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Здравейте скъпи приятели,
След сравнително спокойното лято отново сме в сблъсък с
пандемията, отново на преден план излизат тежките проблеми на българската здравеопазна система и особено на критичния недостиг на професионалисти по здравни грижи.
Нестабилната политическа ситуация засилва чувството на
несигурност и непредсказуемост и съвсем ясно се открои
разделението в обществото. Непремерените послания от
медицински специалисти и политици по отношение на имунизацията против COVID-19 изостри до краен предел отношенията между хората, вместо заедно да търсим спасение.
И в тази ситуация, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи прави отчаяни опити да защитава съсловието основно чрез контакти със сегашни и бъдещи политици, които осъзнават, че работата за решаване на
проблемите на професионалистите по здравни грижи, респективно осигуряване на здравни грижи за хората, ще им
донесе политически дивиденти и има интерес за задълбочено
запознаване с дейността на БАПЗГ. Според нас това е правилна стъпка, затова ще съдействаме на всеки, който прояви
интерес и желание да спасим съсловието.
Изказвам благодарност на служебния министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, с когото проведохме среща по негова инициатива, за да планираме някои дейности, които е възможно да бъдат реализирани в мандата на
служебния кабинет. Не беше необходимо да споделяме проблемите с министъра, той ги познава прекрасно. Говорихме на един език и се обединихме около идеята, която БАПЗГ прокламира много отдавна, че създаването и реализирането на стандарти за здравни грижи е ключов момент за развитието на здравните грижи и възможност за
активиране на автономните практики по здравни грижи, както и ефективното изпълнение от тях на дейности,
залегнали в пакета, заплащан от НЗОК. Убедена съм, че благодарение на усилията на Националния съвет по качество и нашите експерти ще успеем в краткия срок да подготвим и предоставим в Министерството на здравеопазването нашия проект за Стандарт по здравни грижи, който да е част от изискванията на НЗОК за сключване на
договор с лечебните заведения.
И тази година подпомогнахме кандидат-студентската кампания за обучение по професиите от направление
„Здравни грижи“. Надяваме се, че независимо от несигурната ситуация, прекрасните преподаватели, овладели
иновативни практики за обучение, ще подготвят новата смяна професионалисти по здравни грижи не само като
добре професионално изградени личности, но и като хора, възпитани в морала и ценностите на нашите професии.
Трябва все повече да оценяваме хуманното изпълнение на професионалния дълг, да не забравяме да благодарим на
добрите професионалисти и да изискваме от всички по-висок морал и непрекъснато усъвършенстване. Разбира се,
за това са необходими и нови по-добри условия за професионална изява. Убедена съм, че този момент наближава.
Времето го налага, а ние от БАПЗГ ще се борим докрай за нашите ценности!
Бъдете здрави, не се отчайвайте, бъдете успешни!

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 9 /2021
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МИНИСТЪР СТОЙЧО КАЦАРОВ ОБЕЩА ПО-ДОБРИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ПРИЕМАНЕ НА СТАНДАРТИ
ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БАПЗГ

„Необходимо е здравните грижи да бъдат стандартизирани. По този начин ще се повиши търсенето на професионалисти по здравни грижи, респективно – възнагражденията, които те ще получават". Това заяви служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров по време на среща в Министерството на здравеопазването на
15 септември 2021, на която присъстваха председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева, парламентарният секретар на БАПЗГ г-жа Мария Балевска и председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ г-жа Петя Недкова.
"Имаме огромен проблем с недостига на професионалисти по здравни грижи и това трябва да се промени. Стихващият интерес към тeзи специалности се дължи както на ниските възнаграждения, така и на липсата на възможност за професионално развитие", изтъкна по време на срещата министър Кацаров. Той посочи, че са
необходими промени в медицинските стандарти и припомни, че с приетите изменения в някои от тях е
намален броят на лекарите, ангажирани с конкретни медицински дейности в лечебните заведения. "По
този начин ще могат да се отделят повече средства за възнагражденията на медицинските сестри", увери министър Кацаров.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 9 /2021
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„От много години настояваме да бъдат приети стандарти по здравни грижи, което ще позволи на специалистите от направление „Здравни грижи“ да работят при ясни правила, което осигурява възможност да оказват
по-качествени здравни грижи“, изтъкна по време на срещата г-жа Милка Василева. Министър Кацаров
изрази съгласие с председателя на БАПЗГ, че е необходимо здравните грижи, подобно на медицинските дейности, да бъдат стандартизирани. "По този начин ще се повиши търсенето на професионалисти по
здравни грижи, ще се увеличат и възнагражденията, които те ще получават", заяви здравният министър.

Обсъдени бяха и въпросите с възможностите за кариерно израстване, регламентирани с Професионалната квалификационна рамка на БАПЗГ, както и проблемите при осъществяване на продължаващото
обучение, неоценено от работодателите, които не приемат клаузите от Колективния трудов договор
(КТД) за допълнително заплащане при представен Сертификат за професионална квалификация.
Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева увери, че в кратък срок Асоциацията ще изготви
и предложи на здравното министерство проект на стандарти по здравни грижи.
По време на срещата стана ясно още, че след разговори между Министерството на здравеопазването,
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката броят на местата за медицински сестри в университетите ще бъде увеличен двойно.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА БАПЗГ ЗА ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Скъпи колеги, всяка година на 22-ри септември празнуваме един от най-светлите български празници – Деня на
независимостта на България! Тази година отбелязваме 113 години от провъзгласяването на нашата Родина за
независима страна. Съдбоносният исторически факт се случва в Търново на 22-ри септември 1908 г., когато в
църквата „Св. 40 мъченици“ княз Фердинанд прочита Манифеста на независимостта. С този акт България
отхвърли своята политическата и финансова зависимост от Османската империя. С оглед на историческата
традиция нашето многострадално Отечество се върна към ранга на българската държава от епохата преди падането ѝ под османско владичество, обявявайки се за царство, а на главата на нейния владетел княз Фердинанд
бе сложена царска корона.
Днес България е парламентарна република, демократична страна и член на Европейския съюз. Въпреки трудностите, пред които ни изправи пандемията, всеки от нас има своите отговорности - както лични и семейни,
така и към обществото. Затова повече от всякога е нужно да бъдем градивни, последователни и единни, защото
само с общи усилия можем да побеждаваме трудностите и предизвикателствата!
Милка Василева,
Председател на УС на БАПЗГ
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Мелис Исмаил,
Първенец на Третия випуск на Филиал Шумен на МУ-Варна,
специалност „Медицинска сестра“:
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ РЕГЛАМЕНТИРА ВРЕМЕТО ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ПАЦИЕНТИТE

Средно образование:
Професионална гимназия по производствени технологии “Евлогий Георгиев” - гр.
Силистра.
Висше образование:
Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна – Филиал Шумен,
Специалност „Медицинска сестра“, ОКС
„Бакалавър“. В момента е студентка в магистърската програма “Управление на
здравните грижи” във Факултета по обществено здравеопазване на Медицински
университет „Проф. д-р П. Стоянов“ –
Варна.
Допълнителни обучения, участия
в инициативи и форуми:
•

Семинар по редки болести “Знаем, за да
можем!” - 14.11.2018 г., КОЦ – Шумен

•

Национален алианс на хора с редки болести - 28.02.2019 г.

•

Втора

конференция

с

международно

участие “Здравни грижи - принос за качеството на живот” - 07-08.06.2019 г.,
гр. Варна
•

Семинар по редки болести “Знаем, за да можем!” - 26.02.2020 г., КОЦ - Шумен

•

Симпозиум “Алумни клуб и приятели” - МУ Варна на 19-21.03.2021 г.

Месторабота:
Работи в Частна клиника към практиката на общопрактикуващия лекар д-р Шезаи Кязим – гр. Дулово
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- Здравейте медицинска сестра Исмаил,
Честито дипломиране и успешен път в
професията! Кои са най-ярките Ви спомени и уроци през миналия четиригодишен учебен период?
- Имам много спомени за този не малък период от време, но има няколко неща, които
ще останат в съзнанието ми: първият ми
учебен ден във Филиал Шумен, първите лекции, първите практически упражнения, първата изпитна сесия, първите ми практически опити и най-специалното – церемонията
за връчването на дипломите. Това са едни от
най-вълнуващите моменти през този период. Искам да кажа, че годините минаха неусетно и най-важното нещо, което съм научила от преподавателите си е, че винаги
трябва да се боря за това, което искам и
мечтая.
- Всички първокурсници на Филиал Шумен рисуват някаква фигура - спомняте
ли си каква фигура нарисува Вашия курс
преди 4 години и оправдахте ли вложените в този символ очаквания?
- Бяхме изрисували фигурата „Безкрайност“. Знакът символизира вечност и безкрайна любов. Мисля, че всички, които завършихме първия етап от висшето си образование във Филиал Шумен, като знаещи, можещи и обичащи професията си хора, оправдахме възложените в този символ очаквания.
- През март 2020 г. беше обявена коронавирусна пандемия. Затрудниха ли Ви наложителните промени в
организацията на обучителния процес?
- Мога да кажа, че в началото ми беше малко трудно, но за много кратко време с помощта на нашите преподаватели се адаптирахме към новите промени в организацията на обучителния процес. Но това беше един голям минус за нас.
От теоретична гледна точка всичко си вървеше така, както трябва. Но от практическа гледна точка, ние нямахме възможността да проведем практическите си упражнения и опити в реална работна среда, откъснахме се
от болничната среда, което е много важно за студенти от медицински университет. Все пак професията ни
изисква да се усвоят повече практически умения.
- Кои преподаватели и наставници допринесоха най-много за Вашето обучение и кои са най-ценните
уроци в личен и професионален план от студентските Ви години?
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- Благодарна съм на всички преподаватели, но най-вече на проф. Соня Тончева, че ми даде възможността да съм
част от едно голямо семейство. Също така съм благодарна на курсовия ми ръководител гл. ас. Мария Добрева за
непрекъснатата помощ и подкрепа. Те са хората, които ми предадоха любовта към тази хуманна професия, научиха ме да се стремя към все по-високи постижения, да давам всичко от себе си и никога да не се примирявам.
- Вие сте първенец на випуска, получихте плакет и парична награда от ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов. Защо е важно медицинските специалисти да бъдат
максимално знаещи и можещи, и винаги да надграждат знанията си? Имате ли пример на медицинска
сестра, който бихте искали да следвате?
- Защото да си медицинска сестра е призвание. Мисля, че, за да бъдеш медицинска сестра трябва преди всичко да
си човек, с готовност да си полезен на тези, които имат нужда от теб. Отговорността е много голяма - незнанието и допускането на грешки струват един човешки живот. Професионалното ни развитие започва още по
време на базовото обучение, но трябва да продължава през целия ни трудов път. Придобиваните
знания и умения по време на университетското
обучение не са достатъчни за изпълнение на съвременните непрекъснати нарастващи изисквания към сестринската професия. Ролята на продължаващото обучение е от съществено значение
за качеството на здравните грижи и безопасността на пациентите. Затова трябва да сме
готови да се развиваме в професионален план и да
градим бъдещето си.
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- Как избрахте да станете медицинската сестра – спонтанно, дълбоко осъзнато или вследствие на
нечий пример? Подкрепиха ли Ви Вашето семейство и приятелите Ви за този избор?
- Мога да кажа, че една детска мечта се превърна в реалност. Моите родители няма как да са против, те бяха
най-голяма опора за мен. Когато в началото на моето следване имах трудни ситуации, винаги съм усещала подкрепата на родители си.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 9 /2021

13

БРО Й 9

ГО ДИНА 12

2021 г.

БАПЗГ

БАП ЗГ

ИНТЕРВЮ

- В кое направление/отделение избрахте да се реализирате професионално? Как Ви посрещна старшата медицинска сестра, останалите медицински сестри и наличния медицински екип като цяло?
- Избрала съм да работя в една частна клиника в гр. Дулово при общопрактикуващ лекар. В момента станахме
четири работещи медицински сестри в клиниката. Имала съм възможност да работя с тях преди да започна
официално да работя там и те бяха много доволни от избора ми да съм част от техния екип. Аз съм наймладата медицинска сестра в клиниката.

- Недостигът на кадри и ниското заплащане принуждава много медицински сестри да работят на две
и три места – това обаче води до преумора и влошаване на качеството на работата. Смятате ли, че
регламентирането на по-ясни правила и адекватното заплащане за труда биха променили тази лоша
тенденция?
- Да, но донякъде! Много медицински сестри предпочитат да се реализират в чужбина. В Същото време броят на

студентите и дипломираните медицински сестри не може да компенсира липсващите медицински сестри, които са заминали в чужбина. Затова трябва да се стимулира интереса на по-младите към тази хуманна и отговорна професия. Това може да се постигне чрез подобряване на работната среда, получаване на адекватно възнаграждение и оптимизиране на персонала в лечебните заведения с цел да се намали свръхнатоварването на медицинските сестри. Важно е да се създаде и възможност за реално професионално развитие.
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- Мисията на медицинската сестра е не само да извършва различни манипулации и дейности, но и да
бъде довереник на пациента. За да се спечели това доверие обаче е нужно време. Вие имате ли възможност да разговаряте в практиката си с пациентите, да им обяснявате за лечебните процедури, да им
давате кураж и ценни съвети?
- В днешно време ние медицинските сестри сме доста натоварени с много дейности, грижи и манипулации и
затова трябва да съчетаем комуникацията с пациентите с останалите дейности. Според мен е необходимо да се
регламентира времето за комуникация с пациентите, тъй като тези разговори са от съществено значение за
тяхната подготовка, адаптиране и обучение за справяне с заболяването.
- Непрекъснато се говори, че трябва да се повишава обществения имидж на професията „Медицинска
сестра“. Какво могат да направят самите медицински сестри за това?
Повишаване на квалификацията, компетентността, знанията, следдипломно обучение за повишаване на квалификацията – това са дейностите, които могат да направят медицинските сестри, за да повишат обществения
имидж на професията “Медицинска сестра”.
- Как ще обогатявате знанията си занапред?
- В момента продължавам да уча в Медицински университет – Варна във Факултета по обществено здравеопазване в магистърската програма по “Управление на здравните грижи”. Още съм в началото на професионалното
си развитие и имам доста дълъг път пред мен. Още повече, че както се казва "професията се краде", т.е. трябва
активно да учиш, а не да очакваш, че някой ще ти казва наготово тънкостите на професията. Доста съм амбицирана, но както казах още съм в началото и все още нямам необходимия практически опит.
- Обществото възприема професията на медицинската сестра като женска. Как според Вас
могат да се привлекат повече мъже към тази
все по-необходима на обществото професия?
Имахте ли в курса мъже?
- Не, в нашия курс нямахме мъже, но в Първия випуск на Филиал Шумен се дипломираха двама мъже.
Според мене трябва да убедим хората, че вече няма
женска или мъжка професия, всеки човек е индивидуален. За да се привлекат повече мъже към тази
професия, трябва да предоставим информация на
хората относно добрата реализация на мъжете,
които са се дипломирали в тази професия. В потежките отделения персоналът има нужда от физическа подкрепа при извършването на някои манипулации и дейности: например извършване на хигиенните тоалети, раздвижването на пациентите,
промяна в положение им в леглото и много други.
Също така мисля, че мъжете са по-стабилно настроени, по-смели в някои ситуации и по-силни, така
че без съмнение ще намерят своето достойно място
в професията.
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- Смятате ли, че професията на медицинската сестра трябва да бъде защитена (това предложи Министерството на здравеопазването в началото на месец юли тази година) предвид високия обществен
интерес и огромния дефицит на медицински сестри у нас (два пъти по-малко от необходимото)?
- Мисля, че ако професията на медицинската сестра бъде включена в списъка със защитени професии ще помогне
на нашата страна да си гарантира поне минимум медицински сестри в бъдеще. Но не трябва да се спира само с
това. В същото време трябва да се създадат по-привлекателни условия за работа и да се засили интересът на младите хора към нея.
- В момента сме в пика на четвъртата вълна на COVID-19. Какви са най-важните уроци, които изпъкнаха по време на пандемията и какви стъпки биха могли да намалят заболеваемостта и тежките случаи?
- Здравето е най-ценното богатство! За съжаление днес целият свят е изправен пред силен и опасен противник –
коронавирусът! Осъзнахме, че никой не е подготвен за подобна кризисна ситуация. Пандемията промени живота
на всички нас. От самото начало на пандемията COVID-19 здравните работници се намират на фронтовата
линия. Те понесоха тежкия кръст на професията с убедеността, че има нужда от тях и те са готови на саможертва. Според мен много закъсня вниманието към професионалистите по здравни грижи. И въпреки всичко сега,
в условията на коронавирусната пандемия, те показват високи морални качества, дават най-доброто от себе си,
без да чакат благодарност. Техните дейности не могат да се извършват от доброволци. Нужни са обучените професионалисти, за да могат медицинските екипи да работят пълноценно.
Днес повече от всякога хората трябва да имат по-активна позиция за здравето си! Трябва да са наясно с тежестта и последиците от заболяването. Мисля, че ако спазваме всички противоепидемични мерки, ако спазваме определената физическа дистанция, използваме редовно предпазните средства и чрез стриктна дисциплина, ще успеем да се борим с това заболяване.
- Как релаксирате? Имате ли любимо хоби? Остава ли Ви време за четене, за музика и други
изкуства, макар и чрез интернет?
- Имам си домашен любимец - котка. Когато се чуствам изморена или изтощена обичам да прекарвам повече време с нея. Но искам да добавя, че музиката е
неразделна част от ежедневието ми – носи добро настроение, динамика, дори и тъга, но ме кара да се чувствам по-свободна. Историята ме привлича доста,
през свободното си време гледам къси исторически
филмчета. Също така обожавам цветята, колкото се
може отделям време и за тях.
Интервю на Румяна Милева
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Елена Тонева,
Отличник на Третия випуск на Филиал Шумен на МУ-Варна,
специалност „Акушерка“:
ИСКАМ НЯКОЙ ДЕН ДА ДОСТИГНЕМ НИВО, В КОЕТО ДЪРЖАВНИТЕ ЛЕЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ ДА НЕ СЕ ОТЛИЧАВАТ ПО НИЩО ОТ ЧАСТНИТЕ

