„Здравни грижи да бъдат включени в списъка на приоритетните специалности. С подкрепата на 
държавата ще бъдат отпускани повече места на първокурсниците, които ще получават по-високи 
стипендии. В същото време стартовите заплати, които залегнаха в Колективния трудов договор 
за отрасъл „Здравеопазване“ – 2020 са същите като в Колективния трудов договор от 2018 г.? Ре-
дови специалист по здравни грижи може да започне работа със заплата между 900 и 1000 лева. Тези 
финансови параметри според Вас биха ли привлекли достатъчно медицински кадри в системата? 
 
- Включването в приоритетните специалности, повечето места за прием и стипендиите, са стъпки в пра-
вилна посока. Но докато няма позитивна кампания на цялата държавна машина за възстановяване на доверие-
то в професиите от направление „Здравни грижи“, си остават само стъпки. През изминалите години в ме-
диите се отразяваха само грешките в здравеопазването. Търсеше се само сензацията. Това доведе до драсти-
чен спад в доверието на пациентите към нас. Освен това, ниското заплащане доведе до понижаване на стан-
дарта на живот, нужда да работим на две или три места, за да можем да осигурим нормален живот на се-
мействата си. Това води до преумора и демотивация. Стартовите заплати в КТД 2020 лично за мен бяха 
разочарование, тъй като са същите като в предишното КТД. Но нека да е ясно, че дори тези заплати в огром-
на част от лечебните заведения са още недостигнати. Голяма част от медицинските специалисти в Бълга-
рия работят с много по-малки заплати, тъй като КТД 2020 няма задължителен характер за лечебните заве-
дения които не са напълно държавни. Така че тези финансови параметри, категорично не биха мотивирали 
млади хора да работят в системата.  
 
- Медицинските експерти изтъкват, че спазването на противоепидемичните мерки и ваксиниране-
то на голяма част от рисковите групи и населението са факторите, които биха ограничили панде-
мията, а в по-дългосрочен план дори ще я елиминират? Какво е Вашето мнение по този въпрос? 
 
- Противоепидемичните мерки категорично помагат за ограничаване на пандемията. Ваксинирането също би 
помогнало, когато се осъществи при достатъчно голям процент от населението. Моето мнение е, че до елими-
ниране на вируса, най-вероятно, няма да се стигне, тъй като ще има нови и нови мутации. Но с времето ще се 
изградят единни протоколи за лечение. Възможно е да бъдат открити лекарства, които предотвратяват или 
ограничават пораженията. Ще се наложи да живеем с вируса, но ще сме подготвени за него. 
 
- Предстоят парламентарни избори. Какво бихте поискали от кандидатите за нови законотворци?    
 
- Ако въпросът Ви е какво бих поискал в моето професионално направление, аз по-горе съм отговорил. Ще пов-
торя накратко - значително по-високо, достойно заплащане на труда на професионалистите по здравни грижи 
във всички лечебни заведения. Промяна в категорията за пенсиониране за работещите в спешна помощ. Кампа-
ния за популяризиране на професията „Лекарски асистент“. Респектиращи и бързи наказания за агресия срещу 
медици.  
 

Въпросите зададе Румяна Милева 
 

 

   
 
достатъчно мотивиращо за младите хора, съобразно с годините учене и отговорностите. Предвид условията 
и спецификата на работата, невъзможността да се предвидят и избегнат рисковете в нея, тя води до преумо-
ра, изхабяване и прегаряне. Би могло да се промени категорията за пенсиониране, като това би довело до пови-
шаване на интереса към професията и подмладяване на състава. 
 
 
- През ноември миналата година Министерският съвет прие решение професиите в направление 
„Здравни грижи да бъдат включени в списъка на приоритетните специалности. С подкрепата на 
държавата ще бъдат отпускани повече места на първокурсниците, които ще получават по-високи 
стипендии. В същото време стартовите заплати, които залегнаха в Колективния трудов договор 
за отрасъл „Здравеопазване“ – 2020 са същите като в Колективния трудов договор от 2018 г.? Ре-
дови специалист по здравни грижи може да започне работа със заплата между 900 и 1000 лева. Тези 
финансови параметри според Вас биха ли привлекли достатъчно медицински кадри в системата? 
 
- Включването в приоритетните специалности, повечето места за прием и стипендиите, са стъпки в пра-
вилна посока. Но докато няма позитивна кампания на цялата държавна машина за възстановяване на доверие-
то в професиите от направление „Здравни грижи“, си остават само стъпки. През изминалите години в ме-
диите се отразяваха само грешките в здравеопазването. Търсеше се само сензацията. Това доведе до драсти-
чен спад в доверието на пациентите към нас. Освен това, ниското заплащане доведе до понижаване на стан-
дарта на живот, нужда да работим на две или три места, за да можем да осигурим нормален живот на се-
мействата си. Това води до преумора и демотивация. Стартовите заплати в КТД 2020 лично за мен бяха 
разочарование, тъй като са същите като в предишното КТД. Но нека да е ясно, че дори тези заплати в огром-
на част от лечебните заведения са още недостигнати. Голяма част от медицинските специалисти в Бълга-
рия работят с много по-малки заплати, тъй като КТД 2020 няма задължителен характер за лечебните заве-
дения които не са напълно държавни. Така че тези финансови параметри, категорично не биха мотивирали 
млади хора да работят в системата.  
 
- Медицинските експерти изтъкват, че спазването на противоепидемичните мерки и ваксиниране-
то на голяма част от рисковите групи и населението са факторите, които биха ограничили панде-
мията, а в по-дългосрочен план дори ще я елиминират? Какво е Вашето мнение по този въпрос? 
 
- Противоепидемичните мерки категорично помагат за ограничаване на пандемията. Ваксинирането също би 
помогнало, когато се осъществи при достатъчно голям процент от населението. Моето мнение е, че до елими-
ниране на вируса, най-вероятно, няма да се стигне, тъй като ще има нови и нови мутации. Но с времето ще се 
изградят единни протоколи за лечение. Възможно е да бъдат открити лекарства, които предотвратяват или 
ограничават пораженията. Ще се наложи да живеем с вируса, но ще сме подготвени за него. 
 
- Предстоят парламентарни избори. Какво бихте поискали от кандидатите за нови законотворци?    
 
- Ако въпросът Ви е какво бих поискал в моето професионално направление, аз по-горе съм отговорил. Ще пов-
торя накратко - значително по-високо, достойно заплащане на труда на професионалистите по здравни грижи 
във всички лечебни заведения. Промяна в категорията за пенсиониране за работещите в спешна помощ. Кампа-
ния за популяризиране на професията „Лекарски асистент“. Респектиращи и бързи наказания за агресия срещу 
медици.  
 

Въпросите зададе Румяна Милева 
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- Работещите в Центровете за спешна медицинска помощ и COVID отделенията поеха най-голямата 
тежест на пандемията от COVID-19, която продължава вече втора година. Какви са предизвикателст-
вата, които срещате в ежедневната си работа?  
  
- Минимален, но реален страх от заразяване и евентуално тежко протичане на това заболяване. 
 

- Чувствате ли се достатъчно защитени в пряк и преносен смисъл?  
 

- Организацията на работа и осигуряване на дезинфектанти и предпазни средства в ЦСМП - Търговище е на добро 

   
 

Борис Николов 

медицински фелдшер в ЦСМП - Търговище: 

БИХ ИСКАЛ БЪДЕЩИТЕ ЗАКОНОТВОРЦИ ДА ПРОЯВЯТ СИЛНА ВОЛЯ  

И ИСТИНСКИ СТРЕМЕЖ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО  

В НАШИЯ ОТРАСЪЛ, Т.Е. ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА, ПОДОБРЯВАНЕ НА  

МЕДИЦИНСКАТА БАЗА, ПРИВЛИЧАНЕ НА КАДРИ  

И ДОСТОЙНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИЯ ТРУД 

 

 
Борис Николов е завършил специалност „Меди-
цински фелдшер“ в Медицинското училище в 
Белебеевско, Башкирия по време на бившия 
СССР. 
 
Работи по професията си от началото на 1992 г.: 
13 години в селското здравеопазване, 2 години - 
в Неотложна медицинска помощ, 4 години - в 
РИОКОЗ и РЗИ и 10 години – в ЦСМП - Търго-
вище. 
 
Преминал е курсове по надзор на заразните бо-
лести, контрол на вътреболничните инфекции, 
английски език и обучение по проект 
„Подобряване на условията за лечение на спеш-
ните състояния“ (ПУЛСС). 
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ниво. Липсва съвест в голяма част от населението, т.е. много често при подаване на сигнал лицата умишлено не 
съобщават за истинските симптоми и при посещение екипите се оказват недостатъчно защитени. Мерките 
срещу агресията са стандартни – телефонна връзка с дежурен РУП и паник бутони.  
 

- Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи многократно е излизала с позиции 
по повод проявена агресия към медици, предимно към медицински специалисти, работещи в структу-
рите на Спешната медицинска помощ. Имало ли е агресивни прояви срещу Вас напоследък и каква е 
причината?  
 

- До този момент към мен лично е проявявана само словесна агресия и нападки от страна на пострадали и техни 
близки. Такива са проявявани в следствие на употреба на алкохол или желанието на лицата да бъдат обслужени 
по-най бързия начин. За съжаление някои от работещите в системата вече са се сблъсквали и с физическа агре-
сия. 
 

- Как реагирате в случаи на агресия и какви мерки биха довели до нейното ограничаване/ отстранява-
не? 
 

- В случаи на проявена агресия правя опити учтиво и твърдо да я предотвратя. Имало е доста случаи, в които 
сме прибягвали до искане от страна на МВР да окаже необходимото съдействие при проявена агресия. В начало-
то на моята кариера имам спомени за това, че населението по-скоро проявяваше безгранично уважение към всич-
ки медицински работници. Впоследствие, най-вече от страна на медиите, беше насадена някаква форма на нег-
лижиране на нашата дейност, търсене на каква ли не отговорност и на моменти праволинейна омраза към меди-
цинското съсловие. Много хора се възползват от това и търсят дивиденти от медицинските работници. Об-
ратното - възстановяване на респекта и благодарността от страна на хората към нас е единствената мярка, 
която би довела до ограничаването и възможно дори до отстраняването на проявите на агресия.  
 

- Кои са най-трудните случаи, които е трябвало да решавате в условията на пандемия? 
 

- Имаше трудности при настаняване на заболели от COVID - 19 при рязко завишаване на техния брой. 
 

- Продължава ли тенденцията пациенти, които нямат нужда от спешна помощ, да се обаждат на Те-
лефона за спешна помощ, защото не могат да намерят своя личен лекар? Има ли много фалшиви по-
виквания?  
 

- Тази тенденция за съжаление продължава. Освен, че пациентите не могат да намерят личния си лекар, те в 
много случаи умишлено са насочвани към тел. 112 да искат посещение от екипи на ЦСМП. Фалшивите повиква-
ния не са много, по-скоро много от тях са неоснователни, т.е. не са спешни. 
 

- Има ли достатъчно медицински кадри в ЦСМП-Търговище и какви специалисти търсите? Има ли ин-
терес от страна на млади медици – лекари, лекарски асистенти, медицински сестри и други специалис-
ти – да работят в Спешния център в Търговище? 
 

- Кадровата ситуация е много сложна. Тенденцията към липса на персонал значително нараства. Незаетите 
щатни бройки се увеличават лавинообразно. Има работещи фелдшери, които са придобили и упражнили право 
на пенсия от няколко години или такива на които им предстои това да се случи в съвсем скоро време. Момен-
тът, в който ще решат да излязат от системата, е критично близък. Такива специалисти не се обучават от 21 
години. Много малко от останалите фелдшери, работещи в системата на училищно здравеопазване, МВР, из-
вънболничната и болничната помощ не желаят да работят в ЦСМП, въпреки по- доброто възнаграждение. Лека-
ри при нас почти няма. Лекарски асистенти не сме виждали и дори нямаме информация дали млади хора от 
област Търговище са пожелали да придобият такава специалност. 
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- Екипността в медицината е изключително важна. 
Как се осъществява екипната работа в ЦСМП – Тър-
говище? 
  
- Приемане на обаждане през Националната система 112, 
осъществяване на повикването и предаване на пострадалия 
в спешно отделение. Всички тези действия са свързани и 
подредени и се реализират от дежурния персонал. Лекари-
те, фелдшерите, медицинските сестри, шофьорите на 
линейки и санитарите са тези зъбчати колелета, които 
образуват добре смазаната машина или по-просто – това е 
екипът в Спешния център.   
 
- Какви бяха мотивите Ви да се насочите към профе-
сията на медицинския фелдшер? 
 
- Колкото и да е странно една от моите лели почти насила 
ме накара да започна такова обучение. Никога преди това 
не бях се замислял да ставам медик. Въпреки това самата 
професия ме е удовлетворявала. 
 
- Кои са Вашите учители в професията? Бихте ли 
споделили някои съвети или случки, които Ви пома-
гат в ежедневната работа? 
 
- Имам много добри спомени за колегите, които ми даваха 
ценни съвети и насоки по трудния път на професионална-
та ми кариера. Фелдшерите от които черпих знания са 
Наско Начев, Кольо Пенев, Марин Маринов, Илия Николов, 
Марчо Василев и много други. Никога не съм се срамувал да 
се обърна и помоля за съвет тези хора. Никога не ми се е 
случвало някой от тях да ми откаже помощ. Искрено съм 
им благодарен! Дадените ми съвети и напътствия са тол-
кова много, а ситуациите в които съм изпадал са толкова 
разнообразни. Мога да кажа, че изграждане на моя професи-
онален опит се състои благодарение на тези съвети и жела-
ние за работа. 
 
- Професиите в сферата на медицината изискват много знания и умения,  висока отговорност и силна 
мотивация. Има ли достатъчно млади хора, според Вас, които са готови да тръгнат по този път и 
какво още трябва да се направи, за да се подмлади съсловието? 
 
- За съжаление както при нас в спешната медицинска помощ, така и болничната и извънболничната медицинска 
помощ, младите кадри са силно недостатъчни или липсват такива. Явно това се дължи на слаба мотивация. 
Младите специалисти предпочитат да работят в чуждите държави. Причините за това са няколко - недостой-
ното възнаграждение, лошата материална база и медицинска апаратура и не на последно място - враждебното 
отношение на населението към тях. 
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- През ноември 2020 г. Министерският съвет прие решение професиите в направление „Здравни грижи 
да бъдат включени в списъка на приоритетните специалности. С подкрепата на държавата ще бъ-
дат отпускани повече места на първокурсниците, които ще получават по-високи стипендии. В също-
то време стартовите заплати, които залегнаха в Колективния трудов договор за отрасъл 
„Здравеопазване“ – 2020 са същите като в Колективния трудов договор от 2018 г.? Редови специа-
лист по здравни грижи може да започне работа със заплата между 900 и 1000 лева. Тези финансови па-
раметри според Вас биха ли привлекли достатъчно медицински кадри в системата? 
 
- Както написах по-горе – това възнаграждение е недостойно и непривлекателно за младите медицински специа-
листи. 
 
- Медицинските експерти изтъкват, че спазването на противоепидемичните мерки и ваксинирането 
на голяма част от рисковите групи и населението са факторите, които биха ограничили пандемия-
та, а в по-дългосрочен план дори ще я елиминират? Какво е Вашето мнение по този въпрос? 
 
- Лично аз и моята съпруга, която също е медицински специалист, предпочетохме да се ваксинираме. Мнението 
ми е, че спазвайки противоепидемичните мерки и масовото ваксиниране в съвсем скоро време ще доведе до прек-
ратяване на пандемията и възстановяване на нормалния ритъм на живот в световен мащаб.  
 
- Предстоят избори. Какво бихте поискали от кандидатите за нови законотворци?  
  
- Що се отнася за цялостната сфера на здравеопазването бих искал бъдещите законотворци да   проявят силна 
воля и истински стремеж за подобряване на качеството в нашия отрасъл, т.е. достатъчно средства, подобрява-
не на медицинската база, привличане на кадри и достойно възнаграждение за положения труд. 

 
Въпросите зададе Румяна Милева  
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БАПЗГ излезе на 10 февруари 2021 г. с по-
зиция по повод агресия на пациент срещу 
д-р Янис Янков от Филиала за спешна ме-
дицинска помощ в Дупница. „Българската 
асоциация на професионалистите по здравни 
грижи остро осъжда арогантността и агреси-
ята на мъж, който си е позволил да заплашва 
с нож лекар от Филиала за спешна медицин-
ска помощ - гр. Дупница към ЦСМП – Кю-
стендил“, пишеше в позицията, изпратена 
до директора на ЦСМП- Кюстендил д-р 
Албена Рапатинска, началника на ФСМП 
- Дупница д-р Бойко Полянов и медиите.   
 
 
 
„БАПЗГ счита за абсолютно недопустимо подобно опасно хулиганско поведение към медицински спе-
циалист, който на терен изпълнява своите професионални задължения. Проявената агресия е поста-
вила в риск не само живота на д-р Янков, но и живота на самия пациент. 
 
Настояваме за бързо и справедливо наказание, според предвиденото в закона! Призоваваме пациентите 
и техните близки да проявяват нужното уважение и респект към медицинските специалисти, които 
правят всичко по силите си, за да помогнат на нуждаещите се от медицинска помощ!“, се казваше 
още в позицията, подписана от председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева. 
 
БАПЗГ изказа благодарност към спешните медицински екипи в цялата страна, които вече вто-
ра година работят в условия на пандемия от COVID-19 и въпреки рисковете, произтичащи от 
естеството на тяхната дейност, дават най-доброто от себе си в името на здравето и живота. 
 

   

     НЕ НА АГРЕСИЯТА 
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            БАПЗГ ОСТРО ОСЪДИ АГРЕСИЯТА НА МЪЖ, ЗАПЛАШВАЛ С НОЖ ЛЕКАР  

     ОТ ФИЛИАЛА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДУПНИЦА 
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„Уважаеми д-р Шарков, Уважаеми зъболекари, от името на Управителния съвет на Българската асо-
циация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име Ви поздравявям с Международ-
ния ден на стоматолога с пожелания за здраве, ползотворна работа, професионални успехи и много 
поводи за радост в личния живот!“ Това пише в поздравителния адрес, изпратен от председате-
ля на УС на БАПЗГ -г-жа Милка Василева до председателя на УС на Българския зъболекарски 
съюз д-р Николай Шарков на 9 февруари 2021 г.  
 
В поздравлението се казва още: „ Скъпи зъболекари, в условията на продължаваща пандемия Вие ус-
пявате да изпълнявате по най-добрия начин своята отговорна мисия като лекувате и се грижите за 
денталното здраве на гражданите на Република България. Работейки на първа линия,  давате възмож-
ност на пациентите по всяко време да получат помощ и лечение на най-високо професионално ниво. 
Въпреки трудностите на днешното време продължавате да надграждате Вашите знания и умения, 
което поставя качеството на дейностите в областта на денталната медицина в България на едно от 
водещите места не само сред страните в Европейския съюз, но в световен мащаб. 
 
Бъдете все така знаещи, можещи и всеотдайни в името на обществения интерес! Благодарим за пол-
зотворно сътрудничество между БАПЗГ и Българския зъболекарски съюз, уверени сме , че то ще про-
дължи и през 2021 година!“ 

 

БАПЗГ в поздравление към зъболекарите: 

БЪДЕТЕ ВСЕ ТАКА ЗНАЕЩИ, МОЖЕЩИ И ВСЕОТДАЙНИ В ИМЕТО НА  

ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС! 
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     ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 
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       59 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ   

      СЕ ОБУЧАВАХА ДИСТАНЦИОННО ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
59 специалисти по здравни грижи от цялата страна се записаха в курсове за дистан-
ционно обучение през месец февруари на 2021 година. „Най-голям интерес този път 
имаше към курса „Промоция на здраве“, за който се записаха 33-ма специалисти“, обясни 
за електронния бюлетин „Здравни грижи“ г-жа Христина Петкова, координатор 
обучение в БАПЗГ.  
 
БАПЗГ предлага 19 курса за дистанционно обучение, като всеки от тях носи опре-
делен брой кредитни точки.  15 кредитни точки носи годишният  абонамент за 
списание “Здравни грижи”.  
 