Средно образование:
Гимназия с преподаване на чужди езици
„Йоан Екзарх“ гр. Варна, профил „Английски и френски език“.
Висше образование:
Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Филиал Шумен, специалност „Акушерка“, ОКС „Бакалавър“. От
септември тази година е студентка в магистърска програма „Управление на здравните
грижи“ към Факултет по обществено здравеопазване на Медицински Университет – Варна.
Допълнителни обучения, участия в инициативи и форуми:
Национален алианс на хората с редки болести 28.02.2019 г.
Семинар по редки болести „Знаем, за да можем“ 26.02.2020 г.
Месторабота:
МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД,
Родилно отделение.
- Здравейте акушерка Тонева, Честито дипломиране! Вие сте отличник на випуска и по време на официалната промоция получихте плакет и парична награда от ректора на Медицински университет –
Варна проф. д-р Валентин Игнатов. Какво означава за Вас това признание за усилията Ви през четиригодишния период на обучение?
- Здравейте! Бях много приятно изненадана и благодарна за наградите. Винаги съм се старала да се справям отлично с това, с което се заема и съм доста самокритична. Така подходих и към обучението си по специалността.
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- Защо е важно медицинските специалисти да бъдат максимално знаещи и можещи, и винаги да надграждат знанията си?
- Обучението в сферата на медицината е неспирно. Един добър специалист, без значение от коя специалност,
винаги трябва да е актуален, да не спира да чете и следи новостите в своята област и съответно да прилага
наученото в грижите за пациента.
- Имате ли пример на акушерка, който бихте искали да следвате? Важно ли е човек да има примери в
живота си - хора с висок морал и професионализъм?
- Като млад специалист се старая да се уча от всички колеги, с които се срещам, на опит, похвати, та дори
мога да кажа и на „занаят“, докато изградя свой собствен начин на работа. Всички те ми служат за пример,
като се старая да взема от всеки най-доброто.
- Модел за подражание са и моите преподаватели от Филиал Шумен, които ме възпитаха в любов към професията на акушерката.
- Кои са Вашите най-добри учители в професията и в живота? Бихте ли разказали някои случки и
съвети, които са Ви помогнали в определени ситуации?
- Имам пример за акушерка, макар и да не работи вече в болнично заведение. Това е човекът който ме „запали“
по професията именно със собственото си отношение към специалността. Според мен е хубаво да имаш в обкръжението си човек, който да ти служи за пример и да ти бъде стимул.
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- Определят професията на акушерката като
най-благородната и най-женската професия,
защото е свързана с идването на новия живот.
Вие защо се насочихте към тази професия?
- Беше изключително импулсивно решение, взето в
последния момент, но на този етап вече бих казала
едно от най-добрите решения, които съм вземала до
момента. Винаги съм харесвала медицинските специалности, но в училище ме влечеше повече литературата, отколкото химията и биологията. Когато
взех решение да кандидатствам в Медицински университет – Варна и трябваше да си избера специалност бях сигурна, че искам да стана акушерка и да
работя в Родилна зала. А сега, 4 години по-късно, вече
съм с диплома в ръка и работя там, където искам –
това ме прави много щастлива и наистина отивам с
удоволствие на работа.
- Кои бяха най-трудните и най-запомнящите
моменти по време на Вашето следване?
- Като най-труден период бих определила първата
сесия, макар и тя да беше само с 9 изпита. И не толкова заради самите изпити, колкото заради напрежението и притеснението от това, че за първи път се
явяваш на изпит в университет. По време на държавната сесия също изпитах голямо напрежение,
защото исках да се представя добре и на финала. Най
- запомнящите се моменти по време на следването
ми са първите манипулации които извърших по време на клиничната ни практиката. Естествено, никога не бих забравила и първото раждане, което водих
по време на моя преддипломен стаж.
- Доволна ли сте от своя избор на работно място и защо?
- Знаех, че искам да работя в Родилно отделение (Родилна зала) още преди да започна да уча. По време на клиничните ни практики и преддипломния стаж само затвърдих избора си. Не бях избрала конкретно лечебно заведение.
Искам някой ден да достигнем ниво, в което държавните лечебни заведения да не се отличават по нищо от частните, затова и избрах да работя в държавна болница.
- Акушерките у нас са два пъти по-малко от необходимото за АГ болниците и АК клиниките в България? Смятате ли, че регламентирането на по-ясни правила на работа и адекватното заплащане за
труда биха променили тази лоша тенденция?
- Определено смятам, че заплащането не е адекватно спрямо труда, отговорността и психическото натоварване, на което са подложени здравните специалисти. Все повече нови кадри биха избрали да работят по специалността си, ако има ясно регламентирани правила за работа и развитие на автономната дейност на акушерската
професия.
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- България е след страните не само в Европа, но и в света по процент на цезаровите сечения (близо 50%).
Световната здравна организация препоръчва цезаровите сечения да не надхвърлят 15% от общия брой
на ражданията. Според Вас с какво могат да допринесат акушерките, за да се решават все повече жени
да раждат по естествен начин (по-активно участие на акушерките в женските консултации, реализиране на самостоятелни акушерски практики в доболничната помощ и др.)?
- Да, определено смятам, че ако акушерката има ключова роля в Женската консултация и в психопрофилактиката и подготовката на жената за тази голяма промяна в живота ѝ. Мисля, че съществуващите вече проекти като
„Дни на отворените врати в родилните отделения“ , семинари по темата за естественото раждане и училищата за бременни допринасят за това все повече жени да избират нормалното раждане.
- Акушерката има голяма роля и при обучението на бременната и родилката за процеса на кърмене.
Имате ли наблюдения - какво е отношението на младите майки към кърменето, имат ли готовност да
кърмят бебетата си, за да им осигурят нужната природна храна и здравна защита?
- По време на преддипломния ми стаж имах
удоволствието да съм със страхотен наставник – акушерка в Неонатология, която отделяше много внимание на този така важен процес.
Според моите наблюдения повечето жени
имат желание да кърмят бебетата си, макар и
не всички да са предварително подготвени.
Именно това е нашата важна роля – да насърчаваме и подкрепяме родилките в този важен
за тях и новородените период.
- Все повече в медицинската практиката
се разчита на научните доказателства за
ползата от даден метод за превенция и
лечение. За ползата от ваксините срещу
COVID-19 вече има много научни доказателства, събрани на базата на приложението им на милиони хора. Как си обяснявате антиваксърските настроения и има ли
начини да се убедят отрицателите на
ваксините в тяхната полза за индивида и
обществото като цяло?
- Ваксината срещу COVID-19 все още не влиза
в задължителния имунизационен календар на
България. Затова мисля, че всеки има право на
избор. Но мисля, че ако се намери достъпен и
надежден начин за разпространение на достоверна информация относно научните доказателства за ползите и страничните реакции
от ваксините ще се улесни взимането на решение за поставяне на ваксина.
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- Ако трябва да посъветвате абитуриентки, които се колебаят каква професия да изберат, какво бихте им казали за акушерската професия?
- Да си акушерка не е просто професия, това е призвание. Бих била честна с тях, че няма да им е лесно, нито по
време на следването, нито в началото на практиката им…
- През ноември у нас ще се проведат президентски и парламентарни избори. Ще гласувате ли и какви са
Вашите очаквания от новите народни представители?
- Да ще гласувам. От навършване на пълнолетието ми не пропускам избори, гласувах и на референдума също. Смятам, че е важно да използваме правото си на глас, особено младите хора. Когато нещо не ни харесва, от нас зависи
да го променим. Вярвам, че ще има промяна.
- В днешното забързано ежедневие остава ли Ви време за хоби и любими занимания? Заради пандемията
представянето на изкуствата е ограничено – как компенсирате това в личния си живот?
- Да, занимавам се с народни танци още от петгодишна. Това е моята страст! За мое съжаление, вече да не съм
толкова активна, старая се да посещавам залата веднъж седмично.
Интервю на Румяна Милева
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БАПЗГ ИЗКАЗА СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО И БЛИЗКИТЕ
НА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДИАНА ПЕТРОВА
На 21 септември УС на Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи и председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева изказаха своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и колегите
на медицинска сестра Диана Петрова, която загуби битката с COVID-19 на 50годишна възраст.
Медицинска сестра Петрова работеше в Отделението по трансфузионна хематология на „УМБАЛ-Бургас“. Като ментор на студенти от специалност
„Медицинска сестра“ по европейския проект „Студентски практики“ медицинска сестра Петрова предаде опита си на много млади медицински специалисти като ги обучаваше по 240 часа в рамките на 6 месеца.
Отговорна, всеотдайна, търпелива, добронамерена и обичаща – такава ще я запомнят пациентите и нейните колеги.
Поклон пред нейната смелост и себеотрицание!
Светла ѝ памет!

СЪГРАДИХА ЧЕШМА В ПАМЕТ НА СЕМЕЙСТВО ВАКЛЬОВИ
„Хора като тях не се забравят, вече няма такива. Всички ги
помним и обичаме“. Това сподели пред Zdrave.net кметът
на село Краище Мустафа Мизур по повод поредния
жест на признателност в памет на семейството медици
Вакльови, които си отидоха от този свят през септември
миналата година, покосени от COVID инфекцията.
След като в Краище в края на 2020 година бе наречена
улица „Д-р Вакльови“, сега в съседното село Гълъбово бе
открита чешма, на която благодарните жители от цялата околност изписаха имената на д-р Муса Вакльов, неговата съпруга медицинска сестра Ава Вакльова и техният син д-р Емил Вакльов, които с години са ги лекували и са били до тях.
Идеята е била на едно момче от с. Гълъбово – Ахмед,
който прекарвал много време с д-р Муса Вакльов на
една полянка в селото и двамата обмисляли да си направят чешма точно на това място. За изграждането ѝ с
пари и труд помогнали много хора.
„Няма човек от нашите села – Бабяк, Горно Краище, Лютова, Гълъбово, Кузово, Златарица, Краище, на когото да не са помагали. Отидоха си през четири дни, това е някаква съдба“, каза още кметът.
Тримата медици се разболяха през есента на миналата година и след като състоянието им се влоши, бяха транспортирани за лечение в столицата. За съжаление, техните колеги не можаха да им помогнат и те починаха един след
друг.
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На 19 и 20 юни 2021 г. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проведе онлайн курс,
посветен на ваксинотерапията, с който стартира Национална кампания „Ваксините – активният избор за поздраво бъдеще“. В рамките на тези наши усилия приехме предложението на Българската болнична асоциация за
сътрудничество в обща информационна кампания за насърчаване на ваксинацията срещу COVID-19. Целта на
кампанията е да се увеличат темповете на ваксинация в страната чрез серия от интервюта с медицински специалисти и университетски преподаватели в сферата на здравеопазването, както и с предоставянето на информационни материали от авторитетни специалисти с доказани професионални качества.
Мненията и интервютата публикуваме в сайта и фейсбук страницата на БАПЗГ.
В кампанията участват още Българският лекарски съюз, Националната пациентска организация, Националното сдружение на частните болници, Българският фармацевтичен съюз, Центърът за защита правата в здравеопазването и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.
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Д-р Цветелина Великова,
специалист по клинична имунология от Университетска болница „Лозенец“:
ИМУНИТЕТЪТ СРЕЩУ COVID-19 СЛЕД ВАКСИНАЦИЯ Е ПО-ОБШИРЕН,
ОТКОЛКОТО СЛЕД ПРЕБОЛЕДУВАНЕ

Д-р Цветелина Великова е специалист по клинична имунология
с дисертация в областта на имунологията на храносмилателната система. Работи в Университетска болница „Лозенец“ и е
асистент към СУ „Св. Климент Охридски“. Поддържа страница, група и блог, посветени на имунологията.
От началото на пандемията д-р Великова отговаря на пациентски въпроси на горещата линия на Националната пациентска
организация, а в момента е администратор на популярната във
Фейсбук група „Ваксини“, чиято цел е да разобличава митовете
за ваксините и да консултира колебаещите се, като ги насочва
към базирана на научните доказателства достоверна информация.
Имунитетът срещу COVID-19 след ваксинация е пообширен, отколкото след преболедуване. Това каза в студиото на Радио София на 08.09. 2021 г. д-р Цветелина Великова.
„При преболедуване ние изграждаме имунитет срещу варианта,
който ни е разболял, докато ваксините имат по-широко покритие и обхващат голяма част от вариантите на коронавируса.
Вече се прилагат и бустерни дози, които да осигурят още поголяма защита“, обясни специалистката по имунология.
Затова препоръките са всички преболедували да се ваксинират.
Много от хората, които безсимптомно са изкарали заболяването и след тестване разберат, че имат антитела срещу
коронавируса, придобиват фалшива увереност, че COVID-19 е леко заболяване и те вече са защитени срещу него.
Д-р Великова обясни, че когато се срещнем с коронавируса се активират имунни клетки, които образуват антитела,
които лесно се намират в периферната кръв. Самите имунни клетки също могат да бъдат открити в кръвта, но няколко месеца след преболедуване имунните клетки, които са реагирали на вируса се „скриват“ в лимфните възли,
където чакат нова среща с коронавируса. Антителата също намаляват с времето. Поради това, че COVID-19 потиска
имунната система човек може да има наличие на имунни клетки и антитела, но те да не могат за защитят надеждно
организма Докато ваксините срещу коронавируса осигуряват траен имунитет дават възможност за създаването на
активни имунни клетки, които да реагират ефективно срещу коронавируса .
„Ваксините не просто се борят с коронавируса, те намаляват неговата сила, ако се срещнем с него. Научно доказано е, на
базата на поставените вече милиарди ваксини, че имунизацията срещу коронавируса намалява случаите на болните, нуждаещи се от болнично лечение и необходимостта от интубиране, което от своя страна намалява броя на смъртните случаи“,
подчерта д-р Цветелина Великова. Тя изтъкна, че коронавирусът атакува не само белите дробове, но и храносмилателната система, репродуктивната система, нервната система и т. н. така, че срещата с този опасен вирус никак не е
безобидна.
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„При 80% от преболедувалите COVID-19 се наблюдава намаление на белите кръвни клетки, лимфоцитите. Това означава, че
имунната система е потисната. Тези промени продължават с месеци“, каза имунологът и добави, че заради потиснатата
имунна защита преболедувалите, дори и тези без симптоми, са по-податливи на нови инфекции.
Д-р Великова изтъкна и факта, че у нас смъртността от COVID-19 е около 4-5%, което е по-високо ниво в сравнение
със средния леталитет в другите европейски страни, където той е около 2%.
Изследването на антителата има смисъл единствено от епидемиологична гледна точка, защото така може да се прецени каква част от населението се е срещало с вируса и дали има имунен отговор. Много по-важен е клетъчният
имунитет, добави д-р Великова.
След ваксиниране срещу коронавируса човек се среща не с целия вирус, а с една малка част от него – спайк протеина. Така имунната система се „запознава“ с коронавируса в удобно за нея време и образува антитела срещу COVID19 без никаква опасност за организма. Д-р Великова обясни, че наличието на антитела сред преболедуване не пречи на човек да се ваксинира – напротив с поставянето на ваксина ще се оптимизира неговият имунитет, което ще го
предпази от повторно боледуване.
Специалистката изтъкна, че българите са шампиони в това да вярват в конспиративни теории. Наблюдава се и недоверие към официалните източници на информация. „Въпреки, че разполагаме с четири от най-добрите ваксини срещу COVID-19, от които хората могат да избират, ние сме на последно място в Европа по ваксинация срещу вируса“, изтъкна д-р Великова. .
По думите ѝ, една от най-големи заблуди сред някои млади хора у нас е, че ваксината срещу коронавируса причинява стерилитет. По тази причина много млади хора, включително и млади жени, се страхуват да се ваксинират. Др Великова обясни, че този мит е свързан с това, че самият вирус силно потиска репродуктивната система и на мъже, и на жената – блокира овулацията при жените, производството на тестостерон при мъжете. Т.е. самият коронавирус може да доведе до временен или постоянен стерилитет. Научно доказано е обаче, че ваксините не могат да
причинят стерилитет. Други митове за ваксините са, че причиняват смърт, че водят до автоимунни заболявания,
което не отговоря на истината, изтъкна д-р Великова.

Д-р Елисавета Генчева,
специалист по акушерство и гинекология, работи в МБАЛ "Хигия" – Пазарджик:
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНИ ДРУЖЕСТВА В ЕВРОПА И САЩ ПРЕПОРЪЧВАТ
БРЕМЕННИТЕ И КЪРМАЧКИТЕ ДА СЕ ИМУНИЗИРАТ

Д-р Елисавета Генчева е специалист по акушерство и гинекология, работи в МБАЛ "Хигия" – Пазарджик. Тя има поспециални интереси в областта на високорисковата бременност и раждане.
"COVID-19 по време на бременност е свързан и с повишен риск от преждевременно раждане и неонатална интензивна грижа,
тоест има по-голяма вероятност от поява на усложнения. Според препоръките на водещите акушеро-гинекологични дружества в Европа и САЩ препоръчително е бременните и кърмачките да се имунизират". Това каза в интервю за в.
"Монитор" от 09.09. 2021 г. д-р Елисавета Генчева, специалист по акушерство и гинекология в МБАЛ "Хигия" - Пазарджик. Според нея пандемията може да се развива в благоприятна посока само при достатъчно ниво на имунизации. Такъв е историческият опит с всички останали тежки зарази. В тази връзка акушер-гинекологът посочи, че
от европейските държави първа Дания, която постигна след затваряне около 80% ваксинирано население, се отвори за обществен живот и към света.
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Д-р Генчева споделя, че за щастие от началото на новата четвърта вълна все още няма хоспитализирани с COVID-19 бременни в лечебното
заведение, в което работи. За съжаление не така стоят нещата с предишните вълни на коронавирусната инфекция. По думите ѝ при предишните вълни повечето бременни, приети за лечение в болница, са
били в средно тежко състояние. "Жените, които бяха близо до термин за
раждане при заразяването си с COVID-19 и които родиха, обаче бяха високорискови, с тежки акушерски усложнения с пълен обхват на лечение. За щастие всички бяха изписани здрави и в добро състояние, както и техните бебета", разказа д-р Генчева.
Бебетата, чиито майки са прекарали заболяването, докато са били бременни, са защитени. Това се дължи на IgG или т.нар. имуноглобулин G,
който има множество функции в организма, обясни д-р Генчева. „При
бременност IgG преминава през плацентата и майчината кърма и води до
придобиване на пасивен имунитет за новороденото“, поясни акушергинекологът. За нея е по-труден отговорът на въпроса кога и дали ще се
постигне колективен имунитет, особено след появата на Делта варианта.
"При наличието на Делта варианта създаването на колективен имунитет
спрямо основния вариант на коронавируса намалява силно възможността за
тежка заболеваемост и висока смъртност. Което и е основна цел на всяка имунизация. В момента 97% от заболелите не са
ваксинирани", обясни специалистката. По думите ѝ при съществуването на вече няколко варианта на коронавируса
повторно заразяване с COVID-19 е възможно както при преболедували, така и при ваксинирани пациенти. Тя обаче
подчерта, че целта на ваксината всъщност е елиминиране на тежко протичане на заболяването и недопускане на
висока смъртност, както и повторно заразяване при ниско ниво на вирусните частици.
В България при предишните високи нива на заболеваемост боледуваха и починаха предимно възрастни хора със
съпътстващи заболявания, а в момента се наблюдава трайна тенденция за висока заболеваемост сред по-младото
население, изтъкна специалистката и засегна друг тревожен проблем - издаването на фалшиви сертификати за ваксинация. По думите ѝ това дискредитира не само честта на гилдията и успеха на ваксинационния процес, но и усилията на всички медици, участващи в борбата срещу пандемията.

Проф. Илко Гетов,
представител на България в Европейската агенция по лекарствата:
КАТЕГОРИЧНО МОЖЕМ ДА ТВЪРДИМ, ЧЕ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА
ЗАЩИТАВАТ ПОНЕ 12 МЕСЕЦА
"Категорично можем да твърдим, че ваксините срещу коронавируса защитават поне 12 месеца, тъй като това е периодът на
активно наблюдение, който до този момент е приключен. Обсъжда се увеличаване на валидността на ваксинационните сертификати. Вероятно за хората, които нямат придружаващи заболявания, няма да се наложи поставяне на допълнителна
доза от ваксината". Това заяви пред БНР на 28.09. 2021 г. проф. Илко Гетов, представител на България в Европейската агенция по лекарствата и уточни, че единственият начин за защита от COVID-19 остава ваксинирането.
Проф. Гетов допълни: "Очаквам в началото на октомври да има вече официално разрешение от Европейската агенция по
лекарствата за трета доза на ваксината на Пфайзер/Бионтех (Comirnaty)". По думите му в документацията, която е
подадена за одобрение на трета доза, има данни от клинични изпитвания и наблюдение на пациенти и предположи, че ще бъде взето положително решение.
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"Официална местна препоръка за трета доза има в 10 държави от ЕС,
сред които и България, условията са еднакви - хора над 65-годишна
възраст, с отслабен имунитет, на терапия, хора в социални домове",
обясни той. Според него заради лошото ниво на ваксиниране на
населението България върви към ваксинационен локдаун.
Проф. Гетов подчерта, че трябва да се обясни на хората, какво
ще се случи, ако не покрием праговете от минимум 65-70% от
населението да са ваксинирани: "Ето първия факт - от днес сме в
тъмно червената зона на САЩ за пътувания, т.е. не се препоръчва на
граждани на САЩ да пътуват до България".
"Вирусът се изменя и се старае да продължи да съществува. Идеята е с
ваксините да спрем мутирането му, за да не се появяват нови варианти", обясни проф. Илко Гетов.
Експертът коментира, че усилено се работи по създаване на лекарство срещу COVID-19, но категорично подчерта, че "каквото и лекарство да се появи, т.е. да бъде разрешено за употреба, то няма да се продава свободно в аптеките".

В рамките на информационната кампания за насърчаване на ваксинацията срещу COVID-19 в сайта на БАПЗГ през
месец септември публикувахме още интервюта с проф. д-р Татяна Червенякова - директор на Специализираната
болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. Иван Киров“, Богдан Кирилов - директор на
Изпълнителната агенция по лекарствата, проф. Ива Христова - директор на Националния център по заразни и паразитни болести, д-р Борислав Филчев - началник на Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“ в МБАЛСамоков, акад. проф. д-р Лъчезар Трайков - ректор на Медицински университет – София, медицински специалисти
от COVID отделението на УМБАЛ "Софиямед", експерти на Министерството на здравеопазването, доц. д-р Мария
Стаевска - началник на Клиниката по алергология в УМБАЛ „Александровска“.
Ще продължим да публикуваме експертните мнения на водещи медицински специалисти в името на здравето и живота.

Министерството на здравеопазването започва нова информационна кампания, която има за цел да насърчи ваксинацията срещу COVID-19 в страната. Тя включва изпращането на кратко текстово съобщение (SMS) до частните абонати на трите телекомуникационни оператори в страната – А1, Виваком и Теленор, които оказват техническо съдействие на информационната кампания. За това съобщиха от пресцентъра на МЗ на 30.09.2021 г.
Кампанията ще продължи един месец – до 31 октомври 2021 година. Съобщението, което насърчава потребителите да се ваксинират срещу COVID-19, ще бъде изпратено на мобилните абонати на трите телекома, без значение какъв е техният ваксинационен статус към момента на изпращането му. То ще гласи: „Ваксините срещу
COVID-19 спасяват живот! Имунизирай се до 31.10.2021 г. и участвай за един от 102 смарт часовника.“
Като част от кампанията Министерството на здравеопазването организира и поощрителна игра с предметни награди за ваксинирани лица. Печелившите ще се определят на случаен принцип чрез жребий, проведен от МЗ. Правила на играта, формата за регистрация и допълнителна информация са достъпни на интернет страницата на
кампанията coronavirus.bg.
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Проф. д-р Атанас Щерев:
АВТОНОМИЯТА НА АКУШЕРКИТЕ В ЖЕНСКИТЕ КОНСУЛТАЦИИ И ПРИ ВОДЕНЕТО
НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ РАЖДАНИЯ ЩЕ НАМАЛИ ПРОЦЕНТА НА ЦЕЗАРОВИТЕ СЕЧЕНИЯ

„Ролята на акушерките при естественото раждане е незаменима и така е от векове. Осигуряването на автономия на акушерките в женските консултации и при воденето на естествени
раждания ще намали процента на церазовите сечения.“ Това
каза проф. д-р Атанас Щерев, който беше лектор на виртуален интерактивен курс за професионалисти по здравни
грижи на тема „Нормална бременност и раждане – наблюдение
и протичане. Естествено хранене на новороденото“, организиран от Българската асоциация на професионалистите по
здравни грижи (БАПЗГ). Курсът се проведе на 21 септември 2021 г., от 13:00 до 17:00 часа и в него участие взеха 60
медицински специалисти от цялата страна, предимно акушерки.

Проф. Щерев изтъкна, че препоръките на Световната здравна организация са цезаровите сечения да бъдат 10-15% от
общия брой на ражданията, докато у нас този процент надхвърля 50. Такава негативна тенденция има в Бразилия и
Египет (55% цезарови сечения от общия брой на ражданията), Турция (53%), Венецуела (52%) и др. В същото време в
развитите страни на ЕС цезаровите сечения са в рамките на 15-30% – в Полша и Норвегия (16%), в Австрия (29%), в
Германия (32%). Според медицинското научно списание „Лансет“ дори и при жени на възраст между 35 и 40 години
цезаровите сечения не трябва да надвишават 15%, обясни проф. Щерев.
„Ползите от естественото раждане са много и най-важната от тях е намаленият травматизъм за майката и бебето“, изтъкна специалистът. Според него на държавно ниво нужните промени ще станат по-бавно, но на болнично ниво биха
могли да се направят усилия. Той даде за пример добри практики в Медицински център „Д-р Щерев“, в който в периода 2012-2015 г. цезаровите сечения са били между 40 и 60% от общия брой на ражданията, а с активната политика
на ръководството на центъра за подкрепа на естествените раждания само в рамките на 2 години процентът на цезаровите сечения е паднал до 30.
Проф. Щерев посочи, че в Швеция и Финландия неонатологичната смъртност е 1,5 на 1000 новородени, а у нас е близо 10 пъти по-голяма. Майчината смъртност в споменатите страни е 3,1 на 100 000 раждания, а у нас е два пъти поголяма. По друг показател също сме назад – докато в Швеция недоносените деца са 5% от общия брой на новородените, а нас „малките“ бебета са 10%. В Швеция обаче има добри акушерски практики от години – има специален автономен акушерски екип, който осъществява женска консултация и друг автономен акушерски екип, който води ражданията. Ползите от силната роля на акушерките в Швеция личи и от следните показатели – цезаровите сечения са
17% от общия брой на ражданията, а епизотомиите са едва 10%.
Според проф. Щерев е изключително важно бъдещите майки да имат добра подготовка преди раждането. Затова е
важно акушерките да провеждат беседи с бременните жени в женските консултации, по време на които да им дават
напътствия за нужната психическа и физическа подготовка преди раждането и за самия процес на раждане, както и
да ги подготвят за процеса на кърмене и техниките на естествено хранене на бебетата. Лекторът представи и методи
за правилно изчисляване на килограмите, които наддава жената през месеците на бременността и какви са оптималните допълнителни килограми според теглото на бременната.
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Акушерките трябва да правят мониторинга с ултразвуков апарат по време на раждането, убеден е проф. Атанас
Щерев, който е с над 50-годишен професионален опит в областта на акушерството, гинекологията и репродуктивна
медицина. Освен това той е изявен учен, университетски преподавател, бивш председател на Комисията по здравеопазването в парламента.
„При работно посещение в болница в САЩ видях, че ултразвуков мониторинг по време на раждането се прави от лице, обучавано в рамките на 6 месеца, а у нас акушерките учат 4 години и имат висше образование. Те прекрасно могат да правят ултразвуков мониторинг и да разчитат резултатите“, изтъкна проф. Щерев. Той изтъкна, че много от лекарите се
„изкушават“ за правят цезарови сечения без медицински показатели заради съкратения период на раждането. В
същото време научно е доказано, че естественото раждане е в пъти по-малко травматично за бебето и майката.
Проф. Щерев се спря подробно на дейностите, които може да извършва акушерката по време на проследяването на
бременността, на значението да се следи средното артериално налягане на бременната, спазването на алгоритъм за
проследяване на бременността през трите триместъра преди раждането, кога трябва да се направи консултация със
специалист по фетална медицина и времето за взимане на решение за начина на родоразрешение. Специалистът
изтъкна, че около 6-тия месец бременността си бъдещата майка би трябвало да бъде насочена към офталмолог, защото последните данни показват, че 30% от цезаровите сечения се правят заради проблеми със зрението.
Лекторът запозна курсистите с параметрите на биофизикалния статус на плода, както и депресивните състояния от
страна на майката и плода, на базата на които се налага да се взимат определени решения. Специалистът се спря и
на параметрите на клиничните и параклиничните признаци на феталния дистрес синдром и критериите за оценка
на показателите.
Проф. Щерев показа различни таблици и схеми, свързани с процеса на раждане. Той обясни подробно на структурата на тазовото дъно и матката и представи четири степени на кръвозагуба според клиничните симптоми и начини за определяне на обема на кръвозагубата.
Лекторът засегна и темата за оценяване на болката, различните методи, техники и медикаменти за обезболяване.
Той се спря на епидуралната аналгезия, която е златен стандарт в акушерската практика като посочи нейните предимства, както и някои технически новости.
Проф. Атанас Щерев изтъкна ползите от кърменето, необходимата подготовка и условия за неговото успешно и
дълготрайно осъществяване. Той изтъкна, че майките трябва да бъдат поощрявани на хранят децата си минимум 6
месеца, защото ползите за техните деца са огромни както в настоящето, така и за години напред. Лекторът представи 10-те стъпки на СЗО за успешно кърмене, сред които освен обучението на майката, е задължително и обучението
на целия медицински персонал за прилагане на тази политика в съответното лечебно заведение. Други важни условия са бебето да получи своето първо хранене в първия час след раждането, да бъде 24 часа при своята майка, кърменето да става при поискване от страна на бебето, а не по часова схема, даването на вода и дохранването да стават с
лъжичка, а не с биберон.
Всички участници в обучението получиха определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на
БАПЗГ за продължаващо обучение.
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КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА БАПЗГ

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
14. Технически помощни средства при различни видове увреждания

8 кредитни точки
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

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Провеждане на курсовете: Целогодишно
Начало на курс: Всяко 15-то число на месеца
Продължителност на обучението: 15 дни
Регистрацията в платформата и заплащането за избрания курс
се правят най-малко 5 дни преди началото на курса.
При необходимост от допълнителна информация свържете се с нашите курсови
администратори на тел: 02/915 69 15, 0884 517 007, 0886 196 991.
Е-mail: cpo.bapzg@gmail.com
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„

ТРЕТИ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ЗДРАВНИ ГРИЖИ” ЗА 2021 г.
И НЕГОВИЯТ УЕБВАРИАНТ ВЕЧЕ СА ДОСТЪПНИ ЗА АБОНАТИТЕ

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 9 /2021

31

БРОЙ 9

ГОДИНА 12

20 21 г.