Г-жа Петкова припомни, че през миналата година курсове за дистанционно обуче-
ние преминаха 498 специалисти по здравни грижи от цялата страна.  
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    1. Разпознаване на симптомите на насилие – I част                                                                                   10 кредитни точки 
 

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

   3. Наставничество в сестринството                                                                                                               13 кредитни точки 
 

   4. Дигитални технологии в образната диагностика                                                                                      8 кредитни точки 
 

   5. Промоция на здраве. Здравно образование                                                                                             24 кредитни точки 
 

   6. Конфликти в здравеопазването                                                                                                                 14 кредитни точки 
 

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

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

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

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

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

   12. Палиативни грижи                                                                                                                                        21 кредитни точки 
 

   13. Помощни технологии  - технически помощни средства                                                                        8 кредитни точки 

 

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

   15. Комуникация с хора с увреждания                                                                                                             5 кредитни точки 
 

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

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

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

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

 

 
 
                                

                            КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ 
                                 
                                        
                               
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Провеждане на курсовете: Целогодишно 

Начало на курс: Всяко 15-то число на месеца 

Продължителност на обучението: 15 дни 

Регистрацията в платформата и заплащането за избрания курс  

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

При необходимост от допълнителна информация свържете се с нашите курсови 

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

Е-mail: cpo.bapzg@gmail.com 

   

  ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 

                 
                БРОЙ 2         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           
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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 

                 

                БРОЙ 2          ГОДИНА 12              20 21 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 
 

 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ съобщи за 
кандидат-студентите за специалностите във Факултет 
по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров“, че 
приемът на документи ще се състои от 15.06.2021 г. до 

05.07.2021 г.  
 
Датите за изпитите ще бъдат обявени допълнително. 

За Кандидат- студентите от ФИЛИАЛ „ПРОФ. Д-Р ИВ. МИТЕВ“ – ВРАЦА: 
 

Предварителни кандидат–студентски изпити: 
Прием на документи – от 01.03.2021 г. до 29.04.2021 г. 
Конкурсни изпити (10 и 11.05.2021 г.) 
тест по етика – за специалностите „Медицинска сестра“ и 
„Акушерка“   
тест по биология – за специалност „Лекарски асистент“ 
 

Редовни кандидат–студентски изпити: 
Прием на документи- от 12.05.2021 г. до 26.07.2021 г. 
 

Конкурсни изпити: (27 и 28.07.2021 г). 
- тест по етика – за специалностите „Медицинска сестра“ 
и „Акушерка“  
- тест по биология - за специалност „Лекарски асистент“  

 

За кандидат- студентите  за специалностите в МЕДИЦИНСКИ 

КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА”-СОФИЯ: 
 
Прием на документи онлайн – от 01.07.2021 г. до 15.07.2021 г. 
 
Прием на документи присъствено – от 08.07.2021 г. до 15.07.2021 г. 
 
Конкурсни изпити – 16, 17, 18, 19 юли 2021 г. 

 

 

  
 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

Тази година за първи път ФИЛИАЛ ШУМЕН НА МУ-

ВАРНА обяви предварителна кандидатстудентска 
кампания за специалностите „Медицинска сестра“ и 
„Акушерка“ за учебната 2021-2022 година.  
 

Кандидатите трябва да подадат документите си он-
лайн в периода 29 март – 7 април 2021 г. Предварител-
ният изпитен тест по биология ще се проведе на 17 
април 2021 г. 
 

Документи за участие в предварителните изпити и 
документи за кандидатстване ще се приемат само он-
лайн. 
 

Кандидат-студенти, положили успешно предварител-
ните конкурсни изпити, но неподали документи за 
кандидатстване в регламентирания срок, няма да 
участват в класирането, предупреждават от учебното 
заведение. 

  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. 
Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА,  

съобщи, че предварителен конкурсен из-
пит тест по биология се провежда единст-
вено за специалностите „Медицинска сест-
ра и „Акушерка". Оценката от него не е ба-
лообразуваща при кандидатстване за други 
специалности. 

За специалностите „Медицинска сестра", 
„Акушерка", „Кинезитерапия", „Медицински 
лаборант", „Помощник-фармацевт",  

„Инспектор по обществено здраве", „Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик" кан-
дидат-студентите полагат писмен конкурсен изпит по биология. Времетраенето на изпита е 2 часа. Из-
питът е тест и включва въпроси, съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ за VIII клас, IX клас, X 
клас. Тестът включва въпроси, публикувани в Сборника с тестови задачи за кандидатстудентски изпит 
по биология за специалностите от МК-Варна, специалност „Акушерка" и специалност „Медицинска сес-
тра", издание на МУ – Варна, 2017 г. 

Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", които кандидатстват само 
за един от филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, полагат конкурсния 
изпит тест по биология в съответния филиал. Кандидат-студентите, които кандидатстват за повече от 
един филиал или за специалности към МУ-Варна, полагат конкурсния изпит тест по биология в гр. Вар-
на. 
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КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 

 

  

 
Излезе от печат „Справочник за прием на студенти за учебна-
та 2021 – 2022 година“ на Медицински университет „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“ – Варна, съобщиха от учебното заведение. 
Той включва подробна, официална и най-актуална информация 
относно кандидатстудентската кампания и прием на нови сту-
денти в университета през учебната 2021/2022 г. 
 
В изданието по традиция основната информация е предадена с 
богат илюстративен материал и допълнителна информация за 
обратна връзка с кандидат-студентите. Ето какво още ще открие-
те в новия Справочник: 

• Подробна информация за всички специалности на Медицински 
университет – Варна и на Медицинския колеж. 

• Правилник за прием на студенти в Медицински университет – 
Варна за учебната 2021/2022 г. 

• Срокове за прием на документи и изпитни дати за всяка една 
специалност. 

• Разпределение на приема за местата. 

• Конспекти, учебни помагала, учебници за подготовка, методич-
ни указания за кандидатстващите с биология и химия в специ-
алностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация" и 
направление „Военен лекар". 

• Конспекти, литература, методични указания, теми за есе и 
т.н., за кандидатстващите с биология, с моделиране, с тест и 
др. за останалите специалности на университета и колежа. 

 
В края на Справочника е публикуван списък със заболявания, които възпрепятстват кандидатите да се запишат в 
специалностите, предлагани от МУ-Варна. Специално място в настоящия сборник е отделено на онлайн услугите 
на университета – както за кандидат-студенти, така и за студенти. Присъстват задължителните данни за контакт с 
всички звена, отдели, факултети и филиали.  
 

Справочникът може да се  намери  в книжарниците на МУ-Варна, както и да поръча чрез електронната книжарни-
ца на университета. 
 

 
Катедрата “Биология“ към Медицински университет - Варна организира подготвителен канди-
датстудентски курс за специалностите „Медицинска сестра", „Акушерка" в гр. Варна и филиалите 
в гр. Сливен, Велико Търново и Шумен, който ще се проведе на 03. и 04. април 2021 г. , съобщиха от 
учебното заведение.  

 

Курсът ще се проведе онлайн в системата на blackboard  МУ- Варна и ще включва теория, както и ре-
шаване на тестови задачи по Биология от материала за VIII, IX и X класове, предвиден за тези специал-
ности. Начало на обучението ще бъде дадено в 9:00 часа на 3 април 2021 г. 
 

Записването за участие в курса ще става чрез изпращане на имена, телефон за обратна връзка,  
e-mail адрес и сканиран /заснет документ за платена такса до имейл, посочен от катедрата. 
 

В сайта на МУ-Варна са посочени и телефони за допълнителна информация.  
 

Tаксата за курса е 80 лева. Тя трябва да бъде внесена на сметката на университета. 
  



35  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2 /2021 

   

   МЛАДА СМЯНА 

                 
                БРОЙ 2         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 

 

  
 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 
 
 

 
 

 

 
МУ-Плевен организира виртуални срещи с кандидат-студенти, на които ще представи възможности-
те за обучение, които предлага университетът, и начините за кандидатстване. 
 
Обявените дати за предстоящи виртуални срещи: 

• 04.03.2021 г. от 15:00 ч. – краен срок за регистрация - 02.03.21 г. до 15:00 ч. 

• 18.03.2021 г. от 15:00 ч. – краен срок за регистрация - 17.03.21 г. до 15:00 ч. 
 
Предоставен е и линк за регистрация 
 
За организирани заявки от средни училища е възможно срещите да се проведат и по друго време, уточ-
няват от университета. 

 
 
  

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 
публикува указания за оn-line подаване на заяв-
ления за изпити в университета 
Кандидат-студентите за бакалавърските специ-
алности са длъжни да осигурят за нуждите на 
извършване на пробите, както и в деня на про-
веждането на самия изпит: 
 

- технически средства - настолни или мобилни 
компютри, с  работещи видеокамера и слушал-
ки с микрофон . Изрично се предупреждава да 
не се използват смартфони или таблети. 
- помещение за самостоятелна работа и отда-
лечен достъп чрез непрекъсната интернет 
свързаност; 
- документ за самоличност. 

 
Непосредствено след присъединяването си към виртуална изпитна зала кандидат-студентите следва да 
се идентифицират, като покажат документ за самоличност. 
Подаване на документи за специалности с ОКС „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“ от 15.02 
до 24. 02.2021 г. 
В сайта на  университета са публикувани формуляри и инструкции с конкретните стъпки: 

 Инструкция за подаване на заявления за изпити в МУ-Плевен от кандидат-студенти   

 Инструкция за провеждане на онлайн изпити  

 Декларация от кандидат-студенти за провеждане на онлайн изпит  
 

Начало на изпитите – 9:00 ч. 
Кандидатите заемат местата си от 8:00 до 8:30 ч. 
Такси за явяване на изпити за бакалавърски специалности - 60 лв. за първи изпит и по 40 лв. за всеки 
следващ. За нуждите на онлайн регистрацията документът за платена такса трябва да бъде сканиран 
или сниман.  
 
Таксата се превежда на банковата сметка на университета, посочена на сайта на учебното заведение. 
Там е указано и кои кандидати са освободени от такси или плащат такса с намаление.   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdivXL20YIiO5OICWDFIkO7DpuILx1H2TftYqBCq0xhD15s8Q/viewform
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На 27 януари 2021 г., на пресконференция в 
РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪН-
ЧЕВ“ бяха представени възможностите за прием 
на нови студенти за академичната 2021/2022 
година. Откривайки събитието, ректорът чл.-
кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, припомни, че за 
изминалата вече почти година на работа в дина-
мична и бързо променяща се среда, Русенският 
университет е натрупал сериозен опит в елект-
ронното обучение. „Готови сме на различни 
варианти, според обстановката", обясни той.  
 
 
 
 
Проф. Белоев очерта новите моменти за настоящата кампания. Ето и някои от тях: 

•  Заявката към Министерството на образованието за броя на приеманите студенти, завършили средно образова-
ние  български граждани през учебната 2021-2022 година, за обучение на държавна издръжка в редовна, задочна и дис-
танционна форма е за над 3000 студенти, в 48 специалности от 23 професионални направления, в 7 области на вис-
шето образование. 

• Допълнително за завършили средно образование е обявен прием за специалността „Дигитален мениджмънт и ино-
вации", с финансиране само на собствена издръжка в дистанционна форма  на обучение. 

• Нова специалност за прием след средно образование в професионално направление 7.5. Здравни грижи -
 „Лекарски асистент" 30 места, само в редовна форма; 

• Нова специалност за прием след висше образование в професионално направление 7.5. Здравни грижи - 
"Управление на здравните грижи"; 

 
Заместник-ректорът по учебната работа – проф. д-р Пламен Кангалов представи онлайн системата за канидатства-
не и предварително записване в Русенския университет. Във връзка с ограничаването на опасността от разпростра-
нение на COVID-19 и спазването на противоепидемичните мерки, обясни проф. Кангалов, Русенският университет 
осигурява възможност за предварително онлайн кандидатстване с гарантиран прием за една избрана специалност 
в редовна форма на обучение. За целта платформата https://online.uni-ruse.bg е надградена с полето „Запазване на 
място в желана специалност". Освен директно, до платформата е предвиден достъп и през страницата на универси-
тета. Опцията ще бъде активна от 12 януари до 1 юли 2021 година и може да се ползва след предварителна регист-
рация .  
 
Освен онлайн, процедурата може да се проведе и: на място в сектор „Прием на нови студенти";  чрез оператор на 
посочен телефон или имейл адрес, уточни проф. Кангалов. 
 
Доц. Юлиан Ангелов, директор на сектор „Прием на нови студенти", предостави информация за кандидатстудент-
ските изпити за прием след средно образование, които ще  се провеждат в две сесии – предварителна и редовна, 
съгласно определен график.  
 
Предварителната сесия ще се проведе в осем съботни дни – на 23 януари, 6 и 20 февруари, 6 и 20 март, 3 и 17 ап-

рил и 8 май с начало от 9:00 часа. 
 
Редовната сесия ще бъде в два дни на 3 и 4 юли (събота и неделя) 2021 г. от 9:00 и 13:00 часа, обяви доц. Ангелов. 
 
Както Русенският университет вече информира своите кандидати, заявки за участие в изпити могат да се подават 
на място в сектор „Прием на нови студенти“ и през страницата на университета www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди 
определената дата.  
 
Изпитите ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин. При явяване на изпити кандидатите заплащат такса 
в размер на 50 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ. 
 

https://online.uni-ruse.bg/
http://www.uni-ruse.bg/
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УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – 
БУРГАС е публикувал в сайта си Правилник за канди-
датстване в специалности с ОКС „Бакалавър“ и 
„Професионален бакалавър“.  
В направление „Здравни грижи“ учебното заведение 
обучава студенти в специалностите „Медицинска сест-
ра“,  „Акушерка“ и  „Лекарски асистент“ с ОКС 
„Бакалавър“.  
 

Вузът очаква акредитация за още две специалности – 
„Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и 
„Здравен мениджмънт“. При получаване на положи-
телна оценка, ще бъдат обявени  свободни места за 
прием на студенти.  

 

 

Документите за кандидатстване за специалностите във Факултет по обществено здраве и здравни грижи 
и Медицински колеж – Бургас се подават в Учебно-информационен център или онлайн чрез сайта на 
университета. Дадени са и телефони за контакти.  

 

Срокът за подавате на документите е 7.06 - 1.07. 2021 г.  Изпитът по биология ще се проведе на 4.07. 2021 г.  
 

Резултатите ще бъдат обявени до  11.07. 2021 г. 

 

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ 
"НЕОФИТ РИЛСКИ" даде старт на кан-
дидатстудентската си кампания за учеб-
ната 2021/2022 г. на 19 февруари 2021 г., 

когато се проведоха първите  електронни 
изпити на място в университета.  
 

Електронните изпити  ще се провеждат 
всеки работен петък до 11 юни 2021 г. и 
всеки делничен ден от 15 юни до 5 юли 
2021 г. Подаването на заявления за елект-
ронен кандидатстудентски изпит на мяс-
то се извършва в деня на определените 
дати, най-късно 1 час преди началото на 
изпита. 
 
Желаещите да се обучават в Югозападния университет "Неофит Рилски" могат да кандидатстват чрез 
конкурсни изпити, организирани и оценени от изпитни комисии на Университета; с резултати от дър-
жавни зрелостни изпити, валидни за съответната специалност и професионални направления, положе-
ни след 2008 г. вкл.; с оценки от конкурсни изпити, положени през 2021 г. в други акредитирани висши 
училища на Република България (удостоверени със служебна бележка) и с резултати от олимпиади, на-
ционални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художест-
вено-творчески и спортни прояви. 
 
Практическите изпити в университета ще се проведат през месеците март, април и юни. 
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ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗА-
ГОРА обяви предварителни кандидатстудент-
ски изпити онлайн. В сайта на университета е 
публикувана Инструкция  за попълването на 
онлайн формуляр за участие в предварителни-
те изпити/тестове за учебната 2021/2022 годи-
на. 
 
Таксата за един изпит/тест е 40 лв. а за всеки 
следващ – 35 лв. Обявени са хората, които са 
освободени от такси или ползват намаление. 
Таксата се превежда по банков път на сметката 
на университета, посочена на сайта на учебно-
то заведение.  Посочени са и телефони за до-
пълнителна информация.  

 

 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ обяви, че кандидат-студентските изпити ще се осъщест-
вяват само в присъствена форма. За целта трябва  кандидат-студентите да подадат своите документи он-
лайн през сайта на университета от 7 юни 2021 г. до 28 юни 2021 г., включително. Изпитите по етика за 
специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“,  „Лекарски асистент“,  „Рехабилитатор“, „Меди-
цински лаборант“ и  „Рентгенов лаборант“ ще се проведат на 05.07. 2021 г. 

 
 
Изпитът по социална медицина и организа-
ция на здравеопазването за специалност 
„Управление на здравните грижи“ ще се 
състои на 07.07.2021 г.  
 
В сайта на университета са посочени теле-
фони и имейл за повече информация.  
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На 29 януари 2021 г. ученици от 4-ти "в" 
клас на ЧОУ "Св. София" изразиха подкрепа към медиците и пациентите от COVID отделението на 
Александровска болница, като им донесоха топъл обяд и рисувани от тях картички и картини. Класна-
та им г-жа Димова обясни, че децата участват активно в благотворителни инициативи, подпомагат бол-
ни деца, деца от социални домове, организират благотворителни базари със свои произведения и пр., 
но за първи път подпомагат лечебно заведение. Това съобщиха от болницата във Фейсбук страницата 
на лечебното заведение. 
  
Идеята е на 9-годишния Борис и срещнала разбиране от децата в класа. Той призна, че много иска да 
стане лекар и отсега изявява желание да започне като доброволец в COVID отделението. 
 

"Мама ми каза, че съм прекалено малък и затова исках да помогна по друг начин. Исках с тази инициатива да 
направим жест към лекарите и болните. Аз и моите съученици се надяваме да се чувстват добре. Искаме да им 
предадем и посланието да са живи и здрави, и да имат много сили!", разказа Борис пред медиите. 

 

УЧЕНИЦИ ПОДАРИХА НА МЕДИЦИ ТОПЪЛ ОБЯД, РИСУНКИ И КАРТИНИ 



40  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2 /2021 

   

  БЛАГОДАРНОСТ 

                 

                БРОЙ 2          ГОДИНА 12              20 21 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 

 
  

"Аз много често рисувах сърца, за да може да подсилим духа на лекарите и на болните да не се страхуват", споде-
ли Михаела. 
 
Вниманието на четвъртокласниците и старанието им сами да изберат менюто трогна медиците. Всеки от 
медицинските специалисти получи картичка с послание и индивидуален пакет с топла пилешка супа, 
печени кюфтета с билкови картофи, салата и крем „Брюле“. 
 
"Невероятен жест към Александровска болница! Има надежда за България в лицето на тези малки хора, които 
още от най-малки ги учат на уважение и хуманност. Това е прекрасно! Нищо друго не е по-важно от това!“, каза 
директорът на Александровска болница проф. Борис Богов. 
 
„ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ И РЕСПЕКТ към децата от 4-ти "В" клас на ЧОУ "Св. София" за тяхното съп-
ричастие, щедрост и доброта! От сърце им желаем да бъдат здрави и успешни ученици, да бъдат винаги добрия 
пример и да сбъдват мечтите си!“, написаха медиците в социалната мрежа.  
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Йорданка Петкова с добри думи за лекарите, медицинските сестри и санитарите от Клиниката по плас-

тична хирургия във ВМА-София: 

 
 

 
 

ДОБРИ ДУМИ ЗА ЛЕКАРИ, МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И САНИТАРИ 
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Мария Макариева от София написа стихотворение, което посвети на Цветелина Евтимова – главна сестра 

на УМБАЛ „Н.И. Пирогов“ и „всички работещи на горещия фронт медици“: 

 

 

 

 

SOS! ЗА ДЪХ НА ЖИВОТ СЕ СРАЖАВАШ! 

ВСЕКИ ПАЦИЕНТ Е ТВОЙ БРАТ! 
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ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ СЕ ЧУВСТВАХ ПОДКРЕПЕНА, ОКУРАЖЕНА, ОБГРИЖЕНА  

В МЕДИЦИНСКИ И ЕМОЦИОНАЛЕН АСПЕКТ 

 

 

 

 

 
Пациентка на клиниката на Клиниката по неврохирургия и тези на реанима-
цията на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ благодари на медицинските екипи, които 
са се грижили за нея. Тя е написала благодарствено писмо до медиците след 
извършената й сложна, но за щастие успешна операция, информира Zdrave.net 
на 17.02.2021 г. като се позова на съобщение от лечебното заведение. 
 
Ива. Д. адресира писмото си до директора на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и бла-
годари за проявения професионализъм и човешко отношение на екипа на Сек-
тора по спинална неврохирургия към Клиниката по неврохирургия в ръково-
дената от него болница. 
 
Жената разказва, че е постъпила за лечение в много болезнено състояние. Бла-
годарение на екипа на сектора през целия период на лечение  във всеки момент 
се чувствах подкрепена, окуражена, обгрижена в медицински и емоционален 
аспект. „Впечатлена съм от организацията на работа на екипа, който ненатрапващо 
осигурява прецизно изпълнение на терапията, пълен обем на грижи за страдащ човек, 
отлична хигиена и стриктни противоепидемични мерки“, споделя тя. 
 
Пациентката изказва специална признателност за операцията и периода на въз-
становяване след нея на проф. Васил Каракостов и неговите асистенти д-р 
Люпчо Татарчев и д-р Недко Каракашев и медицинската сестра Теодора, на 
анестезиолога д-р Петков и анестезиологичната сестра Димитрова и на лекува-
щия д-р Евгений Ставрев. 
 