БАПЗГ

БАПЗГ

ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

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
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БАПЗГ ОСТРО ОСЪДИ АГРЕСИЯТА НА АНТИВАКСЪРИ

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ

СРЕЩУ МЕДИЦИНСКИ ВАКСИНАЦИОНЕН ЕКИП ВЪВ ВАРНА

„Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи остро осъжда недопустимата вербална агресия, проявена
от антиваксъри към ваксинационен медицински екип на ДКЦ 1 „Света Клементина - Варна“. Вследствие на обидните и
груби думи, медиците са били принудени да преустановят ваксинационния процес срещу COVID-19. Недоумяваме как са
възможни подобни действия в условията на растящ брой на заболелите с коронавирусна инфекция и научно доказана превенция на ваксините срещу тежко протичане на болестта и летален изход.“ Това написа в своя позиция БАПЗГ на 20.09.
2021 г.
В позицията се казваше още: „Редица страни в ЕС и света въведоха със законодателни мерки задължителна ваксинация
срещу коронавируса на медицински лица и други групи от хора, за да се ограничи разпространението на опасния вирус, което
ще предпази децата и рисковите групи от заразяване, както и обществото като цяло. В България ваксинацията срещу
COVID-19 е доброволна и всеки според своята информираност, желание и възможност може да се ваксинира безплатно с избрана от него ваксина. Това, че някои отричат ползите от ваксините в XXI век, включително и срещу COVID-19, е анахронизъм и абсолютно необосновано нито от гледна точка на медицинската наука, нито от гледна точка на обществената и
личната здравна полза.“
В позицията, подписана от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева, се изтъкваше още: „БАПЗГ апелира
тези, които не са се ваксинирали срещу коронавируса и нямат противопоказания, да го направят. В авторитетни научни
медицински издания има много публикации за ползата от ваксините. Затова и заедно с Българската болнична асоциация
продължаваме информационната кампания за насърчаване на ваксинацията срещу COVID-19 като публикуваме експертните мнения на водещи медицински специалисти.“

Райна Бояджиева,
Председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Варна по Нова телевизия:
КОЛЕГИТЕ НИ РАБОТЯТ НА ТЕРЕН И НЯМАТ НИКАКВА ЗАЩИТА
„Остро осъждаме този акт на агресия на тази група хора към
колегите, които са работили в изнесения ваксинационен пункт
в неделя. Независимо, че агресията е била вербална, това не
означава, че не е престъпна. Това са привидно интелигентни
хора, които всячески, с всякакви инструменти отричат всички доказателства, които до този момент медицинската наука
е показала и според които ваксините предпазват от тежко
заболяване и смърт и би трябвало да се прилагат на населението.
Колегите ни работят на терен и нямат никаква защита. Така, както нямат защита колегите от ЦСМП и от звената на
спешна медицинска помощ към болничните лечебни заведения.
Ние работим без никаква охрана.“
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА БАПЗГ ПОЗДРАВИ
НОВИЯ РЪКОВОДЕН ЕКИП НА БЛС

Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка
Василева изпрати на 20 септември 2021 г. поздравителен адрес до новоизбрания председател на УС на
Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров и новия ръководен екип на съсловната организация.
В поздравлението се казва: „От името на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и лично от мое име Ви поднасям нашите най-искрени поздравления и благопожелания
по повод преизбирането Ви за председател на УС на Българския лекарски съюз и съставянето на нов Управителен
съвет на съсловната организация.
Благодаря Ви за дългогодишното ползотворно сътрудничество между нашите две организации, което вярвам, че
ще продължи и в бъдеще! Убедени сме, че с общи усилия, с подкрепата на институциите, ръководствата на лечебните заведения и обществото, ще успеем да се справим с всички трудности и предизвикателства, пред които продължава да ни поставя COVID пандемията!
Пожелавам на Вас, на новия екип на УС на БЛС и на всички лекари в България здраве, кураж и много успехи в
личен и професионален план!“
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БАПЗГ ПОЗДРАВИ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ
ЗА НАЧАЛОТО НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

Председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева изпрати на
15 септември поздравителен адрес до университетските структури, обучаващи професионалисти по здравни грижи.
В поздравлението се казва: „Пандемията от COVID-19, която
продължава вече втора година, още по-ясно показа крещящата нужда на българската здравеопазна система от специалисти по здравни
грижи. Необходими са години, за да се преодолее кадровият дефицит, който нарастваше лавинообразно през последните 20 години.
Въпреки, че професионално направление „Здравни грижи“ беше
включено в Списъка с приоритетните професионални направления
в края на 2020 година, въпреки стъпките за увеличаване на стипендиите и възможностите за намаляване на учебните такси в сътрудничество с работодателите в здравеопазването, все още трудно
се набират кандидати за изключително отговорните и недостатъчно оценени професии на специалистите по здравни грижи.
БАПЗГ ще продължи своите усилия, съвместно с всички заинтересовани страни, за постигане на по-добри условия за обучение, работа и възможности за кариерно развитие, за приемане на стандарти
по здравни грижи и адекватно заплащане на труда на медицинските
специалисти в България. Успешното решаване на тези задачи, за
които настояваме от години, без съмнение ще повиши мотивацията за избор на професии в областта на здравните грижи.“
БАПЗГ благодари за преподавателите за усилията, които са
положили през миналата академична година, да предоставят
на студентите съвременни знания и професионални умения,
въпреки тежката пандемична обстановка и редуването на дистанционно обучение и практически занятия, проведени при
спазването на строги противоепидемични мерки.
„Повишаването на нивото на ваксинираните срещу COVID-19 преподаватели, студенти и медици ще даде повече спокойствие и сигурност при провеждането на занятията. Затова БАПЗГ продължава да апелира за активна имунизация срещу коронавируса, стъпила на медицинските научни доказателства и осъзнатата лична и обществена отговорност.“, се казва още в
поздравителния адрес.
БАПЗГ пожела на студентите да бъдат будни и мотивирани по време на подготовката си, да за могат в бъдеще да
изпълняват с достойнство и отговорност своя професионален и човешки дълг.
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ОТКРИХА НОВА УЧЕБНА БАЗА В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛОВДИВ

Най-новата база Учебен корпус 1 беше открита официално в Медицински университет-Пловдив. Водосвет беше отслужен лично от Негово Високопреосвещенство пловдивския митрополит Николай, съобщиха от учебното заведение.
На разгърната площ от 4 001.28 кв. м. са разположени 32 учебни и научни лаборатории и аудитория със 70 места. В
шестетажния учебния комплекс са ситуирани четири от теоретичните катедри - Медицинска биология, Медицинска
физика и биофизика, Биоорганична химия и Медицинска биохимия. Според учебната програма именно в тях започват своето реално обучение първокурсниците. Модерната база ще бъде професионален дом за 61 преподаватели
и служители, които ще обучават годишно над 1500 студенти от всички специалности.
За 76-ти път и с модерна учебна сграда академичното ръководство на МУ-Пловдив откри новата учебна година, през
която ще се обучават над 6000 студенти. След успешно проведената кандидатстудентска кампания 2021 в Медицински университет-Пловдив са попълнени всички места за обучение по държавна поръчка за специалностите в четирите
факултета и Медицинския колеж. От първокурсниците – бъдещи магистри и бакалаври, 735 са български граждани,
приети по държавна поръчка, 500 са чуждестранни граждани и 30 са български студенти, приети да се обучават срещу заплащане.
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33 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И 11 АКУШЕРКИ СЕ ДИПЛОМИРАХА
В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

33 медицински сестри и 11 акушерки се дипломираха
на 24 септември 2021 г. в Русенския университет
„Ангел Кънчев“. По време на промоцията, която се
състоя в двора на учебното заведение, председателят
на БАПЗГ г-жа Милка Василева отправи кратко поздравление. Тя връчи поздравителен адрес на новия
декан на Факултета по обществено здраве и здравни
грижи проф. Никола Събев, който е адресиран до
ректора на учебното заведение член-кор. проф. Христо Белоев, д.т.н., проф. Никола Събев, д.м.н., ръководителя на Катедра „Здравни грижи“ доц. д-р Деспина
Георгиева, д.п., преподавателите, абсолвентите от
Шестия випуск и гостите.
В поздравителния адрес на БАПЗГ се казва:
„Скъпи дипломанти, Вие положихте много усилия за да усвоите нужните знания и умения. Разбира се, медицината и здравните грижи непрекъснато се развиват, така че надграждането на знанията и уменията трябва да бъде непрекъснат процес. И тук
можете на разчитате на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, която съвместно с университетски
и болнични структури осигурява курсове за продължаващо обучение.
Днес е време за благодарност към преподавателите, които дадоха максимума от себе си за да Ви обучават, подкрепят и мотивират за усвояването на нови знания и прилагането им в практиката, за да Ви подпомагат за участие в научни сесии и проекти. Така благодарение на общите Ви усилия и доверие лечебните заведения в Русе и Русенка област се радват вече на младо
попълнение специалисти по здравни грижи.“
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В поздравителния адрес се казва още: „Скъпи млади специалисти, много от Вас вече са направили своя
избор за професионална реализация и ние силно вярваме, че ще останете да работите в България! БАПЗГ
продължава да отстоява интересите на съсловието и
нашите дългогодишни усилия за приемането на стандарти по здравни грижи вече са обозрима перспектива. Разбира се винаги ще има какво да се подобрява
както в нормативната уредба, така и на ниво учебни
и лечебни заведения. Но най-важното е скъпи абсолвенти да вършите своята работа с любов, да продължавате да се развивате, за да бъдете щастливи в личен и
професионален план. Бъдете здрави и на добър час!“
В поздравлението на БАПЗГ се изтъква, че тази
година Катедрата по здравни грижи в Русенския
университет чества своя 10-годишен юбилей и за
този период преподавателите могат да се похвалят с обучени 254 медицински сестри и 113 акушерки: „И всички тези млади и висококвалифицирани кадри работят усърдно и помагат на своите пациенти. Принос, който има голямо обществено значение
и заслужава да бъде отбелязан!“.
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21 СЕСТРИ И 20 АКУШЕРКИ ОТ ФИЛИАЛ ШУМЕН НА МУ-ВАРНА
ПОЛОЖИХА КЛЕТВАТА НА ФЛОРЪНС НАЙТИНГЕЙЛ

На тържествена церемония в двора на Филиал Шумен на МУ-Варна, при спазване на всички противоепидемиологични мерки на 24 септември 2021 г. се дипломира Третият випуск медицински сестри и акушерки.
Абсолвентите бяха поздравени от ректора на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов с думите:
„Днешният ден бележи академичния край на образованието Ви в един от най-проспериращите и високотехнологични университети в България, но и началото на едно ново и пълно с предизвикателства професионално бъдеще. Горди сме, че избрахте да
посрещнете изгрева и залеза на Вашите студентски дни в Медицински университет – Варна."
21 сестри и 20 акушерки положиха клетва, в чиято основа лежи обетът на световно признатата английска медицинска сестра Флорънс Найтингейл.
Първенец на випуска е Мелис Исмаил от специалност
„Медицинска сестра". За най-висок успех и проявена активност тя получи плакет и парична награда от ректора
проф. д-р Валентин Игнатов. Елена Тонева от специалност „Акушерка" също получи плакет „Отличник на випуска" и парична награда от ректора.
Всички дипломанти получиха сребърни брошки с изображението на тракийската жрица и лечителка Лесескепра, изработени от шуменския бижутер Петромир Стефанов.
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Завършващите бяха обявени за правоспособни бакалаври в направление „Здравни грижи" от директора на Филиал
Шумен на МУ-Варна проф. Соня Тончева, д.оз.н.
Председателят на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева изпрати поздравителния адрес до ректора на Медицински университет –
Варна, директора на Филиал Шумен на МУ-Варна, преподавателите и абсолвентите от Третия випуск на филиала, в който се
казва: „Тази вълнуваща и необикновена промоция се случва в изключително труден период на продължаваща пандемия от
COVID-19, на извънредни противоепидемични мерки, на изпитания и надежда. Тя е резултат и на много усилия както от страна на преподавателите, така и на студентите, които са придобили основни знания и умения, които ще надграждат през целия
си професионален път. Защото професиите на медицинската сестра и акушерката изискват алтруизъм, отговорност, постоянство, новаторство и себеотдаване.
Скъпи абсолвенти от Третия випуск на Филиал
Шумен на МУ – Варна, от днес Вие сте част от
благородната армия на Ангелите на милосърдието,
призвани да бъдат най-близо до болните и нуждаещите се от здравни и акушерски грижи! От днес
Вие, 21 медицински сестри и 20 акушерки, ще проявявате любов, нежност, търпение, сила и увереност в името на Здравето и Живота! Някои от Вас
вече са избрали да работят в МБАЛ-Шумен, КОЦШумен и СБАЛ по кардиология „Мадара“ в града, в
който бе поставено началото на народните чествания на високото дело на Светите братя Кирил и
Методий, и чийто химн се казва „Оттука започва
България“. Други ще се реализират професионално
във Варна, Разград, Шуменския регион… Но, където
и да се намирате, останете верни на своето призвание и мисия!“
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В обръщение към преподавателите и ръководството на Филиал Шумен председателят на УС на БАПЗГ казва: „Уважаеми преподаватели, през четирите академични години Вие не само обучавахте Вашите студенти, но бяхте и техни приятели и наставници, давахте им не само знания, но и любов, кураж и вяра. Затова и Вашите студенти учеха с такова желание и усърдие,
включваха се в различни благотворителни и информационни инициативи, в разработването на научни изследвания и отбелязването на важни дати. А тяхното истинско „Благодаря!“ ще бъде с ежедневното им доказване като добри професионалисти.“
Скъпа проф. Тончева, наскоро Филиал Шумен отбеляза своя шести рожден ден, но за толкова кратко време структурата,
която ръководите, постигна удивителни успехи, увенчани с много награди! Днес обучението и базата на Филиал Шумен отговарят на най-добрите европейски и световни стандарти. А това, което Ви прави изключително силни и привлекателни, е
екипната работа, на която учите и Вашите студенти.“
Поздравителни адреси изпратиха още Любомир Христов – кмет на Шумен и проф. Силвия Борисова – ръководител
на Катедра „Здравни грижи“ в Медицински университет - Варна.
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Милка Василева към студентите от МУ-София:
БЪДЕТЕ БУДНИ И СЪЗИДАТЕЛНИ ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКАТА СИ!

420 са първокурсниците в специалностите от направление „Здравни грижи“, които ще учат в Медицински университет – София. 110 са първокурсниците във Филиал Враца на МУ-София и 299 - в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, съобщиха от пресцентъра на МУ-София. В Медицинския факултет на университета са приети 180 студенти,
във Фармацевтичния факултет – 120 студенти, а във Факултета по дентална медицина – 91. Чуждестранните студенти от страни в ЕС тази година са 420, а приемът на първокурсници от трети страни продължава до 9 октомври 2021 г.
„Скъпи студенти, бъдете будни и съзидателни по време на подготовката си! Очакваме, когато се дипломирате успешно, да
станете част от благородната бяла армия на българската здравеопазна система.“ Това пожела на студентите от Медицински университет – София председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи
-жа Милка Василева в поздравителен адрес по повод официалното откриване на академичната година в учебното
заведение днес, 27 септември 2021 г. „Ние вярваме, че повечето от Вас ще изберат да градят своето лично и професионално
развитие в България!“, отправи послание тя към студентите и благодари на преподавателите за любовта, всеотдайността и отговорността, с които подготвят бъдещите медицински специалисти на България.
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Заради противоепидемичните мерки церемонията се състоя в двора на учебното заведение и продължи около 45
минути. На нея присъстваха министърът на образованието проф. Николай Денков, министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, зам.-кметът на Столична община по финанси и здравеопазване г-н Дончо Барбалов, председателят на БАПЗГ г-жа Милка Василева, председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Асена Сербезова, проф. Димитър Димитров – ректор на УНСС
и член на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проф. Магдалена Александрова – декан
на Факултета по обществено здраве в МУ-София, проф. Захарина Савова – директор на Медицински колеж
„Йорданка Филаретова“ и др.

Ректорът на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков поздрави първокурсниците: „Истинска чест
и удоволствие за мен е да Ви приветствам по случай началото на учебната година в най-старото и уважавано висше медицинско училище в България, което за пореден път отваря вратите си гостоприемно за най-заслужилите, найтрудолюбивите и най-отдадените на идеята за медицинската и здравна грижа.“ Той прочете поздравителен адрес от
премиера Стефан Янев и благодари за поздравителните адреси от БАПЗГ, БЛС, БФС, много университети от страната.

Председателят на Студентския съвет на МУ-София Людмила Борисова пожела
на първокурсниците кураж, постоянство и нестихващ интерес към новите знания
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От името на всички първокурсници поздрав отправи Десислава Крънчева, класирана на първо място по успех сред
жените, приети тази година в МУ-София. Със стетоскоп и апарат за кръвно налягане бе награден пълният отличник в тазгодишната кандидат-студентска кампания Николай Симеонов.

Директорът на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ проф. Захарина Савова, председателят на УС на БАПЗГ
г-жа Милка Василева, деканът на ФОЗ на МУ-София проф. Магдалена Александрова
и проф. Мая Визева – началник на Учебен отдел в столичния Медицински колеж (от ляво надясно)
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В МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“
УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ СТАРТИРА ХИБРИДНО

На 27.09.2021 г. бе обявено началото на новата 2021/2022 академична година. На студентите от първи
курс в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ от специалностите „Медицински лаборант“,
„Рентгенов лаборант“, „Зъботехник“, „Помощник-фармацевт“, „Инспектор по обществено здраве“,
„Парамедик“ , „Медицинска козметика“ и „Рехабилитатор“, беше направен инструктаж. Първокурсниците имаха възможност да се запознаят със своите преподаватели, съобщиха от учебното заведение.
Учебната година ще стартира хибридно. Лекциите ще се провеждат онлайн, а практическите упражнения присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки.
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Брой на заразените с COVID-19 медицински лица в България
от началото на пандемията до 30.09.2021 г.
Общ брой на заразените медицински лица

14 469

Заразени лекари

4 096

Заразени медицински сестри

4 880

Заразени санитари

2 453

Заразени медицински фелдшери
Заразен друг медицински персонал

299
2 741

Обща статистика за населението в България
във връзка с COVID-19 към 30.09.2021 г.
Общ брой на заразените лица

500 112

Общ брой на излекуваните лица

435 780

Общ брой на починалите лица

20 812

Общ брой на поставените дози ваксини

2 530 744

Брой на активните случаи

43 520

Брой на пациентите, които се лекуват в болници

5 172

Брой на пациентите в интензивни отделения

458

Излекувани в рамките на последното денонощие

1 306

Направени тестове през последното денонощие

19 237

Поставени ваксини през последното денонощие

9 014

Починали лица през последното денонощие

87

* По данни на Единния информационен портал за мерките за борба с разпространението на COVID-19
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EMA И ECDC ПРИЗОВАХА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ВАКСИНАЦИОННИЯ
ПРОЦЕС СРЕЩУ COVID-19
Хората, които нямат противопоказания за ваксинация, но все още не са ваксинирани, своевременно да започнат и
завършат препоръчителния ваксинационен курс. И това трябва да стане сега, когато се увеличава разпространението на Делта варианта на SARS-CoV-2. Това се казва в препоръка на Европейската агенция по лекарствата
(EMA) и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), цитирана от българското Министерство на здравеопазването. За това информира БТА на 26.09. 2021 г.
Завършеният ваксинационен курс, с която и да е от одобрените ваксини, осигурява високо ниво на защита срещу
тежко протичане на заболяването и смърт, причинена от SARS CoV 2, включително от варианти като делта. Найвисокото ниво на защита, което осигурява ваксината, се достига след изминаването на достатъчно време - седем до
четиринадесет дни от деня, в който е поставена последната доза ваксина.
Ваксините, с които България провежда имунизационната си кампания, са преминали успешно и трите фази на
клиничните изпитвания, се казва в съобщението.
Разпространяваната в общественото пространство невярна информация за ваксините подкопава доверието в имунизационния процес, посочват от Министерството на здравеопазването и подчертават, че науката е категорична
за безвредността и безопасността на ваксините.
Достоверни източници на информация са Световната здравна организация, Европейската комисия, ЕМА, ECDC,
Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националният център по заразни
и паразитни болести и др., изтъкват от здравното ведомство.

СЗО ПРЕДУПРЕДИ, ЧЕ СЕ ПРОПУСКАТ ПОСТАВЕНИТЕ СВЕТОВНИ ЦЕЛИ
ЗА ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ COVID-19
Световната здравна организация предупреди, че нейната цел поне 10% от жителите на всяка държава в света да
бъдат ваксинирани срещу COVID-19 до края на този месец няма да бъде постигната, съобщи БТА на 29.09.2021 г.
като се позова на ДПА.
Здравната агенция на ООН, която призовава богатите страни да дарят повече ваксини на развиващите се държави, отчете, че десетки страни, повечето от които в Африка, дори не се доближават до тази цел.
"Днес имаме нужда от железен глобален ангажимент за подкрепяне на ваксинацията на поне 40% от населението на всяка
държава до края на тази година", каза генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейсус миналата седмица.
Той отбеляза, че следващата цел е 70% от жителите на всички страни да бъдат ваксинирани до средата на следващата година.
По данни на СЗО в Демократична република Конго са били инжектирани само 0,15 дози ваксина на всеки 100
жители. В Чад този показател е 0,87 на 100 жители, а в Мадагаскар - 1,5 на 100. За сравнение, в Германия досега са
поставени повече от 128 дози ваксина на всеки 100 жители, в Китай - близо 146 на 100 жители, а в Канада – 147 на
100 жители.
СЗО отдавна критикува богатите страни, че трупат резерви от ваксини, като използват много от тях за подсилващи, трети дози, при условие че милиони хора по света все още не са получили и първа доза.
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ОДОБРЕН Е НОВ СРОК НА ГОДНОСТ НА ВАКСИНАТА НА PFIZER/BIONTECH
Одобрен е нов срок на годност на ваксината Comirnaty на Pfizer/BioNTech. Това съобщава главният държавен
здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в писмо до Българския лекарски съюз. Срокът е удължен от шест на девет
месеца, при условия на съхранение при свръхниска температура, информира Zdrave.net на 29.09. 2021 г.
Новият срок на годност се прилага за новопроизведени ваксини и за ваксини с отпечатан срок на годност върху
етикета от юни 2021 г. до март 2022 г., ако са били спазени условията за съхранение при -90°С до -60°С, става ясно
от писмото.
Всички временни имунизационни пунктове и общопрактикуващи лекари следва да прилагат промяната за ваксини, съхранявани при посочения температурен режим, и в кратката характеристика на продукта.
Така за ваксини с отпечатан срок на годност август 2021 актуализираният срок на годност е ноември 2021 г. За тези, чийто срок изтича през септември 2021 г., той е удължен до декември 2021 г. Препаратите с отпечатан срок на
годност октомври 2021 са с актуализиран срок януари 2022 г., тези с отпечатан срок ноември 2021 г. – февруари
2022 г., а ваксините със срок декември 2021 г. са с актуализиран срок март 2022

ОБНАРОДВАХА В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК“ ЧЕТИРИ ЗАКОНА ЗА РАТИФИКАЦИИ
НА СПОРАЗУМЕНИЯ И ПРОДАЖБИ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19
Четири закона за ратификации на споразумения и продажби на ваксини срещу COVID-19 бяха обнародвани в
днешния брой на „Държавен вестник“, информира Zdrave.net.
Вече официално са ратифицирани даренията на ваксини AstraZeneca на Кралство Бутан, Босна и Херцеговина и
Бангладеш и препродажбата на ваксини Moderna на Норвегия.
От здравния портал припомнят, че законите за ратификация предизвикаха спорове в парламента заради факта,
че голяма част от даренията са извършени отдавна. Служебният министър Стойчо Кацаров обаче обясни пред
парламентарната здравна комисия, че даренията са извършени, тъй като в противен случай срокът на ваксините е
щял да изтече преди те да достигнат новите си собственици.

АЛБАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВАКСИНАЦИЯ

НА ВСИЧКИ ДЕПУТАТИ ПРОТИВ COVID-19
Албанският парламент взе решение за задължителна ваксинация на всички депутати против COVID-19. Това съобщи БТА на 23.09. 2021 г. като се позова на съобщение на агенция „Асошиейтед Прес“.
Депутатът от управляващата Социалистическа партия Таулант Бала каза, че лидерите на всички парламентарни
групи са се съгласили ваксините да станат задължителни, както и повечето заседания да се провеждат онлайн.
Ваксинацията вече е задължителна за медицинския персонал в Албания, за учителите, преподавателите и студентите.
През август Албания регистрира значителен ръст на новозаразените на ден. Ваксинирани напълно са една трета
от 2,8 милиона жители на страната.
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Според изследване на „Галъп“:
45% ОТ БЪЛГАРИТЕ ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ НЯМА ДА СЕ ВАКСИНИРАТ
Около една пета от пълнолетните българи вече са напълно ваксинирани. Друга една пета още не са, но казват, че
ще го направят – немалка част от тях вероятно отлагат ваксинацията след прекарано заболяване. Има обаче и
45%, които нито са се ваксинирали, нито възнамеряват да го направят. Сред тях личат най-вече млади хора и
представители на маргинализирани общности. Около една десета пък не съумяват или не желаят да отговорят
на въпроса за ваксинирането, информира Zdrave.net на 21.09. 2021 г.
Това показват данните от редовното независимо изследване от тридесетгодишната програма на „Галъп интернешънъл Болкан“. Изследването е проведено с таблети, между 2 и 10 септември, сред 1007 души, по метода „лице в
лице“. Абсолютната максимална грешка е ±3,1% при 50% дялове. Извадката е представителна за пълнолетното
население на страната.
Изводът на социолозите е, че обществото ни се оказва разделено на две половини: едната се е ваксинирала или
твърди, че смята да го направи, а другата нито се е ваксинирала, нито смята да го направи. При това част от онези, които твърдят, че ще се ваксинират, може би дават очаквания, а не искрения отговор.
5% от респондентите твърдят, че са ваксинирани с една доза от ваксина срещу коронавирус, а 19,2% - с две дози,
като от „Галъп“ уточняват, че тези 19,2% са условно над милион от пълнолетните българи.
21,5% признават, че не са ваксинирани, но ще се ваксинират. В по-голямата си част това са хора, които твърдят,
че вече са боледували. Показателите показват консистентни трендове в поредицата месечни вълни на изследване
на агенцията, затова и биха могли да се вземат за добра отправна точка. Те показват, че преболедувалите у нас са
пъти повече от официално отчетените. Може да се каже, че близо 2.5 милиона са преминали през заболяването,
а с безсимптомните случаи това число може да се окаже и по-сериозно.
Хората, които са категорични, че няма да се ваксинират, са предимно млади хора, като в тази група в по-голяма
степен присъстват и представители на маргинализирани общности, роми и други застрашени от социалните
неравенства групи. Сред по-възрастните групи у нас пък ваксинирането е застъпено над обобщените за извадката нива. По-високо е ваксинирането (респ. по-ниско е нежеланието за ваксиниране) и в столицата.
„Причините за отказ от ваксиниране подлежат на обсъждане и по-задълбочено изследване. При всички положения обаче, дял
от 45% принципен отказ събужда тревога. При това, в отговори от типа „не съм ваксиниран/а, но ще се ваксинирам“ съвсем не са изключени и неискрени, социално желателни отговори. След датите на изследването ваксинираните са повече. Но
това не променя факта, че делът от около 45% отказващи е устойчив в няколко вълни на изследване. Междувременно темата вече търпи и частична идеологизация“, заявяват социолозите.
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ОТ ЕМА ОБЯВИХА, ЧЕ НЕ МОГАТ ДА ПОТВЪРДЯТ, ЧЕ
ВАКСИНАТА НА АСТРАЗЕНЕКА КРИЕ РИСК ЗА ПОЯВАТА НА ТРОМБОЗИ
От Европейския лекарствен регулатор обявиха, че от наличните данни не могат да потвърдят дали при жените и
младите пълнолетни има по-голям риск от тромбози след ваксиниране срещу COVID-19 с препарата на компанията АстраЗенека (AstraZeneca). За това информира БТА на 17.09. 2020 г. като се позова на Агенция „Ройтерс“.
От Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) обявиха на 17 септември, че ограниченията при събирането на данните не позволяват да се установи какъвто и да било специфичен рисков фактор, който причинява тромбози.
Европейската комисия поиска научно мнение от ЕМА след съобщения по-рано тази година за такива случаи след
ваксиниране с препарата на АстраЗенека. Много държави спряха да използват ваксината на британско-шведската
компания, на която преди това бе отредена ключова роля във ваксинационните програми в ЕС.
На 17 септември експерти на ЕМА потвърдиха препоръката си втората доза от ваксината, разработена от АстраЗенека съвместно с Оксфордския университет, да се поставя между 4 и 12 седмици след първата. "Няма доказателства
забавянето на втората доза да оказва каквото и да било влияние за риска от тромбози“, изтъкнаха те.
От ЕМА добавиха, че не могат да издадат окончателни препоръки що се отнася до използването на ваксината на
друга компания за втора доза, след като първата инжекция е била с препарата на АстраЗенека.