„Благодаря за усилията и подкрепата на специалистите по здравни грижи и на сани-
тарите от Сектора по гръбначна неврохирургия – всеотдайността на всеки един от 
тях оставя в мен дълбока следа. Благодаря във ваше лице и на ръководството на болни-
цата, което е осигурило условия за високотехнологична медицина и възможност на 
екипа да расте професионално и да поддържа най-висок стандарт на съвременно лече-
ние и грижи. Днес си тръгвам нов човек“, споделя пациентката. 
 
От болницата също изказаха благодарност на пациентката за доверието и изра-
зеното отношение. 
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ЖЕЛАЯ ВИ НЕУГАСВАЩ ЗЕЛЕН СВЕТОФАР 

ВЪВ ВСИЧКИ ВАШИ НАЧИНАНИЯ, ЗА ДА НИ ИМА И НАС.  

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!" 

 

 
 
Изключително трогателно писмо получиха лекари в едно от COVID отде-
ленията на „УМБАЛ – Бургас“. Ето как пациентката Янка Бъчварова опис-
ва своето състояние и положените за нея грижи в отделението на VIII етаж, 
ръководено от д-р Станислава Панайотова. Писмото е подробно, емоцио-
нално и разкрива ситуация, в която може да попадне всеки, съобщиха от 
болницата на 10.02.2021 г. 
 
Ето и текста на писмото: 
 
"На 26 декември 2020 г. се почувствах много зле. Кашлях и ме болеше гър-
лото. Изпих два тайлола-хот, като мислех, че ще ми мине. Но напразно. 
На 27.12 лежах вкъщи, на 28.12 синът ми извика Бърза помощ. Вземаха ме в 
болницата, все още вървях. Благодаря на екипа, който се отзова така 
бързо. Направиха ми изследване, оказа се, че съм зараза "Ковид 19". Искам 
от сърце да благодаря на целия екип от лекари, медицински сестри и сани-
тарки. Възхитена съм от чистотата, която се спазва, ред и дисциплина в 
стария корпус на Новата болница. Благодаря на всички лекари и медицин-
ски сестри. Нека Бог да ги закриля! Верни на Хипократовата клетва, рис-
кувайки себе си, своите близки, решително изпълняват своя дълг в защита 
на живота! 
 
Бъдете живи и здрави! Желая Ви неугасващ зелен светофар във всички Ва-
ши начинания, за да ни има и нас. Бъдете благословени!" 
  
 



45  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2 /2021 

   

  БЛАГОДАРНОСТ 

                 

                БРОЙ 2          ГОДИНА 12              20 21 г.          БАПЗГ  

БАПЗГ           

 
 

 

 

  
 

Ученици от 11 „а“ клас на хасковската Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ 
приготвиха за трети път обяд за медиците от COVID-отделенията в „МБАЛ - Хасково“, съобщи Hasko-
vo.info на 11.02.2021 г. 
 
Гимназистите в специалност „Кетъринг“ започнаха да готвят от сутринта агнешка супа, печено агнешко, 
салата, хлебчета и десерт. Месото е дарено от хасковска фирма. На обяд храната беше занесена в болни-
цата. Медиците получиха обяд от учениците вчера, като е плануван и за утре. 
 
Директорът на гимназията Пенка Георгиева каза, че това е един урок по човечност. Тя призова дарители 
да се включат с месо, а останалите продукти са на гимназията. Идеята е учениците да готвят за медиците 
поне веднъж седмично в този труден за обществото период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЪДЕЩИ ГОТВАЧИ ПРИГОТВИХА ЗА ТРЕТИ ПЪТ ОБЯД ЗА МЕДИЦИТЕ 

ОТ COVID-ОТДЕЛЕНИЯТА В „МБАЛ – ХАСКОВО“ 
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Началникът на Инфекциозно отделение д-р Красимира Кинова благодари за обяда и каза, че вчераш-
ният е бил много вкусен. Тя пожела на децата да продължат с благородните си начинания, а един ден 
да стигнат и до риалити шоуто Гордън Рамзи. 
 
Д-р Кинова каза, че в момента в отделението са настанени 26 пациенти, като 19 от тях са с COVID-19. 
Засега има свободни легла, но заболеваемостта плавно нараства. 
 
От Второ вътрешно отделение също благодариха за храната и подариха на учениците торбичка със 
сладка почерпка. Обяд беше занесен и във физиотерапията, където също има сектор за болни с корона-
вирус. 
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На 4 март 2021 г. стартира електронният регистър, в който всеки гражданин може да си запази час за пос-
тавяне на ваксина срещу COVID-19 в имунизационните пунктове в страната. Регистърът с адрес https://
his.bg/ беше представен от министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов и изпълнителния 
директор на „Информационно обслужване“ АД Ивайло Филипов, съобщиха от пресцентъра на Минис-
терството на здравеопазването. 
 
Регистрацията в системата се състои от 4 стъпки:  

• въвеждат се личните данни на лицето, което иска да се ваксинира,  

• телефонен номер или електронна поща,  

• предпочитаният вид ваксина, 

• ваксинационен център и избраният час за посещение.  

 
След успешна регистрация гражданите получават съобщение на телефона или електронната си поща с 
информация за избрания час, дата, място за ваксиниране и предпочитан вид ваксина. Електронният ре-
гистър дава възможност предварително да се изтегли и да се попълни бланката за информирано съгла-
сие, за да не се губи време преди поставянето на ваксината. 
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СТАРТИРА ЕЛЕКТРОННИЯТ РЕГИСТЪР, В КОЙТО ВСЕКИ ГРАЖДАНИН  

МОЖЕ ДА СИ ЗАПАЗИ ЧАС ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19  

В ИМУНИЗАЦИОННИТЕ ПУНКТОВЕ В СТРАНАТА 
 

 
 

 
 
 

https://his.bg/
https://his.bg/
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„При желание или невъзможност да се осъществи, имате възможност да откажете този час и да си запишете 
нов. Целта е да можем да предвидим какви са необходимите количества ваксини от всеки вид във ваксинационни-
те центрове, да улесним хората и да контролираме потока към лечебните заведения“, обясни проф. Ангелов. 
Той посочи още, че всеки желаещ маркира вида ваксина в системата, но крайното решение е на лекаря, 
който я поставя. „В зависимост от физическото ви състояние, от придружаващите заболявания, лекарят ще 
прецени дали сте избрали подходящата ваксина. Някой може да е избрал ваксина на основата на информационна 
РНК или на основата на аденовирус, а за него да е подходяща друг тип ваксина“, уточни здравният министър. 
 
В отговор на журналистически въпрос проф. Ангелов коментира, че имунизираните с първа доза ще 
получат автоматична регистрация в системата и ще бъдат уведомени кога и къде да се явят за втора. 
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Със заповед на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов броят на ваксинаци-
онните пунктове, в които гражданите могат да бъдат имунизирани срещу коронавирусна ин-
фекция, считано от 23 февруари 2021 г., се увеличи на 352, съобщиха от пресцентъра на Ми-
нистерството на здравеопазването. 
 
Със Заповед № РД-01-118/23.02.2021 г., в която е поместен списък на временните ваксинацион-
ни пунктове в лечебни заведения и РЗИ по области, можете да се запознаете в сайта на БАПЗГ 
– раздел „Актуално от БАПЗГ“ или в сайта на Министерството на здравеопазването.  
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ВЪВЕДЕ РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ПРИ ИЗНОСА  

НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ 

 

Европейската комисия въведе разрешителен режим при износа на ваксини срещу COVID-19 от Евро-
пейския съюз към трети страни, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 
01.02.2021 г.  
 
Ограничението важи до края на март 2021 г. То ще се прилага само за дружества, с които ЕС е сключил 
предварителни споразумения за закупуване. Държавите членки ще дават разрешение, като от дружес-
твата ще се изисква да ги уведомяват за намерението си да изнасят ваксини, произведени в Европейс-
кия съюз. Целта е навременен достъп до ваксини за всички граждани на Съюза и преодоляване на нас-
тоящата липса на прозрачност при износа. 
 
Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес заяви: 
„Предоставихме авансово финансиране на дружествата, за да изградят необходимия капацитет за производст-
вото на ваксини, така че доставките да могат да започнат веднага след разрешаването на ваксините.“ 
 
Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, механизмът за прозрачност и 
въвеждане на разрешения за износ е временен и Европейският съюз ще продължи да изпълнява поети-
те ангажименти към държавите с ниски и средни доходи. 
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BIONTECH ОБЕЩА ДОПЪЛНИТЕЛНО 75 МЛН. ДОЗИ ВАКСИНИ  

СРЕЩУ COVID-19 ЗА ЕС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 Г. 
 

 

Германската биотехнологична компания BioNTech желае да достави допълни-телно 75 милиона дози 
ваксини срещу COVID-19 до Европейския съюз през второто тримесечие на 2021 г., заяви финансовият 
директор и главният оперативен директор Зирк Пьотинг, съобщи БНР на 01.02.2021 г. 
 
Допълнителното количество означава, че компанията, която разработи корона-вирусната ваксина съв-
местно с Pfizer, ще се върне към първоначалния си план за доставки, обясни Пьотинг. 
 
Говорейки преди предстоящата по-късно в сряда среща на доставчици на ваксини срещу коронавируса с 
германските държавни служители, той добави, че това число трябва да е над доставките на всичките обе-
щани ваксини през първото тримесечие. 
 
"За да отговорим на нарасналото глобално търсене, планираме да произведем два милиарда дози от нашата вакси-
на срещу COVID-19 през 2021 г. За целта ще увеличим планираното по-рано производство от 1,3 милиарда дози 
ваксина с повече от 50%. Вървят по план мерките за разширяване на производствения ни капацитет", заяви 
още Зирк Пьотинг. 
 
Ден по-рано и от AstraZeneka обещаха, че ще доставят на ЕС през първото тримесечие допълнителни 9 
милиона дози от разработената заедно с Оксфордския университет ваксина. 
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Завършиха научните консултации между Европейската агенция по лекарствата и производителя на рус-
ката ваксина срещу COVID-19 „Спутник V“, информира БНР на 09.02.2021 г. като се позова на РИА 
"Новости".  
  
Като следваща стъпка Националният център по епидемиология и микробиология „Гамалея“, където бе-
ше създадена „Спутник V“, може да подаде документи за получаване на регистрация на територията на 
Евросъюза. Единствената държава от съюза, която реши самостоятелно да регистрира ваксината е Унга-
рия. Друга европейска страна, която използва „Спутник V“ е Сърбия.  
 
Миналата седмица престижното британско списание The Lancet публикува резултатите от третия и зак-
лючителен етап на клиничните изследвания, според които ефективността на руския препарат е близо 
92%. Той се използва при започналата през декември масова имунизация на населението в Русия срещу 
COVID-19. 

 

Учени посочиха, че резултатите от изпитването във фаза 3 означават, че светът има още едно ефективно 
оръжие за борба със смъртоносната пандемия и оправдават до известна степен решението на Москва да 
пусне ваксината в действие още преди да бъдат публикувани окончателните данни. 
 
"Разработването на ваксината "Спутник V" беше критикувано за неприличната бързина и липсата на прозрач-
ност“, заявиха професор Ян Джоунс от Университета в Рединг и професор Поли Рой от Лондонското 
училище по хигиена и тропическа медицина в коментар, споделен в известното медицинско списание 
The Lancet. "Но докладваният резултат е ясен и се демонстрира научният принцип на ваксинацията", казаха 
двамата учени, които не са взели участие в самото изследването. "Това означава, че още една ваксина вече може да 
се включи в борбата за намаляване на разпространението на COVID-19", заключват учените. 
 
Резултатите от проучването се основават на данни от 19 866 доброволци, от които една четвърт са полу-
чили плацебо, казаха изследователите, водени от Денис Логунов от Института "Гамалея". 
 
От началото на изследването в Москва има 16 регистрирани случая на симптоматичен COVID-19 сред 
хората, получили ваксината, и при 62-ма сред групата на плацебо, казаха учените. Това показа, че двудо-
зовият режим на ваксината - две дози на поставяне, базирани на два различни аденовирусни вектора, 
прилагани с интервал от 21 дни - е 91,6% ефективен срещу симптоматичен COVID-19. 
 
В проучването е имало и 2144 доброволци над 60 години и е показало, че ваксината е била ефективна на 
91,8% при тестването върху тази по-възрастна група, без да се съобщава за сериозни странични ефекти, 
които биха могли да бъдат свързани със "Спутник V", се казва още в резюмето на The Lancet. 
 
Установено е също така, че ваксината е 100% ефективна срещу умерен или тежък случай на COVID-19, 
тъй като не са регистрирани такива случаи сред групата от 78 участници, които са били заразени и са 
били симптоматични за коронавирус на 21-вия ден след прилагането на първата доза от ваксината. 
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ЗАВЪРШИХА НАУЧНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ ЕМА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ  

НА РУСКАТА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19 „СПУТНИК V“ 
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          ЕМА ПОИСКА ОТ ВСИЧКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ КОМПАНИИ  

          ДА НАПРАВЯТ ОЦЕНКА ДАЛИ ВАКСИНАТА ИМ Е ЕФИКАСНА  

                       СРЕЩУ НОВИТЕ ВАРИАНТИ НА COVID-19 

 

От Европейската агенция по лекарствата обявиха, че са поискали от всички фармацевтични компании, 
разработващи ваксини срещу COVID-19, да направят оценка дали продуктът им е ефикасен срещу но-
вите варианти на заразата, съобщи БНР на 11.02.2021 г. 
 
„Има страхове, че някои от тези мутации могат да въздействат в различна степен на капацитета на ваксини-
те да защитават срещу инфекцията, т.е. на имунитета, който създават“, посочват от агенцията. Но и из-
тъкват, че „намаляване на защитата срещу леките форми на болестта не означава задължително нама-
ляване на защитата срещу тежките форми“. 
 
До момента Европейската агенция по лекарствата е одобрила три ваксини за Европейския съюз. Това са 
германско-американската на "Пфайзер" и "Байонтех", американската "Модерна" и шведско-
британската "АстраЗенека", разработена в партньорство с Оксфордския университет. 
 
В края на януари 2021 г. производителите на първите два препарата обявиха, че те са ефикасни срещу 
британския и южноафриканския щам, смятани за по-заразни, припомня Агенция „Франс прес“. 
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РАЗГОВОРИ  

С ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 "НОВАВАКС" И "ВАЛНЕВА" 

 

Европейската комисия завърши успешно предварителните разговори с производителите на ваксини сре-
щу COVID-19 "Новавакс" и "Валнева", сега преговаряме за подписване на предварително споразумение 
за доставки. Това заяви говорител на Европейската комисия, без да посочи срок, в който се очаква прего-
ворите да приключат, информира БТА на 04.02.2021 г. 
 
Говорителят на ЕК отбеляза, че европейските здравни власти следят внимателно имунизационните кам-
пании по света, включително прилагането на ваксини, за които още няма одобрение в ЕС. Говорителят 
уточни, че от "АстраЗенека" са подобрили прогнозите си за доставки на ваксини в първото тримесечие 
до 40 милиона дози при първоначални очаквания за около 30 милиона (едва една трета от договорените 
количества). 
 
Говорителят поясни в отговор на въпрос на пресконференция, че не се знае дали ваксините на 
"АстраЗенека", които държавите от ЕС ще преотстъпят или препродадат на други страни по света, ще 
бъдат произведени във Великобритания или в Индия. Той добави, че в последните дни в ЕС са били раз-
гледани и одобрени три искания за износ на ваксини - една пратка за Великобритания и две за Канада. 
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ЧЕТВЪРТА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19 КАНДИДАТСТВА  

ЗА ОДОБРЕНИЕ ПРЕД ЕМА 
 

Европейската агенция по лекарствата (EMA) е получила заявление за условно разрешение за пускане на 
пазара за ваксина срещу COVID-19, разработена от Janssen-Cilag International N.V., информира Zdra-
ve.net на 17.02.2021 г. като се позова на съобщение на пресслужбата на европейския лекарствен регула-
тор. Комитетът на EMA за лекарства в хуманната медицина (CHMP) ще направи оценка на ваксината, 
известна като COVID-19 Vaccine Janssen, по ускорен график, допълват от ЕМА. 
 
„Комитетът може да даде становище до средата на март 2021 г., при условие че данните на компанията за 
ефикасността, безопасността и качеството на ваксината са достатъчно изчерпателни и надеждни. Подобно 
кратко време за оценка е възможно само защото EMA вече е прегледала някои данни по време на непрекъснат 
преглед. По време на тази фаза EMA оцени качествени данни и данни от лабораторни проучвания, които разгле-
даха колко добре ваксината задейства образуването на антитела и имунни клетки, насочени към SARS-CoV-2“, 
са казва в съобщението на ЕМА. Оттам отбелязват, че вече са разгледани и данните за клинична безо-
пасност на вирусния вектор, използван във ваксината. Сега EMA оценява допълнителни данни за ефи-
касността и безопасността ѝ , както и за нейното качество. 
 
Ако EMA заключи, че ползите от ваксината надвишават рисковете, тя ще препоръча на ЕК да издаде 
условно разрешение за пускане на пазара, валидно във всички държави-членки на ЕС и Европейското 
икономическо пространство. 
 
Това е четвъртата ваксина срещу коронавирусна инфекция, която кандидатства пред лекарствения ре-
гулатор за одобрение от началото на настоящата пандемия, припомнят от ЕМА. След оценка в агенция-
та условно разрешение получиха ваксините на BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Всички те вече 
се прилагат в страните от ЕС. 
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ЗАПОЧНА ОЦЕНКА НА ВАКСИНАТА СРЕЩУ COVID-19  

НА КОМПАНИЯТА „КЮЪРВАК“ 

 

Европейската агенция по лекарствата (EMA) започна оценка на ваксината срещу COVID-19 на компани-
ята „КюърВак“ (CureVac), известна като CVnCoV, съобщи БНР на 12.02.2021 г. 
 
Решението се базира на предварителните резултати от лабораторните изследвания и ранните клинич-
ни проучвания при възрастни хора. Те показват, че ваксината води до производство на антитела и 
имунни клетки, които са насочени срещу вируса причинител на COVID-19. 
 
В момента компанията провежда изпитания върху хора, за да оцени безопасността на ваксината, отгово-
ра, който тя дава на вируса и нейната ефективност срещу него. Агенцията по лекарствата ще оцени 
данните от тези и други клинични изследвания, когато бъдат налични. 
 
Оценяването ще продължи, докато бъдат събрани достатъчно доказателства, на чиято основа да се даде 
официално разрешение за достъп до пазара. От своя страна компанията CureVac заяви, че е уверена, че 
РНК технологията (mRNA) може да помогне в борбата с коронавирусната пандемия. 
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СТАРТИРА НОВО КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ВАКСИНАТА НА SANOFI И GSK 
 

Френската компания Sanofi обяви старта на ново клинично изпитване за основната си кандидат-
ваксина срещу COVID-19, разработваната с британските им колеги от GlaxoSmithKline (GSK). Очаква-
нията са, при одобрение, съвместният им продукт, да бъде пуснат за употреба през четвъртото триме-
сечие на годината, информира БНР на 22.02.2021 г. като се позова на „Le Figaro”. 
 
Целта на сегашната разработка на двете компании е ваксина, която да създава оптимален имунен отго-
вор, особено при лица в напреднала възраст, се казва в изявление на френския фармацевтичен гигант. 
 
Предишното проучване за тази ваксина, първоначално планирано за лятото на 2021 г., беше прекрате-
но през декември поради недостатъчна ефективност при хора над 50 години. 
 
Продуктът на Sanofi-GSK използва рекомбинантна технология, съчетана с адювант, който помага за 
повишаване на ефективността на ваксината. Това е по-традиционна технология, отколкото използва-
ните РНК разработки на Pfizer и Moderna, отбелязва медията. 
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ВТОРИ ДОГОВОР С MODERNA  

ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ОЩЕ 300 МИЛИОНА ДОЗИ ВАКСИНИ  

СРЕЩУ COVID-19 ЗА СТРАНИТЕ ОТ ЕС 

 

Европейската комисия одобри втори договор с фармацевтичното дружество Moderna, който предвижда 
допълнителното закупуване на 300 милиона дози от името на всички държави-членки на ЕС. Те ще бъ-
дат разпределени съответно 150 милиона през 2021 г. и възможност за закупуване на още 150 милиона 
през 2022 г., информира Zdrave.net на 17.02.2021 г. 
 
Договорът също така дава възможност ваксината да се дари на държави с ниски и средни доходи или да 
се пренасочи към други европейски държави. 
 