В АНГЛИЯ ИЗПРАТИХА ПОКАНИ ЗА ТРЕТА ВАКСИНА НА ОКОЛО 1,5 МИЛИОНА ДУШИ
На 20 септември започна изпращането на покани за трета ваксина на около 1,5 милиона души в Англия. Тези действия са в рамките на програмата на британското правителство с цел да се подобри имунната система на работниците на първа линия и на най-уязвимите британци, съобщи БНР на 20.09. 2021 г.
Министърът на здравепозването Саджид Джавид заяви, че бустер дозите са важен начин да се ограничи разпространението на коронавируса преди настъпването на зимата.
Трета доза ще бъде предлагана на деветте приоритетни групи, които включват здравните и социалните работници,
живеещите и работещите в старчески домове и по принцип всички над 50 години. Но и на по-млади хора, които са
изключително клинично уязвими или попадат в рискова група също ще бъде предлагана бустер ваксина.
Трета доза ще се поставя само на онези, които са получили втора доза преди най-малко 6 месеца. Препоръчително е
третата доза да бъде на „Пфайзер“, независимо каква и била предишната доза, но като алтернатива може да бъде
използвана и половин доза от „Модерна“.
Кампании за бустер ваксини се водят и в останалите части на Обединеното кралство – Шотландия, Уелс и Северна
Ирландия.
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91% ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ВЪЗРАСТ ОТ 12 ДО 17 ГОДИНИ В КИТАЙ
СА НАПЪЛНО ВАКСИНИРАНИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА
В Китай напълно ваксинирани срещу коронавируса са 91% от учениците на възраст от 12 до 17 години, информира БТА на 15.09. 2021 г. като се позова на държавната телевизия на Китай, цитирана от агенция „Ройтерс“.
По данни на местните власти новото огнище на зараза в югоизточната провинция Фуцзян, където този месец случаите на коронавирус достигнаха 152, като много от тях са неваксинирани ученици в най-малко четири начални
училища и две детски градини.
Двете основни китайски ваксини бяха одобрени за употреба при деца от три години нагоре, но властите натоварени с ваксинационната кампания все още не са започнали ваксинация на деца под 12 години.
В изявление на Министерството на образованието се казва, че училищата трябва да останат бдителни и да изпълняват мерките срещу COVID-19 по-ефикасно и целево.
Градовете Путян и Сямън, където бяха регистрирани повечето случаи през последното избухване на заразата,
прекратиха присъствените занимания в детските градини и началните училища и повечето присъствени занимания в гимназиите.
Избухването на заразата подтикна градове в други части на Китай да издадат предупреждения да се избягват пътувания през почивните дни по случай фестивал през следващата седмица и през едноседмичната ваканция, започваща на 1 октомври.
Ван Дънфън, служител в Министерството на образованието, заяви, че учениците и учителите са насърчавани да
не пътуват по време на предстоящите почивни дни.
Китай започна да ваксинира ученици на възраст от 12 до 17 години през месец юли тази година. Степента на ваксинация от 91% е доста над националната степен за населението от всички възрасти в страната, която е малко под
70% по данни от 6 септември.

ВЪВ ФРАНЦИЯ ВЛЕЗЕ В СИЛА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВАКСИНИРАНЕ
СРЕЩУ COVID-19 НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
На 15 септември, във Франция влезе в сила изискването за задължително ваксиниране срещу COVID-19 на всички,
които работят в сферата на здравеопазването. За това информира Zdrave.net като се позова на Агенция „Франс
Прес“.
Мярката засяга 2,7 млн. души - медицински работници в болниците и домовете за възрастни хора, но така също и
медиците на свободна практика и от системата за първа медицинска помощ.
За да продължат да упражняват професията си, те вече ще трябва да представят доказателство, че имат поставена
поне една доза от ваксина срещу COVID.
Изискването влиза в сила два месеца след като президентът Еманюел Макрон постави ултиматум на медиците,
част от които обаче продължават да отказват ваксиниране.
По последни официални данни към 7 септември, малко над 88% процента от медицинските работници в болниците и в домовете за възрастни хора са с поставена поне една доза от ваксина срещу COVID. Сред медиците на
свободна практика процентът на получилите поне една доза ваксина е дори по-висок - близо 94%.
Синдикални организации на френските медици предупредиха, че може да се стигне до здравна катастрофа, ако
отказалите да се ваксинират медици спрат да практикуват професията си, и отправиха призиви към властите да
избягват налагането на санкции. Правителството обаче не отстъпва от решението си и това бе категорично заявено от премиера Жан Кастекс.
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НАД 80% ОТ УЧИТЕЛИТЕ В АВСТРИЯ СА ИМУНИЗИРАНИ СРЕЩУ COVID-19
В началото на учебната година в Австрия бяха публикувани официалните данни за учителите, имунизирани срещу COVID-19. Процентът на имунизираните учители е 85, на учителките е малко по-нисък – 81%. Това съобщи БТА
на 08. 09. 2021 г.
Данните, регистрирани до 31 август, бяха оповестени от министъра на образованието Хайнц Фасман и генералния
директор на Националния статистически институт Тобиас Томас.
Квотите са различни в отделните провинции. Най-висока е квотата в Бургенланд – 87%, следвана от Виена – 85%,
Долна Австрия и Щирия са с 83%, Форарлберг с 82%, Тирол с 80%, Каринтия със 79%, Горна Австрия със 78% и Залцбург със 77%.
В бъдеще квотите ще се актуализират всеки месец. Запланувано е да се публикуват и статистическите данни за имунизираните ученици над 12-годишна възраст.

СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС МОГАТ ДА РЕШАВАТ САМИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ТРЕТА ДОЗА,
ПРЕДИ ЕМА ЗА ИЗЛЕЗЕ СЪС СТАНОВИЩЕ
Страните-членки на ЕС могат да пристъпят към свои планове за поставяне на трета доза ваксина срещу COVID,
преди Европейската агенция по лекарствата (ЕMA) да излезе с регулаторно становище по въпроса. Това заяви завеждащият отдел „Биологични заплахи за здравето и ваксинационни стратегии“ при агенцията Марко Кавалери,
цитиран от БНР на 09.09. 2021 г.
Той уточни, че на този етап се проучват данните, свързани с поставянето на бустерна доза от ваксината на Pfizer/
BiNtech на 300 души 6 месеца след втората доза, а резултатите ще бъдат обявени след няколко седмици.
Марко Кавалери заяви, че този подход се отнася за хора с отслабена имунна система и приоритет трябва да остане
пълното ваксиниране там, където това е възможно.
Освен доминиращия в момента вариант Делта, експертите наблюдават внимателно и вариантите Ламбда и Мю,
допълни Марко Кавалери.

СЗО ПРИЗОВА ЗА ГЛОБАЛЕН МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПОСТАВЯНЕТО НА
ТРЕТА ВАКСИНАЦИОННА ДОЗА СРЕЩУ COVID-19 ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
Световната здравна организация призова за глобален мораториум върху поставянето на трета ваксинационна доза
срещу коронавируса до края на годината. Причината са ниските нива на имунизация в развиващите се страни. По
думите на генералния директор на СЗО Тедрос Гебрейесус нито една такава държава към момента не е успяла да
ваксинира дори 10% от населението си, съобщи БНР на 09.09. 2021 г.
"Понеже производителите приоритизираха или бяха задължени да спазят двустранни договорки с богати страни, готови да
платят максималното. Те обещаха да дарят един милиард дози, но по-малко от 15% от тези дози се материализираха. Не
искаме повече обещания, искаме ваксини. Днес призовавам мораториумът да бъде продължен поне до края на годината, за да
може всяка държава да ваксинира поне 40% от населението си", изтъкна директорът на СЗО.
Тедрос Гебрейесус допълни, че т.нар. бустерни дози са необходими за хора в рискови групи, както и за ваксинираните, които не са създали антитела срещу коронавируса, но масовото им поставяне би възпрепятствало глобалните
ваксинационни усилия.
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Според доклад на ECDC:
НЯМА СПЕШНА НУЖДА ОТ ПРИЛАГАНЕ НА БУСТЕР ДОЗИ ОТ ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19
НА НАПЪЛНО ВАКСИНИРАНИ ЛИЦА ОТ ОСНОВНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Според техническия доклад, публикуван от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията
(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), въз основа на наличните към момента данни няма
спешна нужда от прилагане на бустер дози от ваксините срещу COVID-19 на напълно ваксинирани лица от основното население. Докладът също така отбелязва, че при хора със силно отслабена имунна система вече трябва да се
обмислят допълнителни дози като част от тяхната първична ваксинация. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 02.09. 2021 г.
Данни, основаващи се на ефективността на ваксината и продължителността на защитата показват, че всички разрешени ваксини в ЕС/ЕИП в момента осигуряват много добра защита срещу хоспитализация, тежки заболявания
и смърт, свързани с COVID-19. Все още обаче около един на всеки трима възрастни в ЕС/ЕИП над 18 години все
още не е напълно ваксиниран. При тази ситуация сега приоритетът трябва да бъде ваксинирането на всички лица,
които отговарят на условията и които все още не са завършили препоръчания курс на ваксинация.
В допълнение към усилията по провеждане на ваксинацията, от решаващо значение е да продължат да се прилагат
мерки като физическо дистанциране, хигиена на ръцете и дихателните пътища, да се използват маски за лице,
когато е необходимо, по-специално в места с висок риск, като например домове за дългосрочни грижи или болнични отделения с пациенти в риск от тежко протичащо COVID-19 заболяване.
Важно е да се прави разлика между бустер дози за хора с нормална имунна система и допълнителни дози за тези с
отслабена имунна система. В някои проучвания се съобщава, че допълнителна доза ваксина може да подобри
имунния отговор при имунокомпрометирани лица, като реципиенти на трансплантирани органи, при които първоначалният отговор към ваксинацията е нисък. В такива случаи трябва да се обмисли възможността за прилагане
на допълнителна доза ваксина. Може да се има предвид и осигуряването на допълнителна доза като предпазна
мярка при по-възрастни немощни хора, по-специално тези, които живеят в затворени помещения, като например
обитатели на домове за дългосрочни грижи.
Европейската агенция по лекарствата (EMA) в момента оценява данните за допълнителни дози и ще прецени дали
актуализацията на продуктовата информация е целесъобразна. EMA също ще оценява данни за бустер дози.
Докато EMA оценява съответните данни, държавите-членки могат да обмислят подготвителни планове за прилагане на бустер и допълнителни дози ваксини.
Препоръките във връзка с ваксинацията остават прерогатив на националните консултативни комитети по провеждане на имунизацията, които ръководят ваксинационната кампания във всяка държава-членка на ЕС. Тези структури са най-подходящи с оглед на местните условия, включително разпространението на вируса (особено при
притеснителни варианти), наличието на ваксини и капацитетът на националната здравна система.
ECDC ще актуализира техническия си доклад, тъй като ECDC и ЕМА продължават да работят заедно, да събират и
анализират наличните данни във връзка с бустер и допълнителните дози.
Необходимо е да продължи стриктното наблюдение на данните за ефективност на ваксините и пробивни инфекции, особено сред уязвими групи с риск от тежко протичане на COVID-19 и сред тези, които живеят в затворена
среда. Междувременно държавите-членки трябва да се подготвят за възможно адаптиране на ваксинационните си
програми ако се забележи съществено понижаване на ефективността на ваксините в една или повече популационни групи.
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Страните от Г-20:
НЕОБХОДИМИ СА ПОВЕЧЕ УСИЛИЯ, ЗА ДА СЕ ПОМОГНЕ НА БЕДНИТЕ СТРАНИ
ДА ВАКСИНИРАТ НАСЕЛЕНИЕТО СИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА
Здравните министри на 20-те богати държави от Г-20 заявиха, че са необходими повече усилия, за да се помогне на
бедните страни да ваксинират населението си срещу COVID-19, предаде Ройтерс след края на работната среща в
Рим, която се проведе на 5 и 6 септември. Това съобщи Zdrave.net на 07. 09. 2021 г.
Групата на 20-те или Г-20 включва 20-те най-големи икономики в света. В нея членуват Австралия, Аржентина,
Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексико, Русия, Саудитска
Арабия, САЩ, Турция, Франция, Южна Корея, ЮАР, Япония, както и Европейският съюз.
Италия, която е председател на Г-20 тази година, обяви, че е постигнато политическо споразумение - т.нар.
„Римски пакт“ за увеличаване на подкрепата за бедните нации и изпращане на повече ваксини.
„Има условия ваксините да са право на всички, а не привилегия за малцина“, коментира за медиите здравният министър
на Италия Роберто Сперанца, цитиран от БНР. Той изрично подчерта, че държи на „консолидирането на националните здравни услуги и ако човек е болен, да бъде лекуван независимо от икономическото му състояние, мястото където е
роден и от цвета на неговата кожа“. Това означава още разширяване на националните здравни услуги, както и да се
инвестира повече в тях в защита на универсалните функции на националните здравни служби, уточни още министър Сперанца.
Г-20 обсъжда също подхода „Единно здраве“, който обхваща здравето на хората, на животните и на околната среда в една цялостна концепция, както и други глобални здравни въпроси.
„Нивото на неравенство във ваксинираните е твърде високо и остава неустойчиво“, каза министър Роберто Сперанца
пред журналисти. „Ако оставим част от света без ваксини, рискуваме нови варианти, които ще навредят на всички
нас ... Нашето послание е много ясно: никой не трябва да бъде изоставен в кампанията за ваксинация“, добави той.
Ваксините се доставят в бедните страни чрез международното споразумение COVAX, подкрепено от СЗО и Глобалния алианс за ваксини и имунизация (GAVI).
„Най -силните държави се ангажират да инвестират значителни ресурси и да изпращат ваксини на най-уязвимите. Трябва
да укрепим тази система двустранно и чрез международни платформи, започвайки от COVAX“, коментира още Роберто
Сперанца. „Няма здраве без добра психическа кондиция и в трудните месеци на пандемията това става още по-видно“,
категоричен бе министърът.
Малко над 230 милиона дози ваксини срещу COVID-19 са доставени в 139 страни по COVAX, показват данните на
GAVI, при крайна цел да се осигурят 2 милиарда дози за страните с по-ниски доходи до края на 2021 г.
Роберто Сперанца подчерта, че бедните държави също трябва да бъдат подпомогнати да произвеждат ваксини и
„у дома“.
Русия призова страните от Г-20 да признаят цифровите сертификати за ваксинация срещу COVID-19, като се разработят общи протоколи за трансгранично пътуване на ваксинираните.
Германия планира да предостави 100 милиона дози ваксини срещу COVID-19 на международна кампания за ваксиниране, обяви немският здравен министър Йенс Спан.
„Толкова ваксини сме сложили в собствената си страна“, добави Спан, обяснявайки, че с дарението страната му ще
даде своя принос за постигането на голямата цел поне 20% от световното население да бъдат ваксинирани преди
2022 година.
Срещата приключи с приемането на Декларация за здравето. Тя обаче не съдържа конкретни финансови параметри. Според Роберто Сперанца е възможно те да бъдат представени на съвместна среща на министрите на здравеопазването и финансите на Г-20 през октомври тази година.
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ДЕПУТАТИТЕ ОДОБРИХА ЕДИНОДУШНО БЪЛГАРИЯ ДА ДАРИ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19
НА БУТАН, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, И БАНГЛАДЕШ
Депутатите одобриха единодушно на второ четене страната ни да дари ваксини срещу COVID-19 на Бутан и
Босна и Херцеговина. Единодушно беше приета и препродажбата на ваксини на Кралство Норвегия, информира Zdrave.net на 15.09. 2021 г.
Също единодушно, но на две четения едно след друго, бе приет и документът, с който България дарява ваксини
на Бангладеш.
Бутан, Босна и Херцеговина, както и Бангладеш получават от нас ваксини на AstraZeneca, а споразумението с
Норвегия е за флакони на Moderna.
Част от даренията вече са извършени, тъй като в противен случай срокът на ваксините щеше да е изтекъл, преди те да достигнат до новите си собственици.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 38.8 МЛН. ЛЕЗА ЗА ЗАКУПУВАНЕТО
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА РЕМДЕСИВИР
На заседанието си на 29 септември Министерският съвет одобри сключването на нов договор за осигуряване на
ремдесивир, във връзка с което отпуска и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за това информира Zdrave.net като се позова на съобщение на правителствената пресслужба.
Във връзка с осигуряването на ремдесивир, който се използва за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция SARS-CoV-2, Министерският съвет одобри сключването на нов договор с притежателя на разрешението за
употреба на лекарствения продукт и възложи на министъра на здравеопазването да го подпише.
Договорът ще бъде сключен за срок от 6 месеца, за минимални количества от 30 000 флакона. Със средства в размер на 38 880 000 лв. ще бъде финансово обезпечен новият договор и ще се заплатят вече доставените 18 000 флакона от лекарствения продукт - извънредна доставка, осъществена през август.