Новият договор с Moderna обогатява широкия набор от ваксини, които ще се произвеждат в Европа, за-
едно с вече подписаните договори с BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, 
Curevac и Moderna. Този разнообразен набор от ваксини ще гарантира на Европа достъп до 2,6 милиар-
да дози, след като се докаже, че тези ваксини са безопасни и ефикасни, посочват от ЕК. 
 
Ваксината на Moderna се основава на информационната РНК (иРНК), която играе основна роля в биоло-
гията, прехвърляйки инструкции от ДНК към механизмите на клетките, синтезиращи белтъци. При вак-
сина на основата на иРНК тези инструкции създават безвредни фрагменти от вируса, които човешкото 
тяло използва за изграждане на имунен отговор за предпазване или борба със заболяването. Когато в 
организма на човек постъпи ваксина, неговите клетки прочитат генетичните инструкции и произвеждат 
„протеинов шип" — протеин, разположен на външната повърхност на вируса, който той използва, за да 
навлезе в клетките на организма и да причини заболяване. След това имунната система на организма 
възприема този протеин като чужд и произвежда естествени защитни елементи — антитела и Т-клетки, 
срещу него. 
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Учени от университета в Оксфорд, разработили съвместно с фармацевтичната компания „АстраЗенека“ 
ваксина срещу COVID-19 обявиха, че започват изпитания, за да разберат дали ваксината е ефикасна при 
децата и при подрастващите, информира  БНР на 17.02.2021 г. 
 
Много шум се вдигна около ваксината на „АстраЗенека“ напоследък по най-различни поводи. Тази вак-
сина е предпочитана, защото е евтина и лесна за съхранение. В същото време обаче се появиха съмнения 
доколко ефикасна е тя при някои от новите щамове на коронавируса и при най-възрастните. Учените от 
университета в Оксфорд обаче вече се заеха със задачата да подобрят ваксината така, че тя да бъде ефек-
тивна срещу южноафриканския щам, например, за който много се говори.  
 
Но учените не спират дотук. Те решиха да проверят как работи ваксината и при децата, въпреки че зара-
зяванията при тях са сравнително рядко. Екип от изследователи ще тестват продукта върху 300 добровол-
ци на възраст от 6 до 17 години и 8 месеца. Предвижда се на 240 от тях да бъде инжектирана доза от вак-
сината, докато на останалите ще бъде поставена ваксина за контролиране на менингит, за която е доказа-
но, че е безопасна при деца, но се предполага, че ще предизвика подобни реакции като например болка 
и оток на мястото на инжектиране. 
 
Ръководител на проекта е проф. Андрю Полард, който смята, че е необходимо да се провери безопас-
ността и имунната реакция към ваксината при децата и подрастващите, защото някои от тях могат да 
имат полза от нея в бъдеще. До момента е одобрено предлагането на ваксината само на хора над 18 годи-
ни и плановете за масово ваксиниране не включват непълнолетните.  
 
Всички деца-доброволци живеят близо до четирите определени места за изследвания, а това са универси-
тета в Оксфорд, Университетската болница „Сейнт Джордж“ в Лондон, Университетската болница в 
Саутхемптън и Кралската болница за деца в Бристол. Видни британски педиатри заявиха, че пандемията 
има силно негативно въздействие върху образованието, социалното развитие и емоционалното състоя-
ние на децата и юношите. Ето защо те смятат, че е много важно да се съберат данни доколко е безопасно 
имунизирането в тези възрастови групи. 
 
Пожелалите да участват в изследвания най-напред попълват кратък въпросник. За онези, които са над 16 
години, не е нужно родителско съгласие, но за всички под 16 години то е задължително. Изисква се пред-
ставяне на медицински картон с история на здравното състояние през годините като гаранция, че добро-
волците са в необходимата кондиция за участие в подобно изследване. Представя им се също пълен спи-
сък за запознаване с вероятни странични ефекти по време на изследвания. Ако някое дете или родител 
пожелае прекратяване на процедурите това ще бъде сторено незабавно, без да се иска обяснение за реше-
нието.  
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ВАКСИНАТА НА „АСТРАЗЕНЕКА“ ЩЕ БЪДЕ ТЕСТВАНА  

ВЪРХУ 240 ДЕЦА-ДОБРОВОЛЦИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
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ЕС ПРЕДВИЖДА ДОПЪЛНИТЕЛНИ 7 МЛН. ЕВРО ЗА ИМУНИЗАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

СРЕЩУ COVID-19 В СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 

 

Европейският съюз в партньорство със Световната здравна организация е задействал нов регионален 
проект на стойност над 7 милиона евро за подкрепа на сигурната и ефикасна имунизация на населени-
ето срещу COVID-19 в страните от Западните Балкани, информира БТА на 19.02.2021 г. като се позова на 
ТАНЮГ. 
 

Източници от Европейската комисия посочват, че този проект ще помогне на страните от региона да се 
подготвят за ефикасно снабдяване и прилагане на ваксините срещу COVID-19, включително получени-
те от системата КОВАКС и чрез механизма на ЕС за споделяне на ваксините с държавите извън съюза. 
 

Комисарят по разширяването Оливер Вархей съобщи, че този проект е допълнение към пакета от 70 
милиона евро за подпомагане на достъпа до ваксини в региона и снабдяване с необходимото оборудва-
не за съхранение на ваксините. "С този нов проект в подкрепа на имунизационната кампания в Западните 
Балкани ЕС продължава да изпълнява своя ангажимент за подпомагане на партньорите в борбата с пандемията", 
изтъкна Вархей. 
 

Европейската комисия уточни, че общият пакет помощи на ЕС за Западните Балкани за отговор на пан-
демията в момента надхвърля 3,3 милиарда евро, което включва подкрепата за снабдяване с оборудване, 
средносрочна и дългосрочна помощ за здравната система и икономиката на страните от региона, подк-
репа на предприятията чрез местни банки, макрофинансова помощ под формата на кредити от Евро-
пейската инвестиционна банка. 
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛОЖИ ОБЩ РЕГИСТЪР  

С ДАННИ ЗА ВСИЧКИ ВАКСИНИРАНИ СРЕЩУ COVID-19 ПО СВЕТА 

 

Европейската комисия предложи днес данните за всички ваксинирани срещу COVID-19 по света да бъ-
дат съхранявани под егидата на ООН, информира БТА на 24.02.2021 г. 
 
Удостоверенията за ваксинираните трябва да бъдат електронни, да бъдат съвместими в ЕС, а и по света, 
отбеляза на пресконференция зам.-председателят на ЕК Марош Шефчович след заседание на Съвета на 
ЕС. Ваксинирането не може да се свързва с достъпа до основните права и свободата на пътуване, добави 
той. По неговите думи ЕС обсъжда какъв да бъде подходът по тези въпроси към преболедувалите коро-
навирусна инфекция. 
 
Шефчович добави, че на техническо равнище в ЕС има съгласие за минимума от данни, които да се съ-
държат във ваксинационните удостоверения. Той цитира европейската служба за борба със заболявани-
ята, според която още няма достатъчно доказателства, че ваксинираните не могат да останат преносите-
ли на заразата. По неговите думи затова имунизираните следва също да бъдат подлагани на карантина 
засега. 
 
Зам.-председателят на ЕК посочи, че карантината изглежда като достатъчна мярка за разубеждаване на 
онези, които искат да пътуват за развлечение. Той добави, че противоепидемичните мерки трябва да 
бъдат целенасочени и да се избягва затварянето на границите в ЕС на общо основание. Шефчович съоб-
щи, че досега в ЕС са били получени близо 41 милиона дози ваксина, а от април до юни се очакват още 
300 милиона дози. 
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АПТЕКИТЕ В САЩ ЩЕ ПРЕДЛАГАТ ВАКСИНИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА 

Белият дом ще започне нова програма, предвиждаща да бъдат изпратени ваксини срещу коронавируса директно в 
аптечната мрежа. Тя ще бъде задействана от идната седмица, а целта е да бъде разширен достъпът на американ-
ците до препаратите. Това съобщи съветник в Белия дом, информира БНР на 03.02.2021 г. като се позова на Аген-
ция „Ройтерс“. 

 

Координаторът в екипа на президента Джо Байдън по въпросите на борбата с COVID-19 Джеф Зинтс заяви, че 
програмата започва от 11 февруари и предвижда първоначално да бъдат предоставени общо 11 милиона дози на 
6500 аптеки. 
 

Той добави, че с нарастването на наличните количества обхватът на програмата може да бъде разширен, за да 
обхване 40 000 аптеки. 
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СЗО СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОМПЕНСАЦИИ ПРИ ВРЕДА 

ОТ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19 ЗА ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА 

В 92 ДЪРЖАВИ С НИСКИ И СРЕДНИ ДОХОДИ 
 
 

Обезщетение за нежелани ефекти от ваксините срещу COVID-19 ще бъде предоставяно на засегнати лица в 92 
държави с ниски и средни доходи, без да е необходимо да се прибягва до съд. Тази възможност стана факт след 
като Световната здравна организация сключи споразумение с водещия глобален застраховател Chubb, съобщи 
пресслужбата на организацията. Според СЗО това е първият и единствен глобален механизъм за компенсиране 
на вредата от ваксини. Програмата се финансира от малка такса за всяка доза ваксина, осигурявана от Глобал-
ния алианс за ваксини GAVI, който управлява системата COVAX – Advance Market Commitment (AMC), ин-
формира Zdrave.net на 23.02.2021 г. 
 

Новата програма ще предложи на хората, отговарящи на условията, „бърз, справедлив, стабилен и прозрачен 
процес“, се посочва в изявление на световната организация. 
 

Според нейния ръководител д-р Тедрос Аданом Гебрейесус това носи успокоение на правителствата на по-
бедните държави, защото те ще имат сигурността, че хората могат да разчитат на подкрепа в случай на 
необходимост при редки, но сериозни нежелани събития, свързани с разпределени ваксини до 30 юни 2022 г. чрез 
механизма COVAX. Д-р Гебрейесус изрази мнение, че застрахователната компания Chubb има възможностите 
да поддържа системата COVAX чрез своята глобална мрежа и способността си за обработка на искове. 
 

Чрез осигуряване на еднократно обезщетение без доказване на вина (no-fault compensation) при пълно и оконча-
телно уреждане на всякакви искове, програмата има за цел да намали значително необходимостта от прибяг-
ване до съд, което е един потенциално дълъг и скъп процес, отбелязват още от СЗО. Оттам допълват, че ком-
панията ESIS като независим администратор на програмата е била избрана в съответствие с правилата и 
процедурите на СЗО за обществени поръчки и няма да начислява такси на кандидатите. 
 

Програмата за обезщетения ще бъде задействана чрез своя уеб портал (www.covaxclaims.com) до 31 март 2021 г. 
Заинтересованите лица ще могат да кандидатстват за компенсация, след като порталът започне да функцио-
нира, дори ако приложената им ваксина е била разпределена от COVAX преди тази дата. 
 

Механизмът COVAX има за цел до края на 2021 г. да достави най-малко 2 млрд. дози безопасни и ефективни 
ваксини с гаранция за качество във всички участващи държави, включително най-малко 1,3 млрд. дози за 92-те 
държави с ниски и средни доходи, отговарящи на специалните условия за подпомагане AMC. Доставките на 
ваксините трябва да бъдат реализирани едновременно с доставките в по-богатите държави. 
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Американското управление за контрол на храните и лекарствата (FDA) одобри използването на вак-
сината срещу коронавирусната инфекция на "Джонсън и Джонсън" за хора на 18 и повече години, 
информира БНР НА 28.02.2021 г като се позова на ВВС. 
 
Така препаратът да бъде третата ваксина, разрешена за употреба в Съединените щати след препара-
тите на "Пфайзер" и на „Модерна“. Компанията е дала съгласие да достави 100 милиона дози до края 
на юни 2021 г. 
 
Ваксината на "Джонсън и Джонсън" показа ефективност от 66% за предотвратяване на COVID-19 сре-
щу множество варианти на коронавируса в глобално проучване, включващо близо 44 000 души, заяви 
компанията през миналия месец. 
 
Няколко дни преди това компанията J&J заяви, че ще може да изпрати от три до четири милиона до-
зи от своята ваксина още следващата седмица, ако получи разрешение за спешна употреба. В проуч-
ване с 44 000 души ваксината на J&J като цяло е била 66% ефективна за предотвратяване на умерени 
до тежки случаи на COVID-19 в сравнение с хората, на които е било дадено плацебо. 
 
Двудозовите ваксини, произведени от Pfizer/BioNTech и Moderna Inc, са около 95% ефективни в тех-
ните основни проучвания. Експертите предупредиха да не се прави твърде голямо разграничение 
между ваксините, тъй като изпитванията имаха донякъде различни цели и, което е важно, проучва-
нията на Pfizer/BioNtech и на Moderna бяха проведени преди в Южна Африка, Бразилия и Великоб-
ритани да се появяват по-заразните варианти на коронавируса. 
 
Изпитването на J&J обаче беше в ход, когато новите варианти вече бяха разпространени и дори пре-
обладаваха в някои страни, където беше тествана еднодозовата ваксина. Ваксинацията с J&J е 100% 
ефективна за предотвратяване на хоспитализации 28 дни след поставяне на дозата и няма смъртни 
случаи от COVID-19 сред тези, които са били имунизирани. 
 
По време на срещата на съвета към FDA, изпълнителният директор на J&J каза, че компанията разра-
ботва ваксина от второ поколение, която ще бъде насочена към съответния южноафрикански вари-
ант и ще бъде готова да започне изпитвания във "Фаза 1" до това лято. 
 
Ваксината на J&J може да се съхранява при нормални температури в хладилник, което улеснява разп-
ространението, отколкото при тези на Pfizer/BioNTech и Moderna, които използват РНК техноло-
гия  и трябва да се съхраняват при доста по-ниски температури. 
 
Ваксината на Johnson & Johnson използва вирус за обикновена настинка, известен като аденовирус 
тип 26, за да въведе протеини на коронавируса в клетките на тялото и да предизвика имунен отговор. 
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FDA ОДОБРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАКСИНАТА СРЕЩУ COVID-19  

НА "ДЖОНСЪН И ДЖОНСЪН" 
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УКРАЙНА ЩЕ УЧАСТВА В ИЗПИТАНИЯТА НА НОВА ИНДИЙСКА ВАКСИНА  

СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА 
 

Украйна ще участва в изпитанията на нова индийска ваксина срещу коронавируса, разработвана 
от компанията Bharat Biotech ("Бхарат байотек"). Това съобщи БТА на 24.02.2021 г. като се позова 
ТАСС, която цитира украинския здравен министър Максим Степанов. 

 
Ваксината е изготвена под формата на назален спрей или капки. Става дума за нов продукт и фир-
мата разработчик започва сега първата фаза от изпитанията. Очаква се тя да приключи бързо и 
част от тестовете по време на втората и третата фаза да се извършат в Украйна, уточни той. 
 
Индийската компания планира да завърши всички изпитания до септември-октомври т. г., за да 
предложи ваксината си на пазара. Според Степанов договореността за участие на Украйна в тесто-
вете е важна, тъй като при доказана ефективност на медикамента Киев ще може да купи от вакси-
ната с приоритет. 

 
На 23 февруари в Украйна от Индия пристигна първата партида ваксини срещу коронавируса 

Covishield ("Ковишийлд") - 500 000 дози. Препаратът е съвместна разработка на британско-

шведската компания АстраЗенека и Оксфордския университет. Ваксината "Ковишийлд" е произве-

дена по лиценз от завод на Серумния институт на Индия в индийския град Пуна. Здравните влас-

ти съобщиха, че в някои райони на Украйна ваксинацията вече е започнала.  
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ВТОРА КИТАЙСКА ВАКСИНА С ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА 
 

Екип от китайски учени съобщи, че ваксината срещу коронавирус, произведена от базираната в Пекин 
компания Sinovac Biotech, която вече е пусната в Китай и се разпространява в много развиващи се стра-
ни, е показана в ранните етапи на изпитвания като безопасна и стимулираща имунен отговор при въз-
растни хора над 60 години. Резултатите от проучвания Фаза 1 и 2, които включват 494 доброволци на 
възраст над 60 години, бяха публикувани в британско медицинско списание The Lancet. За това инфор-
мира Economy.bg на 05.02.2021 г. 
 
Ваксината, наречена CoronaVac, която вече се прилага в няколко държави, включително Бразилия, Чи-
ли, Индонезия и Турция, е един от двамата кандидати, които се произвеждат масово в Китай. Другият е 
разработен от Sinopharm, държавен производител на ваксини. CoronaVac е създадена с помощта на из-
питана технология, която използва отслабен или убит вирус за стимулиране на имунната система. 
 
CoronaVac е приложена на милиони хора в Китай, дори преди публикуването на данни от клинични 
изпитвания в последния етап, за да покаже, че ваксината ще бъде ефективна.  
 
Според статията на The Lancet ваксината не показва сериозни странични ефекти при хора над 60 годи-
ни. Повечето нежелани реакции са леки, а болката на мястото на инжектиране е най-съобщаваният 
симптом, последван от треска. 
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Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи паци-
ентското си досие на електронен адрес https://his.bg/, от меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю 
„МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раз-
дел „ИМУНИЗАЦИИ“. Гражданите без електронен подпис могат да поискат своя сертификат от избра-
ния от тях личен лекар или от ваксинационния пункт, в който е поставена ваксината, съобщиха от Ми-
нистерството на здравеопазването. 
 
Обръщаме внимание, че сертификатът за ваксинация няма подпис и печат, тъй като се генерира автома-
тично, за да бъдат избегнати всякакви злоупотреби. 
 
Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 отговаря на изискванията на държавите-
членки на Европейския съюз, като е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на света. 
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ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19 
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Акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов е едно от светилата в медицинската психология, ръководител на Ка-
тедра „Психиатрия и медицинска психология” към Медицинския университет в Пловдив и академик в 
Българската академия на науките. Той ще бъде лектор на организирания от Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) онлайн семинар на тема „Професионално изпепеляване 
и управление на персонала в условията на коронакриза”. Семинарът ще се проведе през февруари или 
март, а един от акцентите в него ще бъде т.нар. Бърнаут синдром сред медицинските специалисти, съоб-
щи Радио Варна - БНР на 03.02.2021 г. 
 
Акад. Стоянов заяви, че проблемът с професионалното изпепеляване на медицинските специалисти из-
лиза на дневен ред след настъпването на пандемията. 
 
 „Проявите на Бърнаута сред медиците можем да ги разделим в три групи. От една страна е намалената трудос-
пособност. Уврежда се концентрацията на съзнанието и оперативната памет. От друга страна са емоционална-
та изтощеност, загубата на стимул и желание за работа. Третият симптом е отчуждението – от близки, от 
пациенти, дори от самия себе си. Това отчуждение може да доведе и до цинично отношение към страданието и 
болестта”, каза акад. Стоянов. 
 
Според психолога държавата не прави достатъчно за преодоляване на последствията върху психичното 
здраве на медиците. 
 
„Както при първото, така и при второто въвеждане на противоепидемичните ограничения, държавата не излезе с 
ясно разписани мерки за задаващата се тежка психологическа криза на всяко едно ниво”, заяви акад. Дроздстой 
Стоянов. Той даде за пример нарастващата агресия сред хората, последствията върху психиката на деца-
та от 7 до 12-годишна възраст заради продължителния престой пред компютърни устройства и увелича-
ващия се брой случаи на домашно насилие. 
 
„Очаквам ръст и на опитите за самоубийство”, поясни още експертът и допълни, че целият този спектър от 
проблеми са били игнорирани от държавата, включително и психичното здраве на медицинските специ-
алисти. 
 
 „Разрешаването на този проблем е въпрос на национално отговорна политика. Никога не е късно да се вземат мер-
ки за преодоляването му, докато има висши медицински училища в страната, от които излизат по 1000 лекари 
годишно и двойно повече медицински сестри. Това обаче е наливане на ресурс в каца без дъно, тъй като голяма част 
от тях емигрират извън България или мигрират към частния сектор”, каза акад. Стоянов. 
 
Той припомни, че има публикувана за обсъждане Здравна стратегия до 2030 година. „Ако и 10% от мерки-
те, заложени в тази стратегия бъдат изпълнени, тогава част от пробойните в системата ще бъдат запълнени и 
това до известна степен може да реши проблема с недостига на медицински специалисти”, сподели още акад. 
Дроздстой Стоянов. 

 

 
 

  
Радио Варна – БНР 

АКАД. ПРОФ. Д-Р ДРОЗДСТОЙ СТОЯНОВ ЩЕ БЪДЕ ЛЕКТОР 

НА ОНЛАЙН СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗПЕПЕЛЯВАНЕ,  

ОРГАНИЗИРАН ОТ БАПЗГ 
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Moreto.net 

ВДИГАТ ЗАПЛАТИТЕ В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ  

И В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ ВЪВ ВАРНА 
 

От 1 февруари 2021 година трудовите възнаграждения на всички служители в УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна и преподаватели и служители в Медицински университет – Варна да бъдат увеличени с 6,55% 
реши академичното ръководството и бордът на директорите на болницата, съобщават от пресслужбата 
на учебното заведение за Moreto.net. 
 
Увеличеният брой студенти и пациенти, изключително успешното справяне с учебния и лечебния про-
цес при необичайната ситуация и развитието на научната и научно-изследователската дейност са ос-
новните мотиви за решението. 
 
За академичната 2020/2021 година в МУ-Варна се обучават над 6000 студенти. Близо 1800 са чуждест-
ранните студенти от над 50 държави от целия свят, а УМБАЛ “Света Марина“ – Варна поема основната 
тежест при лечението на пациентите от Варна и цяла Североизточна България. Благодарение на инвес-
тициите в модерни и високотехнологични методи и средства на преподаване и диагностична и меди-
цинска апаратура, направени през последните години, както и последователната и целенасочена рабо-
та на служителите, университетът и най-голямата болница в Североизточна България се утвърдиха като 
лидери не само в страната, но и в Европа. 
 
Преподавателите и медицинските специалисти от университета и болницата ежедневно доказват, че са 
сред най-авторитетните учени и специалисти, като популяризират България като страна, която успеш-
но следва съвременните европейски и световни тенденции в медицинската теория и практика. Акаде-
мичното ръководство и ръководството на болницата благодарят за ежедневните усилия на всички меди-
цински специалисти, преподаватели и служители.   
 

Публикувано на 11.02.2021 г. 

 

  
Столица.bg 

РОДИ СЕ ОЩЕ ЕДНО БЕБЕ ПО ПРОГРАМА, ФИНАНСИРАНА  

ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 
Още едно момиченце се роди в София след инвитро процедури с донорски яйцеклетки, финансирани 
по програмата на Столична община. С Виктория децата, родени благодарение на донорската инвитро 
програма на СО вече станаха 24. Момчетата са 16, а момиченцата станаха 8. И в двете групи има по една 
двойка близнаци.  
 
Всяка година СО подпомага жени с репродуктивни проблеми по програмата, която бе създадена съв-
местно с организациите "Майки за донорство" и "Искам бебе". В бюджета на София се предвиждат по 70 
000 лв. за финансиране на част от необходимите инвитро процедури с донорски яйцеклетки. 

 
Публикувано на 17.02.2021 г. 
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Haskovo.info 

Министър Ангелов при посещението си в „МБАЛ - Хасково“: 

ВПЕЧАТЛЕН СЪМ ОТ РЕДА ТУК И ОТ ТОВА, ЧЕ ИМА МНОГО МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ  

И МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ, КОИТО ИСКАТ ДА РАБОТЯТ 

 

Още 12 легла за пациенти с COVID-19 се разкриват в „МБАЛ – Хасково“. Причината е, че всички 90 легла 
там вече са заети, съобщи за Haskovo.info изпълнителният директор на МБАЛ – Хасково д-р Георги Ге-
лов. Това стана след посещение на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов в МБАЛ – 
Хасково. „В хасковската болница са направени добри промени. Впечатлен съм от реда тук и от това, че има мно-
го млади специалисти и медицински сестри, които искат да работят“, заяви пред Haskovo.info след инспек-
цията проф. Ангелов. Заедно с д-р Гелов те минаха през Спешно, Вътрешно, Хирургичните отделения и 
COVID-зоната. 
 

Междувременно пък в Хасково бе заместникът на Ангелов д-р Бойко Пенков. Проведено бе и заседание 
на Областния оперативен щаб, на което от РЗИ са докладвали, че техният мобилен кабинет за прегледи 
може да бъде използван за извършване на ваксинации в отдалечените места. Щабът е преценил, че на 
този етап не е необходим денонощен имунизационен кабинет. При нужда обаче такъв ще бъде разкрит. 
 

От ЦСМП са организирали график за март с 12-часови дежурства на лекар и медицинска сестра и при 
нужда той ще заработи за имунизация в труднодостъпни райони. 

 

Публикувано на 23.02.2021 г. 

 

Moreto.net 

В ОСЕМ ВАРНЕНСКИ ОБЩИНИ ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ  

ИЛИ ПРЕУСТРОЕНИ ФИЛИАЛИ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
 

В осем варненски общини ще бъдат изградени или преустроени филиали за спешна медицинска помощ 
в изпълнение на проекта „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, съобщиха 
за Moreto.net от Областния информационен център-Варна. Финансирането в размер на 163 897 815, 62 
лв. (за цялата страната) е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Бенефициент е Министерст-
вото на здравеопазването. Общата стойност на строително-монтажните дейности на филиалите за спеш-
на помощ в Провадия, Белослав, Аксаково, Вълчи дол, Дългопол, Девня, Долни Чифлик и Бяла е 
1 555 887,78 лв. 
 
В Белослав, Дългопол и Девня предстои преустройство на вече съществуваща база с промяна на функци-
оналността на обектите и помещенията, докато в останалите общини ще бъдат построени нови сгради 
със стоманобетонна конструкция. Предвижда се във всички центрове да бъдат извършени дейности по 
изграждане на навеси за линейки, рампи за вход и стълби за пациенти и линейки, ремонт на козирки, 
монтаж и довършителни работи по парапети, полагане на изолации, прозорци, витрини, изграждане на 
интериорни стени, облицовки с плочки, боядисване, монтаж на врати, доставка на санитарно обзавежда-
не, полагане на ВиК и ел. инсталации, прекарване на интернет връзки, инсталиране на генератори, мон-
таж на станции за кислород и съоръжения за инсталации, системи за пожарна безопасност и др. 
 

Публикувано на 05.02.2021 г. 
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  Проф. Иванка Стамболова, дм, ФОЗ на МУ - София 

  представя три книги: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Книгата на Таня Попова „Промоция на сърдечното 
здраве – превенция на рисковите фактори в детска и 
юношеска възраст” е издание на ИК „Колхида“. Тя 
представлява монографичен труд, съдържащ сериозен 
научен анализ на рисковите фактори за сърдечно-
съдови  заболявания  при  деца  и  юноши  в  нашата 
страна. 
 
Авторката търси проблемите, свързани с отглеждането 
на децата, тяхната фамилна обремененост, начина на 
живот на   подрастващите и учениците, който биха 
могли да се преодолеят, за да расте здраво и жизнено 
поколение. 
 
Задълбочено  са  разгледани  медико-социалните 
аспекти  на  рисковите  фактори  за  възникване  на 
сърдечно-съдови  заболявания,  като  са  дефинирани 
основни  понятия  като  „рискови  фактори“,  „риск“, 
„промоция“  и  „превенция“.  Съществен  акцент  е 
поставен на ролята на професионалистите по здравни 
грижи  в  профилактичната  и  промотивна  дейност, 
която е изключително отговорна и важна и насочена 
както към децата и юношите, така и към здравната 
култура на техните родители. Целта на предложените 
в книгата от авторката „алгоритми” е, да се подобри 
качеството  на  профилактичната  и  промотивна 
дейност  на  специалистите  по  здравни  грижи  в 
условията  на  извънболнична  медицинска  помощ, 
детско и училищно здравеопазване. 
 
Книгата  представлява  интерес и за  родителите,  за  да  са  по-добре подготвени и ориентирани в 
проблематиката на ранната профилактика на сърдечно-съдовите заболявания и да могат да полагат 
адекватни грижи при отглеждане на децата и юношите в семейна среда. 
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В книгата на Димитринка Благоева, „Здравно-социални проб-
леми на децата с епилепсия“, издание на Централната медицинска 
библиотека към Медицински университет – София, е представено 
собствено проучване върху проблемите на семействата на деца с епи-
лепсия в България. Епилепсията е сериозно неврологично заболяване, 
което има изява в разлини клинични форми, които имат специфика 
в детската и юношеска възраст. Компетентните грижи от страна 
на родителите и професионалистите по здравни грижи изискват 
познания за медикаментозното лечение и лечебно-охранителния ре-
жим. Авторката установява проблемите и предизвикателствата на 
това заболяване свързани с локализацията на епилептогенното огни-
ще, когнитивните нарушения и нервно-психологическите нарушения 
при деца с епилепсия. 
 

Грижите за децата с епилепсия, тяхната социализация и включване в 
учебен процес протича с редица затруднения. Не е преодоляна да мо-
мента стигматизацията на децата с това заболяване и тя се отра-
зява негативно на психоемоционалното им састояние и нервно-
пихическото развитие. Благоева изследва възможностите за провеж-
дане на навременни и специализирани консулнации и грижи за децата 
с епилепсия, възможностите за подобряване на качеството на живот 
и обучение. Подготвените и проложени практични съвети под фор-
мата на ръководство за обгрижване на децата с епилепсия са полезни 
както за техните родители и близки, така също за техните учители 
и здравни специалисти. 

 
 

Книгата „Особености на физическото развитие при подраства-

щите в град Пловдив” (Издателство „Лакс Бук“) с автор Елена Мерджа-

нова, са представени актуални проблеми на  физическа активност, 

физическо развитие и здравно поведение на подрастващите (11 – 14 г.) на 

територията на град Пловдив и областта. Физическото развитие на 

подрастващите е важен и необходим елемент от мониторинга на тяхното 

здраве. В последните години в страната се утвърждава тенденцията на 

увеличаващ се брой на учениците  със сериозни здравни проблеми, които 

все по-често поразяват жизнено важни органи и системи. 
 

Авторът проследява състоянието на проблема в редица Европейски страни, 

както и по света. Събрана е и представена информация относно физическата 

активност и начина на живот при подрастващите в началото на ХХI век. 

Потвърждение на това са данните, получени след анализ на литературните 

източници, които категорично доказват връзката на здравето с физическа 

активност в свободното време на учениците. Важен елемент за физическата 

активност на подрастващите е и влиянието на семейството върху 

мотивацията и желанието на децата да спортуват, както и въздействието на 

семейната среда върху формирането и изграждането на здравно поведение. 
 

Монографията съдържа задълбочен анализ в три аспекта: Физическа 

активност и начин на живот при подрастващите; Физическа активност и 

здравно поведение на подрастващите в гр. Пловдив и физическо развитие и 

дееспособност на подрастващите.  
 

Настоящата книга би представлявала интерес за родители, преподаватели и специалисти в областта на детското и младежко 

здраве. Въпреки, че в нея се описват резултати от конкретен времеви период тя дава възможност за анализ и подготовка на 

прогнози, както и конкретни превантивни мерки по отношение на физическата активност и развитие на подрастващите не само на 

територията на гр. Пловдив и областта, но и в цялата страна. 
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Монографията „Лидерство и мениджмънт в здравеопазването” от 
доц. Александрина Воденичарова е издание на Централна Меди-
цинска Библиотека при Медицински университет – София.  
 

Разгледани са актуални въпроси, касаещи ролята на ефективното 
лидерство и мениджмънт в здравеопазването, като основа за профе-
сионализъм в управлението на здравната система. Акцентира се вър-
ху водещото значение на формирането на успешни лидери при изг-
раждането на една съвременна и ефективна здравеопазна система, 
които са отговорни за осъществяването на промяната. Първостепен-
но място се отделя на процеса за изграждането и кариерното разви-
тие на здравните мениджъри, като лидери с оглед внедряването на 
професионален мениджмънт в управлението на здравната система. 
 

Доц. Воденичарова представя качествата на ефективния лидер, като 
предпоставка за успешното развитие на организацията, която ръко-
води, като са анализирани редица концептуални подходи за лидерст-
вото и е отделено ключово място и значение на функционално ори-
ентираното лидерство. Специално място е отредено на необходи-
мостта от създаването на нова организационна култура, която от своя 
страна предполага появата на ефективни лидери на промяната.  
 

 Обсъден е дефицитът на лидери, като една от бариерите за здравната реформа. Особено място е отделено 
на етичните аспекти на здравната политика, базовите ценности в управлението на здравната система и 
начина на разглеждане на етичните проблеми в здравеопазването.  

 
 

 
 

 
 

 
Сборник доклади от Трета научна конференция с международ-
но участие „Медико-социални аспекти в здравните грижи“ с ав-
торски колектив от Медицински университет – София, Филиал – 
Враца. Под редакцията на: проф. д-р Тихомира Златанова, дм, доц. 
Павлинка Добрилова, дм, проф. д-р Ралица Златанова-Великова, 
дм, доц. Галя Янкова, дм. 
 
Електронна книга в PDF format. Намира се на електронния репози-
ториум на Централна медицинска библиотека на сайта на Меди-
цински университет – София 
 

Конференцията е проведена на 28 ноември 2019 г. Сборникът съ-

държа доклади от медицинска конференция върху здравни, орга-

низационни, образователни, социални и психологически аспекти. 

Той е част от поредица, съдържаща доклади от конференции, про-

веждани от Филиала „Проф. Д-р И. Митев“ – Враца, на Медицинс-

кия университет – София. Докладите са с тематика в областта на 

здравните грижи. Това е третият сборник от поредицата.  

 

 
 

 



66  

 
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 2 /2021 

   

   НОВИ КНИГИ 

                 
                БРОЙ 2         ГОДИНА 12              2021 г.          БАПЗГ  

БАП ЗГ           

 

 

 

 

  
Учебникът „Педиатрични сестрински грижи“  на Пав-
линка Добрилова и Галя Янкова е издание на Централ-
на медицинска библиотека при Медицински университет 
– София (2020 г.). Авторките са дългогодишни преподава-
тели във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, към 
Медицински университет – София, и имат опит в обуче-
нието на медицински сестри. 
 
Обширната библиография показва добро познаване на 
българската и чуждата литература. Структурата и съдър-
жанието на учебника съответстват на програмата за обу-
чение и практическите умения, които студентите трябва 
да придобият по време на обучението. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В Първа част: „Сестрински грижи за родилка и новородено“ от П. Добрилова, подробно са описани 
структурата и организацията на неонатологичните отделения. Представени са изискванията за разкри-
ване на клиника, отделение и сектор. Описани са задълженията и дейностите, извършвани от медицин-
ската сестра, включително и в секторите за новородени със специални грижи по отношение хигиена, 
хранене и др. 
 
Във Втора част: „Сестрински грижи в педиатрията“ от Г. Янкова са представени физиологичните осо-
бености през различните възрастови периоди. Подробно са описани и оценени физическото и нервно-
психическото развитие. Храненето е най-важният екзогенен фактор за растежа и развитието. Подчерта-
на е изключителната роля на кърменето и своевременното въвеждане на захранващи храни. 
 
Закаляването, масажът и гимнастиката са важна част от профилактичната педиатрия. Нагледно са 

представени масажът и гимнастиката. Приложени са схемите за закалителни процедури. 

Разгледани са по системи най-честите заболявания в детската възраст. Специално внимание е отделено 

на сестринските грижи и задачите на медицинската сестра при провеждане на изследвания и манипу-

лации.  
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С тържествен водосвет за здраве, отслужен от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопрес-
лавски митрополит Йоан, бе открит новият компютърен томограф в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. За 
това информира Zdrave.net на 27.02.2021 г. като се позова на съобщение от лечебното заведение.  
 
Лентата прерязаха министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, ректорът на МУ-Варна 
проф. д-р Валентин Игнатов и изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна проф. д-р 
Силва Андонова. На събитието присъстваха още проф. д-р Красимир Иванов, председател на Общото 
събрание на МУ-Варна, и областният управител на Област Варна г-н Стоян Пасев.  
 
Новият компютърен томограф с два рентгенови източника е производство на фирма SIEMENS Healthcare 
GmbH, Германия. Апаратът има отлични образни качества с висока пространствена и контрастна мекотъ-
канна разделителна способност. Разполага с широк отвор за пациента и висока максимална скорост на 
ротация. Предимства на апаратурата са и възможността да работи с по-ниска доза и потенциал за намаля-
ване на контрастното вещество, редукция на лъчевата доза при запазено качество на образите, изключи-
телно бързо сканиране – за 1 сек. сканира гръден кош и корем, възможност за 4D заснимане и за перфузия 
на цели органи – мозък, сърце, черен дроб, персонализиран скан на всеки пациент в зависимост от въз-
раст, тегло и клинични показания. Скенерът дава възможност и за изследване в режим на двойна енергия 
за откриване на костномозъчен едем, получаване на виртуален безконтрастен образ след субтракция на 
контраста, определяне химичен състав на конкременти и изобразяване на уратните тофи при подагра. 
 
 

 
 
 
 
 

 
НОВ КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В УМБАЛ „СВ. МАРИНА“ – ВАРНА 
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                                                                           Проф.  д-р Кирил Драганов 
 
 

В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда извършиха частично отстраняване на панкреаса с помощта 
на робота Да Винчи на 59-годишен пациент с невроендокринен тумор, съобщиха от лечебното заведение. 
Прецизната минимално инвазивна операция е извършена от екип на проф.  д-р Кирил Драганов, начал-
ник на Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия и е първа по рода си в стра-
ната, уточняват от лечебното заведение.. Пациентът се възстановява бързо и е изписан без усложнения 
няколко дни след извършената интервенция, информира Zdrave.net. 
 
От болницата уточняват, че важна част от медицинската грижа за пациента е диагностичното уточняване 
и предоперативната оценка, направени от екипа на д-р Петко Карагьозов, началник отделение по Интер-
венционална гастроентерология. След извършената ендоскопска ехография с тънкоигленна биопсия под 
ехографски контрол се установява, че става въпрос за невроендокринен тумор, засягащ тялото на панкреа-
са, а не за карцином, каквото е било първоначалното предположение. Тази диагностична оценка позволя-
ва операцията да бъде извършена още по-минимално инвазивно - със съхраняване на далака, който обик-
новено се премахва при по-разширена хирургия. 
 
Роботизираната интервенция с най-новото поколение на хирургичната система Да Винчи е допринесла за 
изключително прецизното и качествено изрязване на засегнатата от тумора част на панкреаса и запазване 
на всички здрави структури. Възстановяването и следоперативния процес за пациента преминават гладко 
и без проблеми, допълват от лечебното заведение. 
 

 
 
 
 
 
 

В „ТОКУДА“ ОТСТРАНИХА С РОБОТ ЧАСТ ОТ ПАНКРЕАС,  

ЗАСЕГНАТА ОТ ТУМОР 
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- Старша сестра Керина, какво е новото напоследък в COVID отделението на ВИТА?  Увеличават ли се 
случаите, намаляват ли ? 
 
- През последните дни в COVID отделението на болница Вита постъпват по-малко пациенти. От отварянето 
му през ноември до Нова година работата бе изключително натоварена. Всички места бяха постоянно запълнени. 
Всяко свободно легло се заемаше минути след освобождаването му. Трафикът беше стресиращ, денонощен и непре-
къснат. Много хора имаха нужда от нашето лечение, някои с по-леки симптоми, други – в средно тежко състоя-
ние. След Нова година нещата се поуталожиха и сега сме щастливи да отбележим, че има дори незаети легла в 
отделението. 

 

 
     - Каква е тежестта на уврежданията на хората, които постъпват напоследък при Вас? 
  

- Не всички пациенти постъпват за болнично лечение в началото на заболяването, за съжаление, когато все още 
имаме възможност да започнем навременно лечение. Част от тях идват в по-напреднал стадий на болестта. 
Това вече налага едно по-сериозно и продължително лечение. Много от тях се нуждаят от  кислород,  понякога 

 

 
 
 
 
 

Анета Керина, 

старша медицинска сестра в COVID отделението на МБАЛ „ВИТА“: 

НАПРАВИ МИ И СИЛНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ КОЛКО ЕМОЦИОНАЛНИ ПРИЯТЕЛСТВА  

СЕ ЗАРОДИХА В БОЛНИЧНИТЕ СТАИ В ТАЗИ СТРЕСОВА И ТЕЖКА ОБСТАНОВКА 

 

 
 

 
Анета Керина е завършила Факултета общест-

вено здраве ва МУ-София през 2008 г.  

 

През 2019 г. се дипломира със специалност 

„Анестезиология и интензивни грижи“, а от 

2010 г. работи като анестезиологична сестра в 

Операционния блок на МБАЛ „ВИТА“.  

 

В момента е старша медицинска сестра в 

структурата на болницата за лечение на паци-

енти с коронарирусна инфекция. 
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в доста големи количества. Част от пациентите дори остават с тези нужди и продължават вкъщи с кислороден 
концентратор. Болестта е тежка за пациентите, скъпа за обгрижване и понякога с непредвидим развой. 
 
- Забелязвате ли промяна в симптомите на заболяването през изминалите месеци или няма разлика? 
 
- Почти всички пациенти са с висока температура и със силна отпадналост. Част от пациентите, освен симп-
томите от страна на дихателната система, имат и силно главоболие. Други имат стомашно-чревни пробле-
ми, при много се обострят и хроничните заболявания, които са си имали преди болестта. Не при всички се на-
лага кислородолечение, лечението е много разнообразно и специфично за всеки отделен човек. COVID 19 е ед-
но многолико заболяване, с много различни симптоми при всеки пациент. 
 