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ОКОНЧАТЕЛНО ЗАКОНА
ЗА ДАРЕНИЕ НА ТЕСТОВЕ „ВСИЧКО В ЕДНО“ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Без дебати и с пълно единодушие депутатите приеха окончателно закона за ратифициране на Договори за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на България от Европейската
комисия, информира Zdrave.net на 07. 09. 2021 г.
Законът трябваше да бъде приет само на първо четене, но след единодушните 182 гласа „за“ председателят на
Комисията по здравеопазването доц. Силви Кирилов предложи да бъде гласуван и на второ четене с редакционни поправки. Окончателният вариант беше приет със 184 гласа „за“.
От здравния портал припомниха, че законът е във връзка с регламента на ЕС от 14 април 2020 г. за активиране на
спешната подкрепа по Регламент (ЕС) 2016/369 – Emergency Support Instrument и за изменение на разпоредбите
на посочения регламент предвид пандемията от СOVID-19. Този инструмент подпомага държавите членки за
справяне в борбата с коронавируса, включително по отношение на осигуряване на ваксина срещу СOVID-19 за
всички европейски граждани.
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БЪЛГАРСКОТО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ФАРМАЦИЯ НЕ ПРЕПОРЪЧВА ЛЕЧЕНИЕ
С REMDESIVIR НА ПАЦИЕНТИ С ЛЕКА И УМЕРЕНО ТЕЖКА ФОРМА НА COVID-19
Българското научно дружество по фармация не препоръчва лечение с Remdesivir на пациенти с лека и умерено тежка форма
на COVID-19. Професор Георги Момеков, дфн, председател на УС на Българското научно дружество по фармация и ръководител на Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология във Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София изпрати становище до министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров относно лечението на хоспитализирани пациенти с COVID-19 с Remdesiviг. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 07.
09.2021 г.
Според проф. Георги Момеков за пациентите с лек или умерено тежък COVID-19 и без нужда от респираторна подкрепа,
Remdesivir не предлага значителна полза, а при пациенти на апаратна вентилация има дори неблагоприятно повлияване по
отношение на някои от критично важните параметри. Проф. Момеков подчертава, че прилагането на Remdesivir без отчитане статуса на пациента и особено при пренебрегване на естествения ход на болестта, е нерационално, като следва да се
има предвид, че извън групите, при които се очакват ползи от лечението, в някои случаи съотношението полза-риск не е
положително. По думите му Remdesivir е потенциално хепато и нефротоксичен, а отскоро в продуктовата характеристика
е добавен рискът от брадикардия, като страничен ефект от терапията. Затова ролята на Remdesivir в базираното на доказателства лечение на COVID-19 в момента би следвало да бъде ограничена до хоспитализираните пациенти с висок риск от
хипервъзпаление и прогресия до тежка форма, които са диагностицирани до 10 дни от началото на заболяването и изискват
суплементиране с кислород, но не и апаратна вентилация, пише още в становището.
Според проф. Момеков свръхупотребата на медикамента извън формулираните, базирани на доказателства, препоръки, носи
не само негативни икономически последици, но реално създава предпоставки за лишаване на популацията, която би имала
ползи от лечението, от достъп до Remdesivir, при същевременно прилагане на лекарството при пациенти, при които рискът
от странични ефекти е по-голям от очакваните ползи.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯСНИ
ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ОБЩИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧННИ МЕРКИ
Регистрираната към 02.09.2021 г. 14-дневна заболеваемост от COVID-19 в страната е 294,27 на 100 000 население, а седмичната положителност на тестовете е нараснала до 6,54%. Хоспитализирани са 3985 души, от които 333 се лекуват в интензивни структури.
Увеличава се и 14-дневната смъртност – 8,14 на 100 000 население. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 13.09. 2021 г. Настоящият епидемичен подем е причинен от Делта варианта на SARS-CoV-2, който се характеризира с
по-голяма контагиозност и вирулентност. Установено е, че вирусният товар, който се отделя от заразено лице, е 1000 пъти повече в
сравнение с други варианти, което спомага за много по-лесното и бързо предаване на инфекцията, дори и на открито, изтъкват от
здравното ведомство.
Всички тези обстоятелства, наред с незадоволителния имунизационен обхват, налагат стриктно спазване на установените вече
общи противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, както и временното въвеждане на допълнителни мерки, целящи намаляване на незащитените контакти, възникването на нови случаи и взривове и овладяване на наблюдавания в момента подем в заболеваемостта. Противоепидемичните мерки, които се прилагат с цел ограничаване разпространението
на SARS-CoV-2, се основават на препоръки и насоки на Световната здравна, Европейския център за превенция и контрол на заболяванията и на придобития световен опит, изтъкват от Министерството на здравеопазването и се позовават на конкретни официални сайтове.
Доказано е, че освен масовата ваксинация, най-ефективна противоепидемична мярка за ограничаване разпространението на
COVID-19 е спазването на физическа дистанция при общуване. Наред с това е необходимо засилване на мерките в заобикалящата
среда (почистване, дезинфекция, вентилация и т.н.), както и прилагане на личните предпазни мерки от всеки човек (маска, покриваща носа и устата, хигиена на ръцете, ограничаване на контактите при признаци на заболяване, покриване на устата при кашляне и кихане (ако няма предпазна маска).
Посочените противоепидемични мерки са обусловени от начина на предаване на причинителя на COVID-19. Вирусът SARS-CoV-2
се разпространява от човек на човек по въздушно-капков път (респираторни капчици) и по аерозолен път (аерозоли, които са натоварени с по-малки по размер капки), а в по-редки случаи и по контактен път.
Отделяните от заразения човек капки, съдържащи вирус, са с различни размери, като по-големите се разпространяват на разстояние до 1,5 – 2 м. от инфектираното лице и не остават за дълго във въздуха, а падат по повърхностите в близост (за секунди или минути). По-малките капки образуват аерозол, който се задържа дълго във въздуха, особено в затворени пространства с лоша вентилация.
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ТРИ СА ГРУПИТЕ ЛЕКАРСТВА, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ НЗОК
ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА COVID-19 В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ
Три са групите лекарства, които се поемат от НЗОК за лечение на COVID-19 в домашни условия. Става въпрос за
антибиотици, кортикостероиди и лекарства, повлияващи на кръвосъсирването. Това стана ясно от думите на
здравния министър д-р Стойчо Кацаров пред bTV, информира Zdrave.net на 11.09. 2021 г.
„Никога държавата не е поемала даже лечение на остри заболявания. За пръв път всички лекарства за домашно лечение –
досега са се давали само за хронични заболявания, за пръв път НЗОК ще плаща лечението на болни с остри заболявания,
каквото е COVID. Поемаме изцяло диагностиката и лечението на леките и среднотежките случаи в амбулаторни условия“, уточни здравният министър.
Д-р Кацаров подчерта, че това са най-често използваните лекарства при COVID и пациентите ще ги получават
безплатно за домашно лечение. „Ще могат да получат от COVID зоните и пулсоксиметър, за да следят кислородната
сатурация у дома. Ако тя падне под определени нива, да могат да сигнализират, че състоянието им се влошава и да бъдат
хоспитализирани. Ще могат да бъдат направени и изследвания, рентгенови снимки, лабораторни изследвания. Всичко това
ще се покрива от НЗОК, плюс сумата, която така или иначе досега получаваха тези COVID зони. Това е над нея. Освен
това Министерството на здравеопазването има готовност по една програма, свързана с COVID, да предостави оборудване
на всяка една от тези COVID зони, по списък от апарати, в размер до 50 000 лева“, коментира д-р Кацаров. По думите
му, целите в случая са две: да се намали натискът към болниците, както и този към общопрактикуващите лекари.
„COVID зона е място, на което се лекуват само болни с корованивурсна инфекция. Лекарите и медицинските сестрите в
COVID зоната назначават лечението, извършват изследванията. Болният си отива вкъщи, ако са му предписани лекарства, си ги взима от аптеката и се лекува вкъщи. Ако има усложнения, се връща в COVID зоната. Ако има проблем, може да
се свърже по телефона и да бъде хоспитализиран, ако се е усложнило състоянието му. Тестовете ще се извършват също
там, те се покриват също от НЗОК“, обясни още министър Кацаров. Той отбеляза още, че така ще се даде възможност и на общопрактикуващите лекари да обърнат повече внимание на хората с хронични заболявания.
„Процедурата беше много трудна между другото, ние говорим от няколко седмици, но това е ежедневна работа с поправки
на наредби, правила, документи, публикуване в „Държавен вестник“. В сряда последно трябва последните изменения да
излязат, за да могат да се предписват вече лекарствата“, информира министър Кацаров като допълни, че здравнонеосигурени също ще имат възможност да се лекуват в тези COVID зони.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПУБЛИКУВА СПИСЪКА С АПАРАТУРАТА,
ЗА КОЯТО МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ДКЦ ИЛИ МЦ, В КОИТО ИМА COVID ЗОНИ
Министерството на здравеопазването ще подпомогне лечебните заведения, като осигури на всички новоразкрити
COVID зони в извънболничната помощ възможност за безвъзмездно получаване на апаратура на обща стойност
до 50 хил. лв., припомниха от пресцентъра на МЗ на 10.09. 2021 г. Диагностичната апаратура може да включва:
подвижен рентгенов апарат, апарат за лабораторна диагностика, ехографски апарат, ЕКГ и т.н. Лечебните заведения могат да комбинират пакети от посочената апаратура спрямо техните нужди. Те ще получат и пулсоксиметри. Всеки център ще получи между 30 и 40 пулсоксиметри като те ще бъдат предоставяни на пациентите, чието
лечение се провежда амбулаторно, за да могат да следят кислородната си сатурация в домашни условия.
Диагностично-консултативните центрове и медицинските центрове, които имат сключен договор с НЗОК за диагностика и амбулаторно лечение на болни с COVID-19 по „Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности
за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“, могат да кандидатстват за
предоставяне на апаратура по една или повече от следните позиции: преносими рентгенови апарати – тип „Кугел“;
лабораторно оборудване – автоматични анализатори: кръвно-газов, електролитен, за клинична химия, хематологичен; респиратор за спешна помощ-транспортен; кислородни бутилки; автоклав-стерилизация; аспиратор; бифазен дефибрилатормонитор; 6/12-канален ЕКГ апарат; портативен ехограф/ехокардиограф; холтери за кръвно налягане и негативоскоп.
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ОБЛЕКЧАВАТ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА БОЛНИЦИТЕ ПРИ ДОГОВАРЯНЕ
НА НИСКОМОЛЕКУЛНИ ХЕПАРИНИ
Mинистерството на здравеопазването е изготвило указания до лечебните заведения за провеждане на процедури
по договаряне на лекарствените продукти Клексан (INN Enoxaparin) и Фраксипарин (1NN Nadroparin), чрез които
облекчава условия при провеждането на процедури по сключване на договор - възможност за пряко договаряне с
търговците на едро с лекарствени продукти в съкратени срокове. В проектодоговорите на лечебните заведения е
търговците на едро за доставка се предвижда да залегнат и облекчени условия по отношение и на доставките на
продуктите. За това информира Zdrave.net на 15.09.2021 г..
Това се казва в отговор на служебния министър на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров на въпрос на депутата от
„Демократична България“ Елисавета Белобрадова относно осигуряване на терапия на бременни жени с тромбофилия и пациенти с коронавирусна инфекция, провеждащи болнично лечение.
Министърът припомня, че с измененията в Наредба 3 на МЗ е предвидено субсидирането на определени лечебни
заведения за болнична помощ да обхваща и закупуването на лекарствени продукти, които да са на разположение
при възникване на недостиг вследствие на извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на
заразна болест.
„M3 изготви и нормативна промяна, която дава възможност за създаването на амбулаторна процедура, включваща диагностични и лечебни дейности и услуги, които ще се осъществяват в извънболничната помощ и които ще се предоставят на
задължително здравноосигурени лица със заболяването COVID-19. Тези диагностично-лечебни дейности включват и предписване на необходимата терапия на пациента в това число и на нискомолекулни хепарини. Лекарствените продукти ще
бъдат отпускани на пациентите на домашно лечение от открит тип аптеки, което неминуемо ще доведе до необходимост
от поддържане на завишени количества нискомолекулни хепарини в аптеките“, казва министърът.
Д-р Кацаров припомня още, че е постановил забрана за износ на лекарствени продукти, съдържащи INN Enoxaparin и Nadroparin, като забраната е в сила до 30.10.2021 г. „С предприелите действия M3 се стреми да създаде условия
всички пациенти, показани за терапия с нискомолекулни хепарини, да имат достъп и съответно да получат предписаната
им терапия“, казва министър Кацаров.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДПИСА ДОГОВОР С КОМПАНИЯ ОТ САЩ
ЗА ПРЕПАРАТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ
Европейската комисия е подписала договор с американска фармацевтична компания
„Eli Lilly“ за доставка на препарат с моноклонални антитела за лечение на пациенти с коронавирус, информира
БНР на 22.09. 2021 г. като се позова на съобщение на пресслужбата на ЕК.
Медикаментът беше част от първото портфолио от пет обещаващи терапевтични средства, обявено от Комисията
през месец юни в Стратегията ѝ за лечение на COVID-19.
В момента медикаментът се разглежда от Европейската агенция по лекарствата. 18 страни-членки са се включили
в съвместната поръчка за покупката на над 220 000 терапевтични дози.
Комисарят по здравеопазването Стела Кириакиду заяви, че над 73% от възрастното население в страните от общността е напълно ваксинирано. Тя обаче предупреди, че ваксините не могат да са единственият отговор срещу
коронавируса и че трябва да продължи работата по осигуряване на лечение.
Освен с компанията „Eli Lilly“ ЕК вече сключи договори за доставки на медикаменти срещу коронавируса с производителите „Рош“ (Швейцария) и „ГлаксоСмитКлайн“ (Великобритания).
Препаратът на американската компания представлява комбинация от две моноклонални антитела за лечение на
пациенти, които не се нуждаят от кислородолечение, но са с висок риск от тежко протичане на COVID-19.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 9 /2021

58

БРОЙ 9

ГОДИНА 12

20 21 г.

БАПЗГ

БАПЗГ

COVID-19

ЕК ОТПУСНА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА 20 ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ
ЗА ДИАГНОСТИЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА COVID-19
Европейската комисия отпусна безвъзмездни средства на 20 държави-членки на обща стойност 95 млн. евро за закупуване на диагностични тестове за COVID-19. Целта е да се улесни предоставянето на цифровия COVID сертификат на ЕС, съобщиха от пресцентъра на ЕК на 27.09. 2021 г.
Това е част от ангажимента на Комисията да подкрепи достъпа до бързи и точни тестове на достъпни цени за
гражданите, които все още не са напълно ваксинирани, и по-конкретно за тези, които не могат да бъдат ваксинирани по медицински причини. Безвъзмездните средства, финансирани чрез Инструмента за спешна подкрепа, ще
позволят на държавите членки да провеждат тестове.
"Цифровият COVID сертификат на ЕС даде възможност на европейците да продължат да пътуват безопасно през лятото
и се превърна в символ на една отворена и безопасна Европа. Въпреки че ваксинацията е от ключово значение и е нашият найсилен актив за прекратяване на пандемията, бързото и точно тестване продължава да бъде важно за справяне с разпространението на COVID-19. 20-те милиона бързи тестове, които закупихме за държавите членки по-рано тази година, и днешното съобщение за допълнителни средства доказват, че сме твърдо решени да гарантираме, че гражданите имат достъп до
тестове и че нашите цифрови сертификати са достъпни за всички, по-специално за тези, които не могат да бъдат ваксинирани“, заяви Стела Кириакиду, комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните.
"Досега над 400 милиона европейци са се възползвали от сертификата, а 42 държави вече са свързани със системата на ЕС за
сертификати. Това е голямо европейско постижение, което се цени високо от нашите граждани. Днешните безвъзмездни
средства ще допринесат допълнително за използването на сертификата и ще гарантират, че хората могат да продължат
да се движат свободно и безопасно. Приветствам това решение и призовавам 20-те държави членки да използват по найдобрия начин тези допълнителни тестове", добави Дидие Рейндерс, комисар по въпросите на правосъдието.
Инструментът за спешна подкрепа осигурява основана на потребностите координирана реакция при извънредни
ситуации, за да помогне на държавите-членки да се справят с нуждите, свързани с непосредствената остра фаза на
пандемията от COVID-19, както и с излизането, възстановяването и предотвратяването на всяка повторна поява.