- Какво научихте за този вирус, докато работихте в пряк досег с него? 
 
- За мен е изключително интересно да наблюдавам това заболяване, развитието и лечението му при всеки паци-
ент. Научих доста неща. Видях колко бавно и трудно е възстановяването и колко различни неща се отключват и 
обострят при различните хора. Вижда се колко са важни рехабилитацията, храненето и контролирането на 
съпътстващите заболявания по време на провежданото лечение за коронавирусна инфекция. 
 
- Разкажете ни някоя интересна история за пациент... 
 
- Историята на всеки пациент е различна и интересна. Хората са изплашени до смърт при постъпване. Цели 
семейства минаха през отделението. Случвало се е да изпишем единия от семейство, а другият да остане за до-
лекуване. Направи ми и силно впечатление колко емоционални приятелства се зародиха в болничните стаи в 
тази стресова и тежка обстановка. Много пациенти, запознали се в болничната стая, са продължили да поддър-
жат връзка и след изписването им. 
 
- Каква е Вашата прогноза за развитието на пандемиятa? Има ли надежда всичко това скоро да свър-
ши? 
 
- Заразените явно намаляват, но дали ще свърши скоро, кой може да каже...  Надявам се занапред да успеем да во-
дим нормален начин на живот въпреки вируса. Предполагам, че по-скоро ние ще трябва да се адаптираме към не-
го. 
 
- Какво е Вашето мнение за ваксините, дали те ще решат проблема? 
 
- Смятам, че ваксинирането трябва да е преди всичко личен избор на всеки човек. Този избор, разбира се, трябва 
да е добре информиран и обоснован.  Проблемът, според мен, би се решил след придобиване на колективен имуни-
тет. Голяма част от хората са се срещнали вече с вируса. Ваксините са другата част от начина това да се слу-
чи. 
 

Публикувано във Vita.bg на 15.01.2021 г. 
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НОВИ ПРОУЧВАНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ПРОТИВОПАРАЗИТНОТО ЛЕКАРСТВО  

ИВЕРМЕКТИН НЕ Е ЕФИКАСНО ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19 
 

Фармацевтичната компания Merck & Co направи изявление, в което посочва, че анализът на наличните 
данни не подкрепя безопасността и ефикасността на произвежданото от нея противопаразитно лекарс-
тво Ивермектин за лечение на COVID-19, информира Zdrave.net на 05.02.2021 г. като се позова на Аген-
ция „Ройтерс“. 
 

Ивермектинът, който е одобрен в САЩ под търговското наименование Stromectol, се използва главно за 
лечение на паразитни заболявания. 
 

Неотдавна стана известно, че длъжностни лица в боливийския град Тринидад са започнали кампания 
през май миналата година за раздаване на безплатни дози Ивермектин за борба с новия коронавирус, 
независимо от това, че Министерството на здравеопазването на южноамериканската държава е подчер-
тавало липсата на доказателства за ефект от приложението му като терапевтично средство срещу 
COVID-19. 
 

Компанията заявява, че анализът на съществуващите и новите изследвания на Ивермектин за лечение 
на COVID-19 не е намерил научна основа за потенциален терапевтичен ефект срещу респираторното 
заболяване, причинено от новия коронавирус. 
 

Merck добавя, че в по-голямата част от проучванията за тестване на Ивермектин като средство за лече-
ние на COVID-19 е налице сериозна липса на данни за безопасността. По този причина компанията 
предупреждава лекарството да не се използва извън неговото предназначение като противопаразитно 
средство. 
 

 
 

БРИТАНСКИ УЧЕНИ ЗАПОЧВАТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА  

ДВЕ ДОЗИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 ОТ РАЗЛИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 

Великобритания стартира проучване за оценка на генерираните имунни отговори, ако дозите на ваксините 
COVID-19 от Pfizer и AstraZeneca се комбинират последователно, информира Zdrave.net на 04.02.2021 г. като се 
позова на Агенция „Ройтерс“. 
 

Британските изследователи зад процеса заявиха, че данните за ваксинирането на хората с двата различни типа 
ваксини срещу коронавирус могат да помогнат да се разбере дали различните видове ваксини могат да бъдат из-
ползвани с по-голяма гъвкавост по света. Очаква се първоначалните данни за имунните отговори да бъдат полу-
чени около юни. 
 

Проучването ще изследва имунните отговори на начална доза ваксина Pfizer, последвано от бустерна доза вакси-
на AstraZeneca, както и обратно, с интервали от 4 и 12 седмици. 
 

Към момента и двете ваксини - иРНК ваксината, разработена от Pfizer/BioNTech, и аденовирусната векторна 
ваксина, разработена от Оксфордския университет и AstraZeneca, се прилагат във Великобритания. 
 

Очаква се към изпитването да бъдат добавени още ваксини, когато бъдат одобрени и пуснати за употреба. Наби-
рането на кандидати за проучването започва на 4 февруари 2021 г., като се очаква в него да се включат над 800 
участници - много по-малко в сравнение с клиничните изпитвания. 

 

Проучването няма за цел да оцени общата ефикасност на комбинациите от ваксините, но изследователите ще  
измерват отговорите на антитела и Т-клетки, ще следят и за неочаквани странични ефекти. 
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ОКСФОРДСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ Е ЗАПОЧНАЛ  

КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ЛЕКАРСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  

НА ДИШАНЕТО НА ТЕЖКО БОЛНИ ОТ COVID-19 
 

Оксфордският университет обяви днес, че е започнал клинични изпитвания на лекарството алмитрин 
(almitrine), за да определи дали може да подобри дихателното възстановяване при сериозно болни от 
COVID-19, информира БНР на 10.02.2021 г. като се позова на Агенция „Ройтерс“. 
 
Екипът на университета обясни, че лекарството ще се прилага перорално за период от седем дни с цел 
да се определи дали може да са необходими допълнителни форми на вентилационна подкрепа или да-
ли то ще бъде достатъчно, за да помогне на страдащите от дихателни проблеми да се възстановят. 
 
Наскоро Оксфорд също заяви, че търси доброволци за проучването "COVID-19 Heterologous Prime Boost" 
или „COM COV“, което ще изследва използването на различни комбинации от одобрени ваксини срещу 
COVID-19 при поставяне на първата и на втората доза. 
 

 
 

 

ЕКИП НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ИЗСЛЕДВА  

МУТАЦИИТЕ НА COVID-19 
 

В началото на епидемията се смяташе, че вирусът не мутира във висока степен и откритите мутации бяха 
сравнително малко на брой. Към момента обаче броят на откритите мутации непрекъснато нараства, но 
за щастие не всички от тях променят способността на вируса и да заразява. Екип на медицински универ-
ситет - София изследва мутациите на COVID-19, съобщиха от пресцентъра на вуза на 03.02.2021 г. Изслед-
ването се извършва по проект за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени 
към Фонд “Научни изследвания” в сътрудничество с доц. Александър Живков от Института по физико-
химия към БАН. 
 

“Проектът е насочен върху молекулните механизми на взаимодействие на вируса с неговия рецептор и как въз-
никналите в него мутации променят способността му да заразява хората и до какви последствия ще доведат 
възникналите мутации в един протеин, който се намира върху повърхността на вируса и е много важен за взаимо-
действието и последващото навлизане вътре в клетките”, обясни д-р Светлана Христова,  преподавател в 
Катедра “Медицинска физика и биофизика” на Медицински университет – София.  
 

Д-р Христова разказа, че проектът е започнал с идея, представена от китайски изследователи в списание-
то “Нейчър” миналата пролет. Те показват една “случайна мутация, възникването на един положително заре-
ден аминокиселинен остатък във вируса подпомага електростатичното свързване и усилва това взаимодействие, 
което в последствие е довело до 7 и половина пъти по-висока степен на заразяване”. Така е възникнал въпросът 
какво ще се случи, ако вирусът продължи да мутира и ако тези мутации настъпят именно в участъка на 
свързване на този протеин по повърхността на вируса с клетъчния рецептор. 
 

“Нашите предварителни изследвания бяха насочени към мутацията, разпространена в Северна Америка, която 
предизвика пика на епидемията през лятото миналата година”, каза д-р Христова. 
 

“Занимавам се с изработването на компютърни модели, използвайки компютърни програми от различни светов-
ноизвестни университети. Чрез тези компютърни програми аз пресъздавам една 3D структура на S протеина на 
коронавируса”, обясни Венелин Денчев, студент от пети курс в специалност “Медицина” в МУ-София. 
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ЯПОНСКА КОМПАНИЯ ПОДНОВЯВА КЛИНИЧНОТО ИЗПИТВАНЕ  

НА ФАВИПИРАВИР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19 
 
 

Японската компания Fujifilm подновява клиничното изпитване в Япония на антивирусното си лекарство 
Avigan (фавипиравир) за лечение на COVID-19, информира на 22.02.2021 г. Zdrave.net като се позова на 
Агенция „Ройтерс“ и вестник Nikkei. 
 
Одобрението на лекарството беше отложено, след като през декември комисията на здравното минис-
терство заяви, че данните от изпитванията са неубедителни. 
 
Новото проучване ще обхване около 270 пациенти, а Fujifilm ще се стреми отново да търси одобрение 
през есента, според Nikkei. 
 
„Ройтерс“ припомня, че Япония одобри Avigan (фавипиравир) през 2014 г. за спешна употреба при 
грипна инфекция. Засега остават обаче опасенията, свързани с безопасността на препарата, тъй като в 
проучванията върху животни е доказан тератогенен ефект, а ефективността срещу COVID-19 се оказва 
трудно доказуема. 
 
Японското правителство призова Fujifilm да утрои националните запаси от лекарството, което е одобре-
но за лечение на COVID-19 в Русия, Индия и Индонезия.  
 
Япония потвърди, че търси партньорства с други страни за клинични изпитвания на препарата при па-
циенти с коронавирусна инфекция. В тази връзка в края на юли 2020 г. азиатската страна дари на Бълга-
рия количества фавипиравир, достатъчни за 100 пациенти. 

 

 

 
 

 

СТАРТИРАТ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ТРЕТА ДОЗА  

НА ВАКСИНАТА НА ПФАЙЗЕР-БИОНТЕХ 

 

Компаниите Pfizer Inc. и BioNTech SE обявиха в четвъртък, че ще започнат изпитвания, за да определят 
дали трета доза от тяхната ваксина срещу COVID-19 неутрализира новите варианти на коронавируса, 
информира БНР на 25.02.2021 г. като се позова на съобщение по телевизия CNBC. 
 
Компаниите заявиха, че ще тестват хора от две възрастови групи, които вече са получили по две дози от 
тяхната ваксина. Първата група ще включва лица на възраст 18–55 години, а втората група на възраст 65–
85 години. 
 
Фирмите добавиха, че не са открили доказателства, че новите варианти на коронавируса са довели до 
"загуба на защитата, осигурена от нашата ваксина", но добавиха, че ще продължат да изследват и нови 
версии на тяхната ваксина, ако оригиналната се окаже неефективна срещу други варианти на COVID 
инфекцията. 
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Почти половината от хората с лека или средна зараза с COVID-19 все още имат симптоми шест месеца по-
късно. Това показва ново проучване, публикувано от израелски изследователи, съобщи БНР на 22.02.2021 
г. 
 

Изследването, което трябва да бъде публикувано този месец в "Journal of Clinical Microbiology and Infec-
tion", е проведено сред 103 души на възраст над 18 години, които са били заразени с коронавирус, за пе-
риод от шест месеца между април и октомври 2020 г. Хората са имали лека до умерена степен на симпто-
ми, което означава, че макар да не са били асимптоматични, те не са били хоспитализирани с по-тежък 
случай на заболяването.  
 

Участниците са били интервюирани до четири пъти по време на проучването. 
„Много е страшно, че след шест месеца младите хора, които са били здрави и са се чувствали добре преди корона-
вируса, все още имат симптоми“, казва д-р Сара Израел от Университетския медицински център „Хадаса“, 
съавтор на доклада. 
 

На шест месеца 46% от пациентите са имали поне един непремахнат симптом, най-често умора (22%), 
промени в обонянието и вкуса (15%) или затруднено дишане (8%). Проучването показва, че 44% от хора-
та са имали главоболие, 41% треска, 39% мускулни болки и 38% суха кашлица като при първия си симп-
том на COVID-19, обикновено около втория ден от началото на заболяването. Но много от тези симптоми 
си отиват относително бързо. За разлика от тях, промяната на миризмата и вкуса, които обикновено се 
появяват около четвъртия ден след началото на заболяването, са сред най-продължителните. 
 

Общо 14 симптома са включени в окончателния анализ, 12 от които са изброени като симптоми на 
COVID-19 от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) от декември 2020 г. Те включ-
ват промяна на вкуса, промяна на миризмата, повишена температура, суха кашлица, влажна кашлица, 
мускулни болки, главоболие, хрема, възпалено гърло, диария, затруднено дишане, повръщане и гадене. 
В допълнение, повече от половината участници (53%) се оплакват от загуба на апетит. Според д-р Израел 
други симптоми, споменати от някои от пациентите, включват загуба на паметта, загуба на коса и депре-
сия. 
 

Както е отбелязано, по отношение на основните медицински състояния, повечето от пациентите обикно-
вено са били здрави, преди да се заразят с вируса. Двама от тях са имали високо кръвно налягане, шест са 
имали респираторно заболяване, двама сърдечни заболявания, а 16 са били клинично затлъстели. 
 

Д-р Израел заяви, че се надява, информацията в доклада да позволи на лекарите да разберат по-добре 
дългосрочните здравни усложнения от COVID-19. Тя също се надява, че това ще послужи за насърчаване 
на младите хора да се ваксинират. 
 

„Мисля, че сега хората знаят, че това не е обикновен вирус“, каза тя. „Дори и да не се разболеете, вирусът може да 
ви засяга месеци след това. Рискът от странични ефекти от ваксината е малък в сравнение със симптомите на 
вируса". 

 

 

Според проучване на учени от Израел:  

БЛИЗО 50% ОТ ХОРАТА С ЛЕКА ИЛИ СРЕДНА ЗАРАЗА С COVID-19  

ВСЕ ОЩЕ ИМАТ СИМПТОМИ ШЕСТ МЕСЕЦА ПО-КЪСНО 
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Държавата е осигурила средства за плащанията за работа на първа линия в размер на 1000 лв. за всички 
лечебни заведения за болнична помощ и общопрактикуващи лекари, съобщиха на 05.02.2021 г. от прес-
центъра на Министерството на здравеопазването. 
 

Плащанията  за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински 
персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан корона-
вирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове се запазват и 
през 2021 г., изтъкват от МЗ. Размерът на тези плащания остава непроменен и в размер на 1000 лв. нето. 
Целта е да се запази мотивацията на персонала, посрещащ предизвикателствата в борбата с пандемията. 
Средствата през 2021 г. се осигуряват от държавния бюджет, чрез трансфер към Националната здравноо-
сигурителна каса, а не, както досега, чрез европейско финансиране, се изтъкна още в съобщението на 
МЗ. 
 

Персоналът, работил на първа линия през януари, ще получи дължимите средства още този месец. След-
ващата седмица лечебните заведения ще предоставят на НЗОК информация за дейността си, свързана с 
COVID-19. Плащанията  ще се реализират не по-късно от 24.02.2021 г. Допълнителните възнаграждения 
от 1000 лв. за работа на първа линия ще продължават да се изплащат, докато страната се намира в период 
на извънредна епидемична обстановка. 
 

От МЗ отбелязаха, че и през настоящата година продължават плащанията чрез НЗОК за работа на първа 
линия на общопрактикуващи лекари, наети при тях специалисти по здравни грижи, както и на меди-
цински и диагностични центрове. От бюджета на Министерството на здравеопазването продължават да 
се финансират, за работата си на първа линия, служителите на РЗИ и ЦСМП, както и звената към МЗ, 
които и досега получават тези възнаграждения. 

 
 

 

 

ДЪРЖАВАТА Е ОСИГУРИЛА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНИЯТА  

ЗА РАБОТА НА ПЪРВА ЛИНИЯ  
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До края на февруари 2021 г. НЗОК ще заплати на лечебните заведения за болнична помощ следните ви-
дове дейности, извършени през януари: 

 

• За работата по клинични пътеки и други дейности по договор с НЗОК през м. януари (за тези 

дейности се запазва механизмът на 85% заплащане на бюджета на болниците в случаите, в кои-

то не са изработили на 100% планираните средства); 

• За работа на първа линия – нетен размер на възнагражденията 1000 лв., за персонала съгласно 

информацията от лечебните заведения; 

• Средствата по чл. 5 от Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. за допълнителни трудови възнаг-

раждения за лекари, професионалисти по здравни грижи и санитари. 

 

В заключение, увеличението на заплатите на всички лекари, професионалисти по здравни грижи, сани-
тари, съответно с 600 лв., 360 лв. и 120 лв., е факт от 1-ви януари. Тези възнаграждения се изплащат от-
делно и не са обвързани по никакъв начин с мярката 1000 лв. за работа на първа линия срещу COVID-19. 
Подчертаваме, че тези плащания ще се извършат също в срок не по-късно от 24.02.2021 г. към допълни-
телните трудови възнаграждения за м. януари, 2021 г. 
  
Плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински 
персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан корона-
вирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, които ще бъ-
дат извършвани през 2021 г. от НЗОК, ще бъдат записани и с Анекс в НРД, информира Zdrave.net. 
 

Този Анекс касае освен заплащането на работещите на първа линия и заплащането за извършена вакси-
нация срещу COVID-19. Медиците ще получават по 10 лева на доза, независимо къде е поставена ваксината - 
дали в болница, медицински центъра или от общопрактикуващия лекар. 
НЗОК прие правилата по които ще бъдат изплащани тези средства. 
 

Осигурени са мобилни екипи, които да осъществяват ваксинирането срещу COVID-19 на населението в 
отдалечените и труднодостъпни региони на страната. Те са формирани на централно ниво и са коорди-
нирани от представител на Министерството на здравеопазването. В сътрудничество с Националното 
сдружение на общините в Република България се преценява кои са труднодостъпните за личните лека-
ри места. По този начин се  гарантира на населението в тези селища равен достъп до ваксината. 
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ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНО ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА  

ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

Със 71 гласа „за“, 16 „против“ и 2 „въздържали се“ без разисквания парламентът прие окончателно изме-
ненията в Закона за здравното осигуряване,  съобщи Zdrave.net на 25.02.2021 г. 
 
Според приетите промени министърът на здравеопазването няма да контролира Механизма, гаранти-
ращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК чрез внезапни проверки от назначена от него 
комисия. Това задължение се вменява на Сметната палата, но министърът ще може да отправя предло-
жения до Надзорния съвет на НЗОК за изменение или допълнение на механизма и методиката на базата 
на одитния доклад. 
 
Прието беше и предложението имуноглобулините да бъдат изключени от Механизма по изключение 
през 2021 г. при обявено извънредно положение поради епидемично разпространение на заразни болес-
ти или при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на зараз-
на болест. 
 
Промяната беше допълнена с уточнението, че разходите на НЗОК за тези лекарствени продукти, които 
надвишават определените целеви средства в ЗБНЗОК 2021 г., не подлежат на възстановяване от притежа-
телите на разрешения за употреба/техните упълномощени представители на лекарствените продукти. 

 

 
460 КИСРОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРА ОСИГУРЯВА МЗ НА БОЛНИЦИТЕ 

 
Три кислородни концентратора предостави на МБАЛ-Пазарджик Министерството на здравеопазването. 
Апаратите бяха връчени от заместник-министъра на здравеопазването инж. Слави Пачалов, който посе-
ти лечебното заведение. Дарението прие изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Темни-
лов, информира Zdrave.net на 16.02.2021 г. 
 
„Здравното министерство закупи 460 такива апарата, за да подпомогне болниците при лечението на болни, кои-
то имат нужда от кислород. Кислородът е част от основната терапия на хората. Важно е да имаме достатъчно 
количества“, обясни инж. Пачалов. 
 
Той се запозна с работата на медиците в Спешно отделение и инспектира двете кислородни станции, 
които захранват всички отделения в МБАЛ-Пазарджик с медицински кислород. 
 
Зам.-министър Пачалов посети и склада за съхранение на лични предпазни средства, за да се увери лич-
но, че болницата е подготвена за евентуална трета вълна на COVID епидемията в България. 
 

„Надяваме се да няма нов голям пик. Има увеличение около 10% средно за страната на COVID болните. Нацио-

налният оперативен щаб следи и по региони, и в национален мащаб каква е ситуацията“, допълни зам.-

министърът. Той обеща Министерството на здравеопазването да продължи да подкрепя медиците в тях-

ната работа, a на гражданите отново напомни да спазват противоепидемичните мерки и да се пазят. 
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ПОСТКОВИД ПРОГРАМА НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ И  

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС  

ЩЕ ПОДПОМАГА ГРАЖДАНИ, ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID-19 

 
„Планираме до края на месеца да утвърдим национална програма за възстановяване на преболедувалите COVID-
19 граждани или, след разговори с НЗОК и съсловната организация, да създадем нова клинична пътека за долекува-
не и рехабилитация на хората с белодробни усложнения след прекаран COVID-19“. Това съобщи министърът на 
здравеопазването проф. Костадин Ангелов при представянето на „ПостКовид програмата за консулти-
ране, долекуване и рехабилитация на пациенти, преболедували COVID-19“, разработена съвместно от 
УМБАЛ „Александровска“ и Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс, съоб-
щиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 03.02.2021 г. 
 

Гражданите ще могат да се възползват от програмата на двете болници безплатно, като специалисти на 

„Александровска“ ще проследяват дистанционно – чрез възможностите на телемедицината, настанени-

те в болниците за рехабилитация пациенти. Записванията за консултации започват от 8-ми февруари, 

като не е задължително желаещите да са били пациенти на болница „Александровска“ или на друго ле-

чебно заведение, обясни директорът на УМБАЛ проф. Борис Богов. 

 
 

 

ПРОМЕНЯТ ОБРАЗЦИТЕ ЗА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ХИМИОТЕРАПИЯ  

И ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ 

 

Министерството на здравеопазването предлага за обществено обсъждане изменения на образците на 
протоколите от клинична онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематоло-
гия. Промените са в частта „Предиктивни, имунохистохимични и генетични маркери“ от протокола по 
химиотерапия и в частта „Предиктивен маркер“ в протокола по лекарствено хематологично лечение, 
информира Zdrave.net на 01.02.2021 г.  
 
От Министерството уточняват, че изменението се налага заради необходимостта данните, които ще се 
попълват, да се вписват съгласно номенклатурите на маркерите, изготвени от НЗОК, тъй като те се актуа-
лизирали периодично във връзка с включването в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) на нови лекарст-
вени продукти и показания за приложението им. 
 
„Предвид факта, че в ПЛС се очаква да бъдат включени нови лекарствени продукти и ще е необходимо наличието 
на други видове предиктивни маркери, е целесъобразно в протоколите да не бъдат посочвани изчерпателно видове-
те предиктивни маркери. Необходимо е съдържанието в тази част на описаните протоколи да бъде еднакво“, из-
тъкват от Министерството на здравеопазването. 
 
От там допълват още, че целта на предложеното изменение е с цел да се облекчи работата на специали-
зираните комисии в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, 
като по този начин според тях ще се прецизира назначаването на лекарствените продукти съобразно тех-
ните индикации. 
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Наредбата за диагностика и лечение в 
лечебните заведения към Министерс-
твото на отбраната (МО) – медицинс-
ки пунктове и многопрофилни бол-
ници за активно лечение (МБАЛ) в 
структурата на Военномедицинската 
академия (ВМА), както Наредбата за 
реда за ползване и заплащане на ме-
дицинските дейности в болниците за 
продължително лечение и рехабили-
тация в структурата на ВМА - в Банкя 
и Хисаря, бяха обнародвани на 2-ри 
февруари в „Държавен вестник“ и 
влизат в сила след 10 дни, информира 
Zdrave.net на 02.02.2021 г. 
 

 
 

Според Наредбата за диагностика и лечение в медицинските пунктове на ВМА се оказва първична извън-
болнична медицинска и дентална помощ на военнослужещи и цивилни служители от МО, структурите 
на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия, на военнослужещи, които заемат 
длъжности, цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и 
БА, курсантите във висшите военни училища за срока на обучение, гражданите, подписали договор за 
служба в доброволния резерв, по време на активното изпълнение на договора, военнослужещите от други 
държави, пребиваващи в страната по силата на сключени международни договори и споразумения, по 
които Република България е страна, пенсионираните военнослужещи, ветераните от войните, военноин-
валидите и военнопострадалите, децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнос-
лужещи и преживелия техен родител, преживелия съпруг (съпруга), децата и родителите на загинал при 
или по повод изпълнение на службата военнослужещ, българските граждани, участвали в мисии и опера-
ции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната, членове на семействата 
им. 
 

На изброените лица се провежда определен обем от медицински дейности за сметка на бюджета на МО в 
частта му за ВМА.  
 

На задължително здравноосигурени лица извън изброените категории се оказва специализирана извън-
болнична медицинска помощ при условията и по реда на действащия Национален рамков договор (НРД) 
за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарс-
ки съюз. Всички лица, които се явяват за амбулаторен преглед или изследвания във ВМА извън условията 
и реда на наредбата, заплащат оказаната медицинска помощ по ред и цени, определени с акт на начални-
ка на ВМА. 

 

 
 

ОБНАРОДВАХА НАРЕДБАТА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  

В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА 
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ПАРЛАМЕНТЪТ ЛИБЕРАЛИЗИРА НАЧИНА, ПО КОЙТО МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  

ОТ СТРАНИ ОТ ЕС ЩЕ МОГАТ ДА ПРАКТИКУВАТ ПРОФЕСИЯТА СИ У НАС 

 

Парламентът либерализира начина, по който медицински специалисти от страни от Европейския съюз 
(ЕС) ще могат да практикуват своята професия у нас. Промените бяха приети на първо четене в Закона за 
признаване на професионалните квалификации с критиките и на управляващи, и на опозиция, инфор-
мира Zdrave.net на 04.02.2021 г. 
 

С промените става възможно стоматолог от Испания, който е обучаван три години, да получи същите 
професионални права у нас, наравно с неговия колега в България, който е следвал шест години по специ-
алността. 
 

Депутатът от БСП професор Георги Михайлов остро се противопостави на тази възможна практика: „Във 
Федерална република Германия нито една от федералните републики не е приела тази промяна, за да може дентал-
на медицина да се практикува от граждани на ЕС, които са изкарали, да не кажа съботно-неделно обучение, но един 
срок на обучение, който е абсолютно недостатъчен за придобиването на такава магистърска степен“ 
 

Депутатът от ДПС Нигяр Джафер заяви, че ДПС ще приемат промените на първо четене, заради опас-
ността страната ни да бъде санкционирана за късно транспониране на европейска директива. Джафер 
обаче заяви, че до второто четене на закона трябва да бъде намерен механизъм, който да защитава бъл-
гарските специалисти и тяхната по-висока квалификация. 
 

 „Това е конкретен пример, в който трябва да устоим интересите на българското общество. Помним случаи, кога-

то имаше казуси за признаване на квалификация от страни като Украйна, Молдова, Турция, Македония, особено в 

областта на медицинските специалности. Те преминаваха през много сериозни приравнителни изпити и призна-

ване на квалификацията, включително от съсловните организации. Ние нямаме причина да не изискваме същото 

високо ниво на образование, на години обучение и от партньори в рамките на ЕС“, изтъкна Джафер. 

 

ВЛИЗА В СИЛА НОВА НАРЕДБА ЗА ХРАНИТЕ  

В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА 
 

Киселото мляко, сиренето и кашкавалът, които се предлагат в детските градини и училищните столове 
задължително трябва да са произведени по Български държавен стандарт. Това предвижда наредба за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните за децата, която влиза в сила в 
края на седмицата, съобщи БНР на 10.02.2021 г.  
 

Биохрани, произведени по европейските регламенти, също ще могат да бъдат предлагани в детските и 
училищните заведения, предвижда наредбата. Айрянът за децата трябва да е само от кисело мляко и 
вода без добавка на сол. Може да се предлага охладена или замразена риба. Допустимо е децата да полу-
чават мляно месо и лютеница, обаче само ако са направени по браншовите стандарти. 
 

Според новата наредба храните, приготвени за децата, не трябва да съдържат консерванти, оцветители 
и подсладители. 
 

Изискванията влезнаха официално на 13 февруари т.г. 
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Националният ученически конкурс 
„Посланици на здравето“ е в подкре-
па на здравословния начин на живот 
на младите хора. Целта му е превен-
цията на поведенческите и рискови 
за здравето фактори, свързани с 
нeздравословното хранене, ниската 
физическа активност, злоупотребата 
с алкохол и тютюнопушенето. 
 

Инициативата е на Министерството 
на здравеопазването, в партньорство 
с Министерството на образованието 
и науката, Министерството на кул-
турата, Министерството на младеж-
та и спорта, Министерството на  

 

околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българс-
кия младежки Червен кръст, съобщиха от пресцентъра на МЗ. 
 
Конкурсът започва на 20 февруари 2021 г. и ще продължи до 15 ноември 2021 г., като се провежда в три 
възрастови категории: I - IV клас; V - VII клас и VIII - XII клас. Право на участие имат паралелки или ви-
пуски от ученици от I до XII клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или 
повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск. 
 
Конкурсът ще протече в две фази: 

 

Първа фаза: от 20 февруари до 10 април участниците трябва да подготвят и изпратят до Министерството 
на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести. 
 
Втора фаза: от 15 април до 15 ноември 2021 г. протича реализацията на проектите и отчитането на извър-
шената дейност. 
 
Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институ-
циите и организации – партньори на МЗ в инициативата, ще извърши класирането на участниците до 
20 ноември т.г. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на партньорите. Официал-
ното награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2021 г. 
 
Както всяка година, така и през 2021 г. регионалните здравни инспекции, регионалните инспекторати 
по образование и регионалните инспекции по околна среда и води са в готовност да окажат съдействие 
на участниците. 

 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВИ XIII-ТО ИЗДАНИЕ 

НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“ 
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ЗАМ.-МИНИСТЪР СЛАВИ ПАЧАЛОВ ПРЕДАДЕ НА ВМА СЕДЕМ РЕСПИРАТОРА,  

ЗАКУПЕНИ СЪС СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 

 

 
На 25 февруари, заместник-министърът на здравеопазването инж. Слави Пачалов предаде на Военноме-
дицинска академия седем апарата от висок клас за инвазивна и неинвазивна дихателна вентилация. Рес-
пираторите, с производител Philips Respironics, могат да бъдат използвани като стационарни и като 
транспортни, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.  
 
До средата на март 2021 г., с всекидневни доставки в лечебните заведения, ще бъдат разпределени всички 
136 апарата от този вид, закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.003-0001-С03 „Борба с COVID-
19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. 
 
Проектът предвижда 94 лечебни заведения в страната да получат общо 453 респиратора, като от тях вече 
са доставени 258, а останалите ще бъдат предадени до края на март. Техниката е от особено значение за 
провеждането на лечение при пациенти с тежко протичане на COVID-19. 
 
Основната цел на проект BG16RFOP001-4.003-0001-С03 „Борба с COVID-19“ е подобряване капацитета на 
обществените здравни институции за справяне със заплахата от COVID-19 чрез осигуряване на апарату-
ра за лечение на болни с COVID-19, на диагностикуми за първична и потвърдителна диагностика на ко-
ронавирусна инфекция, както и на лични предпазни средства. 
 
В изпълнение на проекта Министерството на здравеопазването вече предостави на структури в системата 
на здравеопазването над 3,7 млн. маски (хирургични и специализирани - тип KN95), над 2,3 млн. еднок-
ратни калцуни, 200 хил. защитни очила, 100 хил. еднократни защитни гащеризони, 60 хил. защитни га-
щеризони за многократна употреба, 150 хил. чифта еднократни калцуни тип-ботуш, над 20 хил. литра 
дезинфектант, 6 лабораторни апарата за автоматична екстракция и 144 хил. комплекта тестове за диаг-
ностика на COVID-19. 
 
Проект BG16RFOP001-4.003-0001-С03 „Борба с COVID-19“ е с общ бюджет от 40 439 291 лв., безвъзмездна 
финансова помощ. 
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КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА,  

РЕГЛАМЕНТИРАЩ ДЕЙНОСТТА НА ПСИХОЛОЗИТЕ 
 

С 11 гласа „за“ парламентарната здравна комисия прие Законопроекта, регламентиращ дейността на психолози-
те.  

 

„С този закон регулираме професията на психолозите – тема, която отдавна се поставя на вниманието на общ-
ността“, заяви пред Zdrave.net на 17.02.2021 г. председателят на Комисията по здравеопазването д-р Даниела 
Дариткова. 
 

Според законопроекта психолог може да упражнява професията си само при условие, че е вписан в регистър на 
правоспособните психолози. Професията ще може да се упражнява, само ако психологът притежава квалификация 
бакалавър, магистър, доктор по психология или е доктор по психологическите науки и е вписан в регистъра на 
правоспособните психолози. 
 

Дейността на психолозите ще се осъществява при спазване на стандарти, които ще се приемат от Общото съб-
рание на Дружеството на психолозите. Те ще бъдат съобразени с международните стандарти и добрите практи-
ки в съответните професионални направления на психологическите дейности, а за всяко професионално направле-
ние ще има отделен стандарт, предвижда законопроектът. 
 

Действащото в България законодателство не съдържа подробна уредба на професионалната дейност на психолози-
те, е посочено в мотивите към внесения законопроект. В тях е записано още, че в същото време у нас има немалко 
специалисти, които не са завършили психология и нямат нужната квалификация, за да осъществяват интензив-
на намеса върху човешката психика, а това може да нанесе труднопредотвратими вреди. Законът цели да предпа-
зи потенциалните пациенти и клиенти от некомпетентно въздействие от лица без квалификация, гласят още 
мотивите. 

 
 

В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" БЕ ИЗВЪРШЕНА  

ПЪРВАТА БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА 2021 Г. 

 

На 26 срещу 27 февруари в УМБАЛ "Александровска" бе извършена първата бъбречна трансплантация 
за 2021 година. Донорът е мъж на 29 години от гр. Горна Оряховица, обл. В. Търново, изпаднал в мозъчна 
смърт вследствие на хеморагичен инсулт, информира Zdrave.net като се позова на съобщение от лечеб-
ното заведение. 
 

Заради липса на подходящи реципиенти в листата на чакащи за трансплантации у нас, сърцето е било 
транспортирано за Унгария по линия на сътрудничеството с Евротрансплант. За черния дроб са наме-
рен подходящи реципиенти в Университетска болница „Лозенец”, а бъбреците на донора са транспор-
тирани в Александровска болница. Единият бъбрек не е бил подходящ за трансплантация поради уста-
новени съдови аномалии и нарушена перфузия. Реципиент на здравия бъбрек е 48-годишен мъж от Разг-
рад с хронична бъбречна недостатъчност, който от две години се лекува на перитонеална диализа. Той е 
показал най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 5 поканени за оценка от листата на 
чакащи. След интервенцията пациентът се възстановяваше в Клиниката по анестезиология и интензивно 
лечение на болницата. Състоянието му бе стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза. 
 

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказа искрени съболезнования на близките на починалия мъж и 
адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в 
най-трудния за тях момент. 
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На повече от 3000 обаждания са отго-
ворили медицинските специалисти 
на безплатната телефонна линия за 
пациенти с хронични заболявания 
0800 14 515 от 1 януари до 25 февруа-
ри 2021 г. Линията е създадена от 
Националната пациентска организа-
ция. VIVACOM обезпечава безплат-
ните обаждания, а платформата за 
обслужване на линията се предоставя 
в партньорство с CallFlow, информи-
ра БТА на 25.02.2021 г. 
 

За близо година повече от 6400 бълга-
ри са потърсили консултация и ин-
формация във връзка с хроничното си 
заболяване в условията на пандемия 
от COVID-19. Телефонът работи 
всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч. 
 

 
Значителен интерес (65%) от обажданията са към епидемиолозите и имунолозите на линията, които консул-
тират безплатно за процеса на ваксиниране у нас. Специалистите дават съвети на пациентите основно за това 
при кои заболявания е подходящо ваксинирането и при кои е добре да се въздържат пациентите от ваксинация. 
Много от въпросите, свързани с ваксинирането, са насочени към организацията на процеса. Пациентите питат 
за потенциалните странични ефекти от ваксините, предлагани у нас, както и за последващото наблюдение за 
имунния отговор от ваксинирането. 
 

Търсени са и безплатните телефонни консултации с двамата специалисти, които предоставят информация за 
лечението в домашни условия на COVID-19.  
 

Увеличава се броят и на обажданията към екипа от психолози. Повикванията са свързани основно с прояви на 
тревожност, развитие на паник атаки, както и обостряне на пациенти с клинични прояви на психично страда-
ние. Консултации търсят и социално слаби българи, които имат нужда от съдействие пред социалните служби 
и институциите за получаване на топла храна, подслон или средства за лекарства. 
 

Близо 200 са обажданията към ендокринолозите на телефонната линия, към които се обръщат основно пациенти 
с диабет, които контролират заболяването в домашни условия. Една от причините да търси телефонно консул-
тиране е, че пациентите с диабет са в рисковата група от инфектиране с COVID-19, при които е възможно и по
-трудно протичане на болестта, причинена от вируса, коментират експертите.  
 

 

 
 

НАД 3000 ОБАЖДАНИЯ НА БЕЗПЛАТНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ НА  

НАЦИОНАЛНАТА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА 
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По повод 14 февруари “Свети Валентин - Денят на влюбените“ стартира вторият етап на На-
ционалната АНТИСПИН кампания, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здраве-
опазването на 12.02.2021 г. 
 
Заради пандемията от COVID-19 и въведените у нас противоепидемични мерки тази година 
инициативите, които са част от кампанията, ще се проведат предимно онлайн. Доброволците 
на Българския Младежки Червен кръст ще отбележат Деня на влюбените с прояви, акценти-
ращи върху важността на безопасното сексуално общуване, репродуктивното здраве и пре-
венцията на рисковото сексуално поведение. Подробна информация за инициативите е пуб-
ликувана на сайта на БЧК, както и на страниците на областните червенокръстки  
организации в социалните медии. 
 
Ежегодно Националната АНТИСПИН кампания се провежда в 4 етапа. Започва на 1 декемв-
ри, Световния ден за борба срещу СПИН, вторият етап е по повод 14-ти февруари, а през тре-
тата неделя на месец май (Деня на съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН) стартира 
третият етап. Четвъртият, финален етап, е лятната АНТИСПИН кампания. 
 
През 2020 г. изследвани и узнали своя ХИВ-статус са над 270 000 души. От началото на настоя-
щата година до 11 февруари са открити нови 29 ХИВ–серопозитивни лица, с което носители 
на ХИВ в страната официално са 3512. 
 
И през 2020 г. 89% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция са се инфектирали по сексуален 
път, а 9% са се инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. Най-засегната е въз-
растовата група 30-39 г. - 34%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 30%. Запазва се тенден-
цията броят на новорегистрираните мъже да е над пет пъти по-голям от броя на жените. 
Към 31 декември 2020 г. общо 1817 лица с ХИВ се проследяват в структурите за лечение на па-
циентите с ХИВ/СПИН, а 1783 (98%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. 
 
България е страна с ниско разпространение на ХИВ в общата популация. Честотата на ново-
регистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население у нас е 3,7, a средният по-
казател за страните от ЕС през 2019 г. е 5,4. 

 

 
 
 

СТАРТИРА ВТОРИЯТ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНАТА АНТИСПИН КАМПАНИЯ 
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СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРОИТЕСТВОТО, РЕКОНСТРУКЦИЯТА И РЕМОНТА  

НА ОБЕКТИТЕ ОТ СИСТЕМАТА НА СПЕШНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ У НАС 

 

На 9 февруари във Филиала за спешна медицинска помощ – гр. Бяла, област Русе министърът на здра-
веопазването проф. Костадин Ангелов даде старт на строителството, реконструкцията и ремонта на 
обектите от системата на спешната медицинска помощ в страната, съобщиха от пресцентъра на Минис-
терството на здравеопазването.  
 

Дейностите са в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ 
BG16RFOP001-4.001-0001-С01 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, фи-
нансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Проектът предвижда за филиала в 
гр. Бяла да бъде построена изцяло нова сграда, чиято „първа копка“ ще бъде утре. 
 

В рамките на проекта напълно обновени и модернизирани ще бъдат 237 обекта от системата на спешна-
та медицинска помощ, в т.ч. 27-те центъра за спешна медицинска помощ с техните 170 филиала, 6 изне-
сени екипа в общините, както и 34-те спешни отделения в държавните лечебни заведения. 
 

Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допри-
насяща за подобряване качеството и безопасността при оказването на медицинска помощ, в т.ч. и по-
добряване на достъпа за лица с увреждания. 
 

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ е с общ бюджет 163 897 815, 
62 лв., от които: 163 502 132, 68 лв. – от Европейския фонд за регионално развитие и 395 682, 94 лв.  – на-
ционално съфинансиране. 

 
 

20 ФИЛИАЛА ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПОЛУЧИХА 

НОВИ КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ПО ПРОЕКТА ПУЛСС 

 

На 10 февруари 2021 г. в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна меди-
цинска помощ представители на Центровете за спешна медицинска помощ в Силистра, Разград, Русе и 
Смолян получиха нови компютърни конфигурации за 20-те филиала към съответните структури, съоб-
щиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. 
 

Техниката е закупена по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лече-
ние на спешните състояния” (ПУЛСС), финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 
 

В изпълнение на ПУЛСС е предвидено всички 170 филиала към Центровете за спешна медицинска по-
мощ да бъдат оборудвани с нови компютърни конфигурации с инсталирана операционна система. От 
месец август 2020 г., когато започнаха доставките, до момента с нова техника са обезпечени филиалите 
на 22 от 27-те Центъра за спешна медицинска помощ. 
 

Проектът ПУЛСС е с период на изпълнение до 30 септември 2021 г. и с общ бюджет от 7 млн. лв. Основ-
ната му цел е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ 
чрез инвестиции в човешкия капитал.   
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Подпомогнати са първите 193 деца със средства 
от „Българската Коледа”- кампания 2020/2021 г. 
след предложение на Експертния съвет и реше-
ние на Комисията към благотворителната ини-
циатива. Общата стойност на направените даре-
ния е в размер на 403 028, 72 лв., информира 
Zdrave.net  на 23.02.2021 г. като се позова на съ-
общение от Президентството. 
 

На 45 деца с ендокринологични и нефрологич-
ни заболявания е осигурена медикаментозна 
терапия. Подкрепа получиха 124 деца с тежки 
хронични заболявания за провеждане на допъл-
нителна специализирана рехабилитация, както 
следва: 57 деца с водеща диагноза Детска цереб-
рална парализа; 10 деца с диагнози Епилепсия 
или Хидроцефалия; 35 деца с диагноза Аутизъм; 
4 деца с диагноза Родови травми; 6 деца с разст-
ройство в развитието на двигателните функции; 
12 деца с вродени аномалии и увреждания. 

 
Подпомогнати са 16 деца с вродена глухота, състояние след кохлеарна имплантация – за осъществяване 
на слухово-речева рехабилитация. За закупуване на медицински изделия и помощни средства са подпо-
могнати осем деца. 
 

От началото на осемнадесетото издание на благотворителната инициатива, което започна на 1 декемв-
ри 2020 година, са постъпили 207 заявления за подпомагане на деца, които страдат от различни заболя-
вания и се нуждаят от финансова подкрепа за осъществяване на медикаментозно лечение, рехабилита-
ция, както и за осигуряване на медицински изделия или помощни средства. Неясни искания, липса на 
актуални медицински документи за здравословното състояние на съответното дете и необходимост от 
прецизиране на исканията и потребностите са причината към този момент част от молбите да не бъдат 
удовлетворени. 
 

Заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно.  На сайта на благотворителната инициати-
ва www.bgkoleda.bg  са публикувани условията и реда за кандидатстване за подпомагане. Целогодишно 
могат да бъдат правени и дарения за благотворителната инициатива.  

 

 

ПОДПОМОГНАТИ СА ПЪРВИТЕ 193 ДЕЦА СЪС СРЕДСТВА  

ОТ „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА” - КАМПАНИЯ 2020/2021 Г. 
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Над 3100 аптеки, болнични аптеки и търговци на едро са свързани с българската система за верифика-
ция на лекарствата, а всички български производители сериализират и качват данните за своите про-
дукти в Европейския хъб. Системата работи стабилно във всички страни от ЕС вече 2 години. Това съоб-
щи Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарст-
вата (БОВЛ) по повод годишнината от въвеждането на Единната система за верификация на лекарства-
та в ЕС, информира Zdrave.net на 09.02.2021 г. 
 
След 9 февруари 2019 г. всички опаковки на лекарства, отпускани с рецепта, се произвеждат с уникален 
идентификационен код и средство срещу подправяне. Това е задължение на страните от ЕС по силата 
на Европейска Директива 2011/62/ЕС и Делегиран регламент 2016/161, като целта е да се гарантират 
произходът и качеството на предписаните лекарства. 
 
Националните системи са свързани в Единна европейска система за верификация на лекарствата. Кодо-
вете на произведените опаковки се регистрират от производителите в Европейския хъб и оттам се разп-
ределят в националните системи. 
 
„През 2020 г. в България са верифицирани около 70 млн. опаковки лекарства. Това е голям обем транзакции, но 
същевременно представлява едва 25% от размера на нашия пазар на лекарства по лекарско предписание“, отбеля-
за Илиана Паунова. 
 
През 2020 г. бяха приети и вече са в сила промените в българското законодателство, свързани с верифи-
кацията на лекарствата. Те определят задълженията на всички участници във веригата на лекарствос-
набдяването по отношение на верификацията, както и санкциите при неизпълнението им. До момента 
са свързани 83% процента от българските аптеки, но все още има около 630 аптеки, които предстои да 
започнат работа със системата. 
 
От 1 април 2021 г. изискванията за сериализация и верификация ще обхванат и ваксините срещу 
COVID-19, за които бе даден първоначален гратисен период от Европейската комисия с цел облекчава-
не на организацията по разпространението им, каза още Илиана Паунова. След тази дата и ваксините 
ще се произвеждат с уникален идентификационен код, който доказва произхода им, каквото е изисква-
нето при всички лекарства, отпускани по лекарско предписание.  
 
Интерпол издаде предупреждение за повишен риск от предлагане на фалшиви лекарства, медицински 
изделия, ваксини и тестове за COVID-19 поради повишеното търсене в условията на глобална криза. 
Чрез уникалния идентификационен код и прилагането на изискванията за верификация ваксините 
срещу COVID-19 ще могат да бъдат сканирани по цялата верига на доставка до прилагането им в пунк-
товете за имунизация и по този начин те ще бъдат защитени от опити за фалшификация.  
 

 

 

НАД 3100 АПТЕКИ, БОЛНИЧНИ АПТЕКИ И ТЪРГОВЦИ НА ЕДРО СА СВЪРЗАНИ  

С БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА 
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НЗОК ЩЕ ИНФОРМИРА ТЪРГОВЦИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ  

ПРИ ДОСТИГАНЕ НА 80% ОТ СТОЙНОСТТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЗДРАВНАТА КАСА 

 

Имаме договореност с притежателите на разрешение за употреба, които имат медицински изделия, кога-
то достигнат 80% от стойността, която е определена от НЗОК, да получават съобщение от нас, за да могат 
да правят необходимите разчети по-нататък. Това казва управителят на НЗОК проф. Петко Салчев по 
повод методиката за механизма, по който ще се договарят отстъпките от стойността на медицинските 
изделия за болнична помощ през 2021 г., съобщи Zdrave.net като се позова на стенограмата на заседание-
то на Надзорния съвет, проведено на 3 февруари т.г. 

 

Думите му са в отговор на молбата на председателя на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева всяко 
тримесечие надзорниците да са информирани както за хода на договарянето, така и за хода на изпълне-
нието на бюджета, за да не се стига до 100% изпълнение на параметрите и след това да се прилага Меха-
низмът. „Би било най-добре авансово да вземем мерки, за да не се стигне до прилагане на Механизма“, казва Наче-
ва. Тя допълва, че надзорниците също ще наблюдават изпълнението на бюджета чрез месечните и триме-
сечни отчети, за да не се стига дори и до 80% изпълнение на определения бюджет.  

 

„Не можем да предвидим всичко, затова трябва да се контролира на тримесечие и ако има нещо, веднага да се реа-

гира“, казва и членът на Надзорния съвет д-р Иван Кокалов. 

 

 

СЪВСЕМ СКОРО БЛИЗО ПОЛОВИНАТА АПТЕКИ В СТРАНАТА  

ЩЕ ИМАТ ГОТОВНОСТ ДА ИЗДАВАТ ЕЛЕКТРОННА РЕЦЕПТА 

 

Близо половината аптеки в страната ще имат готовност да издават електронна рецепта съвсем скоро. Това 
съобщи за Zdrave.net на 06.02.2021 г. председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай 
Костов, потърсен за коментар за възможността фармацевтите да отпускат медикаменти по електронен 
път. 
 

Това ще стане възможно чрез въвеждането в следващите дни на най-големия софтуер, който обслужва 
значителна част от аптеките. “Фирмата, която го осигурява, обслужва над 1800 аптеки“, поясни Костов. Ре-
гистрираните към момента аптеки в страната според регистъра на ИАЛ са 3588, показва справка на Zdra-
ve.net. 
 

 „Всички работят, срокът е 1-ви май, все още има време“, отбеляза той. Костов посочи, че по актуализацията 
на софтуерите се работи и в системата на личните лекари. „Някои от лекарите се въздържат да издават елек-
тронни рецепти, защото системата все още не е изцяло тръгнала и може да създадат проблеми на пациентите си. 
Това е причината, поради която в момента в аптеките почти не се изпълняват електронни рецепти“, разясни 
той. Все пак Костов допълни, че след 1-ви май те трябва да са готови със софтуерите си и съответно с въз-
можността да издават е-рецепта. Това е и заложено в промените, залегнали в Наредбата за предписване и 
отпускане на лекарствени продукти. Съгласно тях при осигурени технически и организационни условия 
за това от Министерството на здравеопазването и НЗОК, притежателите на разрешение за търговия на 
дребно с лекарствени продукти са длъжни да приведат дейността си по предписване и отпускане на ле-
карствени продукти само с електронни предписания не по-късно от 1 май 2021 г., като дотогава се издават 
и обработват и рецепти на хартиен носител. 
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Комитетът на ЕС за здравна сигурност постигна съгласие по общ списък на бързите антигенни тестове за 
COVID-19, информират от Европейската комисия. Постигнато е и съгласие за подбор от тестове, чиито резул-
тати държавите членки взаимно ще признават, като ще има общ стандартизиран набор от данни, които да бъ-
дат включени в сертификатите за резултати от тестовете за COVID-19, информира Zdrave.net на 18.02.2021 
г. 
 

Тези три решения ще бъдат непрекъснато преразглеждани и актуализирани, отбелязват от ЕК. 
 

Бързите тестове за антигени са от решаващо значение за забавяне разпространението на COVID-19 и следва да 
бъдат част от цялостния ни отговор на пандемията. Ако трябва да се изискват или препоръчват отрицателни 
тестове за COVID-19 за каквато и да е дейност, от съществено значение е те да бъдат взаимно признавани и да 
водят до получаването на сертификати, признати в целия ЕС, посочи комисарят по въпросите на здравеопазва-
нето и безопасността на храните Стела Кириакиду. По думите ѝ това е от съществено значение, особено в кон-
текста на пътуванията. Нашите граждани се нуждаят от яснота и предвидимост, отбеляза Кириакиду. 
 

Съвместният изследователски център (JRC) е в процес на актуализиране на своята база данни за медицинските 
изделия за инвитро диагностика на COVID-19 с цел интегриране на цялата информация относно бързите анти-
генни тестове, събрана и одобрена от Комитета за здравна сигурност. 
 

Бързата реакция на сериозни трансгранични заплахи за здравето в ЕС се координира от Комитета за здравна 
сигурност (КЗС). Той е важен форум за обмен на информация относно конкретни мерки, приети от всяка държа-
ва, и заедно с Европейската комисия определя действията, които трябва да се предприемат по отношение на 
готовността, планирането, комуникацията и реакцията при рискове и кризи, посочват от ЕК. 
 

КЗС се състои от представители на здравните органи на страните от ЕС, като страните кандидатки и потен-
циалните страни кандидатки участват като наблюдатели. Специално за заседанията на КЗС относно COVID-
19 държави като Обединеното кралство, Швейцария и Украйна получават покана да участват с цел укрепване на 
сътрудничеството. 

 

 
 
 

 

КОМИТЕТЪТ НА ЕС ЗА ЗДРАВНА СИГУРНОСТ УНИФИЦИРА  

АНТИГЕННИТЕ ТЕСТОВЕ 

 

 
 
 

БЪЛГАРИЯ Е НА ВТОРО МЯСТО В ЕВРОСЪЮЗА  

ПО ПРОЦЕНТ ПУШАЧИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 

 

България е на второ място в Евросъюза по процент пушачи от населението. Това сочат данни, представе-
ни днес от Европейската комисия по повод усилията за борба с рака, съобщи БНР на 03.02.2021 г. 
 
Първото място заема Гърция, където пушачите са 42 на сто, втора е нашата страна с 38 на сто, трета е 
Хърватия с 36 на сто, докато в Швеция пушачите са едва седем на сто. 
Най-много са отказалите цигарите в Естония, Ирландия и Швеция. 
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Европейската полицейска служба Европол предупреди страните членки на ЕС да бъдат много внимателни 
за представяни по границите им фалшиви сертификати за отрицателен тест за коронавирус, издавани и 
продавани от престъпни групи, които имат за цел постигането на печалби от ограниченията за пътува-
ния. Това съобщи Zdrave.net на 02.02.2021 г. 
 

„Докато ограниченията за пътуване остават в сила поради пандемията, много вероятно е престъпниците да се 
възползват от възможността да произвеждат и продават фалшиви сертификати за тест COVID-19“ се посочва 
в известие за ранно предупреждение, публикувано на интернет страницата на службата. 
 

Европол информира, че сред последните разкрити случаи в страни от ЕС е такъв, свързан с престъпна 
група, която продава сертификати с отрицателен тест на пътници на парижкото летище "Шарл дьо Гол". 
Испанската полиция е задържала фалшификатор на същия вид медицински документ, който е прибирал 
по 40 евро. Британските власти са заловили измамници, които продавали за по 100 паунда (137 евро) фал-
шиви сертификати. 
 

Също така от полицейската централа съобщават, че са получили допълнителни сведения за предполагае-
мото използване на мобилно приложение от мобилната група за организирана престъпност Rathkeale 
Rovers, което позволява на членовете й да фалшифицират ръчно резултатите от тестовете. 
 

Предвид широко разпространените налични технологични средства – високо-качествени принтери и раз-
личен софтуер, измамниците могат да произвеждат висококачествени подправени или фалшиви доку-
менти, алармират европейските полицейски експерти. 
 

От Европол призовават държавите членки да споделят със службата всякаква информация относно прес-
тъпни дейности, свързани с фалшифицирана документация от тестове за COVID-19. 

 
 

 
 
 

 
 

Европол предупреди:  

ФАЛШИВИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ОТРИЦАТЕЛЕН ТЕСТ ЗА КОРОНАВИРУС  

СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕС 
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Комитетът на  Европейската агенция по 
лекарствата (EMA) по лекарствените про-
дукти за хуманна употреба (CHMP) стар-
тира непрекъснат преглед (rolling review) 
на данни за лекарство, известно като ком-
бинация от антитела REGN-COV2 
(казиривимаб / имдевимаб), което се раз-
работва съвместно от Regeneron Pharma-
ceuticals и F. Hoffman-La Roche (Roche) за 
лечение и профилактика на COVID-19, 
информира Zdrave.net на 02.02.2021 г. ка-
то се позова на съобщение на пресслужба-
та на европейския лекарствен регулатор. 
 
 
 
 
Казиривимаб и имдевимаб са моноклонални антитела, които се прикрепят към спайк-протеина на SARS-
CoV-2 на две различни места и пречат на вируса да проникне в клетките на организма, поясняват експер-
тите. 
 
Решението на CHMP да започне непрекъснат преглед се основава на предварителни резултати от проуч-
ване, което показва благоприятен ефект на лекарството при намаляване на количеството на вируса в 
кръвта (вирусно натоварване) при нехоспитализирани пациенти с COVID-19, уточняват от агенцията. 
Въпреки това, EMA все още не е направила оценка на пълното проучване и е твърде рано да се правят 
заключения относно съотношението полза - риск на лекарството, посочват оттам. 
 
EMA започна оценка на първата партида от данни за лекарството, които идват от лабораторни изследва-
ния и изследвания върху животни (неклинични данни). CHMP ще оцени всички данни за това лекарст-
во, включително доказателства от проучване при хоспитализирани пациенти с COVID-19 и други кли-
нични изпитвания, когато те станат достъпни. 
 
Прегледът ще продължи, докато са налице достатъчно доказателства в подкрепа на официално заявле-
ние за разрешение за употреба, информират от агенцията. EMA ще оцени лекарството чрез обичайните 
стандарти за ефективност, безопасност и качество. Въпреки че общата времева рамка за преглед все още 
не може да бъде предвидена, процесът трябва да бъде по-кратък от този за редовна оценка, тъй като вече 
е спечелено известно време за анализ на постъпилите до този момент данни, поясняват от лекарствения 
регулатор. 
 

 
 
 

 
 

 

 

ЕМА ЗАПОЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОЦЕНКА НА ЛЕКАРСТВО СРЕЩУ COVID-19,  

КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМБИНАЦИЯ ОТ ДВЕ АНТИТЕЛА 
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Неотдавнашните случаи на COVID-19 в бол-
ница “Агиос Андреас” в Патра, където десет-
ки медицински специалисти и медицински 
персонал бяха заразени с коронавирус и пове-
чето от тях не бяха ваксинирани, предизвика-
ха разочарование у учените от Националния 
комитет по ваксинацията. В тази болница 44% 
от служителите са ваксинирани срещу COVID
-19. Ваксинацията на здравните работници, 
както и на всички други категории работни-
ци и населението като цяло, не е задължител-
на. Персоналът на болницата е получил въз-
можността да бъде ваксиниран приоритетно, 
но както показват данните, половината не са 
се възползвали, информира БГНЕС на 
04.02.2021 г. 

 

Един месец след началото на ваксинацията на медицинския персонал в Гърция се изчислява, че 50% от 
медицинските служители в държавните болници – процент, който е по-висок и се смята, че надвишава 
60% от медицинския персонал – е ваксиниран с поне една доза от ваксината. Това се счита за нисък 
брой, като се има предвид степента на пандемията, и е показателно за отрицанието на здравните специ-
алисти в страната като цяло, пише в. “Катимерини”. 
 

Както каза Атанасиос Скутелис, професор по патология на инфекциозните болести и член на Нацио-
налния комитет по ваксинацията, „това е професионално задължение и отговорност, като спазването на Хи-
пократовата клетва. Те трябва да се ваксинират, за да защитят не себе си, а пациентите си, които по дефини-
ция са уязвими.” 
 

Според източници в Министерството на здравеопазването, до вчера по обяд са извършени около 93 000 
ваксинации срещу COVID-19 на служители в държавни и в частни клиники. По-голямата част от тях са 
здравни специалисти, които от самото начало са заявили намерението си да бъдат ваксинирани. 
 
Председателят на Националния комитет по ваксинациите Мария Теодориду нарече „неприятна изнена-
да“ случващото се в болницата в Патра, като коментира, че „процентът на ваксинации в тази болница е изк-
лючително нисък”. 
 

“Намираме се в ерата на епидемията, пандемията от коронавируса, и всички трябва да се възползват от дадения 
ни подарък. И това е ваксината”, подчерта Теодориду.  

 
 

 
 
 

 
 

 

ПОЛОВИНАТА ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  

В ДЪРЖАВНИТЕ БОЛНИЦИ В ГЪРЦИЯ СА ВАКСИНИРАНИ  

С ПОНЕ ЕДНА ДОЗА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19 
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ЖИВОТЪТ НА 16-ГОДИШНО МОМИЧЕ БЕШЕ СПАСЕН  

БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЛАБОРАЦИЯТА МЕЖДУ ТРИ БОЛНИЦИ 
 
 

 

 
16-годишно момиче, прието за операция на киста на яйчника, бе спасено в СБАЛАГ “Майчин дом”, след като 
разви едно от най-опасните анастезиологични животозастрашаващи състояния. Това състояние се 
характеризира с генетична предразположеност и се развива изключително рядко при обща анестезия. 
Пациентката получила симптоми на гърч, тахикардия и стремглаво нарастване на стойностите на въглеродния 
диоксид. Благодарение на бързите и своевременни професионални действия на екипа на СБАЛАГ “Майчин дом” 
критичната ситуация бе овладяна. Освен това, възможно в най-кратки срокове бе организирана съвместна акция 
по набавянето на необходим животоспасяващ медикамент от още две болници - УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” и 
УМБАЛ “Св. Анна”.  
 

Изпълнителният директор на Университетската акушеро-гинекологична болница проф. д-р Иван Костов изказа 
специалните си благодарности към ръководителите на двете партьорски болници - проф. д-р Асен Балто и проф. 
д-р Славчо Близнаков за спешната реакция по осигуряването на животоспасяващия медикамент “Дантролен” за 
16-годишната пациентка. Вливането на препарата продължи повече от 24 часа и състоянието на момичето бе 
стабилизирано.  
 

Проф. Костов подчерта, че за пореден път в екстремни условия се спасява човешки живот благодарение на 
високия професионализъм на медицинските специалисти на “Майчин дом” и на безрезервната подкрепа и добро 
партньорство между трите университетски болнични заведения. 
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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. 