В РУМЪНИЯ ОСИГУРИХА ТРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВАКСИНАЦИЯ
ЗА УЧЕНИЦИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА
Председателят на румънския Национален комитет за координация на ваксинационните дейности д-р Валериу
Георгица съобщи, че над 215 000 ученици на възраст между 12 и 19 години са получили поне една доза ваксина
срещу COVID-19, информира БТА на 29.09.2021 г. като се позова на сайта „Зиаре“.
Георгица посочи, че ваксинацията в учебните заведения може да се извършва чрез мобилни екипи, чрез създаване
на собствени ваксинационни центрове в учебните заведения или чрез използване на намиращи се наблизо ваксинационни центрове. По думите му през първите две седмици от началото на учебната година, която започна на 13
септември, по този начин са ваксинирани над 400 ученици.
В публичен апел, публикуван на сайта на официалната платформа за имунизация RO-Vaccinare, румънците са
призовани да се имунизират. Ваксинационното покритие в страната е близо 33%, а в столицата Букурещ - над
51%, съобщи д-р Валериу Георгица.
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Според българско проучване:
25% ОТ МЪЖЕТЕ, ПРЕБОЛЕДУВАЛИ COVID-19,
СА СЪС ЗАНИЖЕНИ ПАРАМЕТРИ НА СЕМЕННАТА ТЕЧНОСТ
25% от мъжете, преболедували COVID-19, са със занижени параметри на семенната течност, показва ново българско
проучване на един от водещите инвитро центрове у нас, съобщи БНР на 29.09. 2021 г.
Така в България се потвърждават и анализите в световен мащаб на специалистите в областта на човешката репродукция, че боледуването и лечението на COVID-19 при мъже, би могло да има значително по-сериозно въздействие върху способността на мъжете за възпроизводство и отхвърлят съмненията, че подобен феномен би могъл да има връзка
с ваксинацията.
Наскоро в ефира на Радио София имунологът д-р Цветелина Великова развенча мита, че ваксините срещу COVID-19
са свързани с риск от безплодие и подчерта, че той е възникнал именно защото болестта води до увреждане на репродуктивното здраве при мъжете и жените.
Анализираните към момента научни данни показват, че прилагането на РНК ваксини, не оказва негативно влияние
върху параметрите на семенната течност, спрямо проведените преди ваксинация изследвания при мъжете, сочи още
родното проучване.
„При заразяване с коронавируса, температурата се повишава, а при мъжете това оказва влияние на процеса на сперматогенеза,
тъй като производството на мъжки репродуктивни клетки е много чувствителен процес, включително и на температура“,
каза в ефира на Радио София ембриологът Десислава Дюлгерова. Тя добави, че при жените заразяването с вируса
също може да окаже влияние върху репродуктивните способности, но темата все още се проучва.
Ваксините срещу COVID-19 ще предпазят бъдещите родители от заболяването и ако те правят опити за забременяване чрез асистирана репродукция, могат по-скоро да се завърнат към тях, добави Десислава Дюлгерова. Тя посъветва
мъжете всяка година да правят профилактични прегледи, така както го правят жените.

Британски учени:
ВАКСИНИРАНИТЕ СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА СА ДВА ПЪТИ ПО-СКЛОННИ
ДА ПРЕБОЛЕДУВАТ ИНФЕКЦИЯТА БЕЗ СИМПТОМИ
Пациентите, които са ваксинирани срещу коронавируса, са два пъти по-склонни да преболедуват инфекцията без
симптоми, установиха британски лекари. 66% по-рядко те се нуждаят от хоспитализация от хората, които не са ваксинирани. Констатациите на учените са публикувани в списание Lancet, информира БНР на 06.09. 2021 г.
"Нашите наблюдения показват, че вероятността от развитие на асимптоматични форми на COVID-19 се е увеличила с 63%
след първата доза ваксина и с 94% след втората игла", съобщават изследователите.
Медиците, под ръководството на Клеър Стивънс от King's College London, резюмираха данните за това как масовата
ваксинация на населението влияе върху хода на коронавирусната инфекция. Интерес предизвикват и опасенията
дали мутациите на вируса са устойчиви на действието на ваксините и антителата при хора, които са преболедували
COVID-19.
1,2 милиона британци са участвали в проучването, като са инсталирали специално приложение на телефона си. Чрез
него те са информирали учените дали са получили ваксина срещу COVID-19 и дали впоследствие са се заразили с
вируса.
Данните сочат, че сравнително малък брой британци са се заразили с коронавирус след ваксинацията - техният дял е
0,5% за хората, които са получили една доза от ваксината, и 0,2% сред тези, които са напълно ваксинирани. Учените
отчитат и значително намаляване на честотата на явни симптоми на коронавирус и вероятността от дългосрочни
последствия от инфекцията.
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EMA ЗАПОЧВА ОЦЕНКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ТРЕТА ДОЗА ОТ ВАКСИНАТА
НА PFIZER/BIONTECH ШЕСТ МЕСЕЦА СЛЕД ПОСТАВЯНЕТО НА ВТОРАТА ДОЗА
Европейската агенция по лекарствата (EMA) започва оценка за прилагането на трета доза от ваксината на Pfizer/
BioNTech шест месеца след поставянето на втората доза на хора над 16 години, информира БНР на 07.09.2021 г.
като се позова на съобщение от пресслужбата на институцията. По принцип тази доза се поставя на хора с напълно завършен ваксинационен цикъл, за да бъде възстановена защитата им, след като тя отслабне и престане да
съществува, припомнят оттам.
Комитетът по лекарствата в хуманната медицина CHMP към агенцията ще проведе оценка по бърза процедура
на данните, в това число и на резултатите от продължаващите в момента клинични изследвания, при които около 300 души със здрава имунна система са приели трета доза след втората. Резултатите от оценката се очакват
през следващите седмици, освен ако не се наложи допълнителна информация, която да бъде предоставена на
агенцията.
Отделно, EMA също оценява данни от литературата за използването на допълнителна, трета доза от иРНК ваксините при тежко имунокомпрометирани хора, допълват от регулатора. Оттам припомнят, че хората със силно
отслабена имунна система, които не постигат адекватно ниво на защита от стандартната първична ваксинация,
може да се нуждаят от допълнителна доза като част от своята първична ваксинация.

ДЕФОРМИРАНОТО ОБОНЯНИЕ МОЖЕ ДА ТРАЕ ДЪЛГО СЛЕД ОЗДРАВЯВАНЕ

ОТ УМЕРЕНО ТЕЖЪК COVID
Огромен брой хора по света, преболедували COVID-19 с умерена тежест, могат продължително време да страда
от „деформирано обоняние“, твърди група израелски учени от Hebrew University в Ерусалим в статия, публикувана в платформата MedRxiv преди партньорска проверка. За това информира Zdrave.net на 08.09.2021 г.
Заключението е, че месеци след преболедуването има хора, което страдат от паросмия - обонятелна дисфункция заради неспособност на мозъка правилно да разпознава миризми, или фантосмия – халюциниране на аромати, които реално не съществуват.
Такива случаи са наблюдавани при около 10% от пациентите. Те са споделили за загуба на обонянието си в началото на заболяването. След възстановяването подобни инциденти са зачестили – 47% от тази група е продължила да съобщава за паросмия и 25% - за фантосмия.
Проучването е проведено под ръководството на проф. Маша Нив от Факултета по земеделие, храни и околна
среда съвместно с Глобалния консорциум за хемосензорни изследвания.
В него са били обхванати около 1400 души, които са били наблюдавани по време на боледуването, веднага след
възстановяването и до 11 месеца, след като са се заразили. Между 2 и 11 месеца са траели оплакванията на 60%
от жените и 48% от мъжете от отслабнало обоняние, до ниво под 80% преди заразяването. Вкусовите усещания
на преболедувалите обаче са се възстановили доста по-бързо.
Проф. Нив напомня, че загубата на обоняние може да изглежда не чак такъв сериозен проблем, но в някои ситуации, като например теч на газ в жилището, то може да е опасно за живота.
При продължително персистиращи симптоми хората започват да чувстват дискомфорт, стават потиснати, защото не могат да се радват нормално на приятните аромати и на вкуса на обичани храни.
Наблюдаваните са пациенти преди ваксиниране. Учените допускат, че ваксините могат да намалят дела на изпитващите подобни проблеми.
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СТАРТИРА ПРОУЧВАНЕ НА КОМБИНИРАНА ВАКСИНА СРЕЩУ ГРИП И COVID-19
Фармакомпанията Novavax обяви, че е започнала проучване в ранен етап, което тества върху хора комбинираната ваксина срещу грип и COVID-19, информира Zdrave.net на 09.09. 2021 г. като се позова на агенция „Ройтерс“.
В изпитването, което ще се проведе в Австралия, ще се включат 640 здрави възрастни на възраст между 50 и 70
години, които или са били заразени с коронавирус, или са получили разрешена ваксина срещу COVID-19 наймалко 8 седмици преди проучването. Участниците ще получат комбинация от кандидата на компанията за ваксина срещу COVID-19 - NVX-CoV2373, и неговата грипна ваксина NanoFlu.
„Комбинацията от тези две ваксини може да доведе до по-голяма ефективност на здравната система и да постигне високи
нива на защита срещу COVID-19 и грип едновременно“, коментира Грегъри Глен, президент по научноизследователска и развойна дейност на компанията. Очаква резултатите от изпитванията да са готови през първата половина
на 2022 година.
Novavax заяви през месец май тази година, че очаква комбинираните ваксини срещу грип и COVID-19 вероятно
да са от решаващо значение в борбата с нововъзникващите варианти на COVID-19. В предклиничните проучвания комбинираната ваксина NanoFlu/NVX-CoV2373 доказа, че предизвиква стабилна реакция както срещу грип
А, така и срещу грип В и същевременно предпазва от коронавирусна инфекция.

КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА АНТИВИРУСЕН ПРЕПАРАТ СРЕЩУ COVID-19
Е В НАПРЕДНАЛА ФАЗА
Фармацевтичният гигант Merck обяви, че вижда реална възможност преди края на тази година американският
лекарствен регулатор FDA да издаде разрешение за спешна употреба за експерименталния антивирусен препарат срещу COVID-19 молнупиравир. За това информира Zdrave.net на 15.09. 2021 г.
„Нашата програма се развива добре и очакваме да видим обобщени клинични данни преди края на годината“, коментира
главният изпълнителен директор на Merck Робърт Дейвис на годишната глобална конференция по здравеопазване на Morgan Stanley.
Merck и партньорът ѝ Ridgeback Biotherapeutics провеждат клинично изпитване на молнупиравир в напреднала
фаза при нехоспитализирани пациенти с COVID-19, за да установят дали препаратът намалява риска от хоспитализация или смърт.
Още през юни Merck обяви, че ще подаде заявление за разрешение за спешна употреба на молнупиравир и ще го
направи през втората половина на 2021 г.

УЧЕНИ ОТ ХОНКОНГ РАЗРАБОТИХА ЕВТИН И БЪРЗ ТЕСТ
ЗА ДИАГНОСТИКА НА АНТИТЕЛА
Учени от Хонконг разработиха евтин и бърз тест за диагностика на антитела срещу новия коронавирус чрез изследване на проба от слюнка или кръв, съобщи БТА на 16.09.2021 г. като се позова на "Ню сайънтист".
Тестът е създаден от екип китайски физици и лекари, работили под ръководството на Ян Фенг, професор в Хонконгския политехнически университет. Бързото изследване за наличието на антитела използва органични електрохимически транзистори. Капка кръв или слюнка се поставя върху един от тях, направен от злато и поставен в
малка, пластмасова лентичка. Когато антителата се свържат с него, транзисторът подава електрически сигнали,
които се разчитат от преносим измервателен уред, свързан чрез блутут устройство към мобилен телефон. Целият
процес отнема по-малко от пет минути.
В лабораторни условия тестът дава много точни резултати, дори и при доста ниски нива на антителата. Специалистите планират да проведат клинични изпитания, за да потвърдят, че тестът работи и в реални условия. Ако
опитът е успешен, учените ще кандидатстват за одобрение за пускане на изследването на пазара. Според тях цената му ще е по-малко от един долар.
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Водещи учени твърдят:
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОДСИЛВАЩИ ДОЗИ ВАКСИНА СРЕЩУ COVID-19
НЕ СА НЕОБХОДИМИ ЗА ОБЩАТА ПОПУЛАЦИЯ
Допълнителни подсилващи дози ваксина срещу COVID-19 не са необходими за общата популация. Това посочват водещи учени, сред които двама напускащи висши служители на Американската администрация по храните
и лекарствата FDA и няколко експерти от СЗО, в статия, публикувана в авторитетното медицинско списание The
Lancet. За това информира Zdrave.net на 14.09. 2021 г.
Учените изразяват мнение, че са необходими повече доказателства, които потвърждават необходимост от бустерните дози. Тази гледна точка е различна от застъпената в плановете на правителството на САЩ да започне да
предлага още един кръг от ваксини на много изцяло ваксинирани американци още от следващата седмица, което може да се случи в зависимост от това дали ще има одобрение от страна на регулатора.
Тъй като случаите на COVID-19, причинени от Делта варианта на вируса, се увеличават, администрацията на
президента Джо Байдън изрази загриженост, че се появяват инфекции сред вече ваксинираните. Това според
администрацията е знак, че защитата на тези хора намалява и трябва да се прибегне към ваксиниране с бустерни дози като начин за възстановяване на имунитета.
СЗО твърди, че ваксините все още са необходими за първа доза по целия свят, а необходимостта от бустер трябва
да бъде доказана категорично в рамките на адекватно контролирани клинични проучвания и безспорни епидемиологични данни.
„Настоящите доказателства не показват необходимост от бустери за общата популация, след като ефикасността на
ваксините срещу тежкото заболяване остава висока“, пишат учените.
Сред авторите на статията са директорът на FDA за изследване и преглед на ваксините Марион Грубер и заместник-директорът Фил Краузе, които планират да напуснат агенцията през следващите няколко месеца. Те признават, че някои хора, като например имунокомпрометираните, могат да се възползват от допълнителна доза. В
бъдеще може да се наложи по-широко използване на бустери, ако има намален имунитет към първичната ваксинация или ако се развият нови варианти, така че ваксините вече да не предпазват от вируса, допълват учените.
Бустерите обаче могат също така да се окажат рискови, ако бъдат използвани твърде рано или твърде често, пишат учените.
Група от експерти, която съветва FDA относно ваксините, планира да се срещне на 17 септември, за да обсъди
допълнителни дози от ваксината на Pfizer/BioNTech, което е първа стъпка към по-широкото въвеждане на бустери.
В авторския колектив, подготвил статията, участват най-изявените учени на СЗО д-р Сумия Суаминатхан, АнаМария Хенао-Рестрепо и Майк Райън.
„Текущите доставки на ваксини биха могли да спасят повече животи, ако се използват при неваксинирани досега популации“, категорични са учените.
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НОВОСТИ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

ЛЕКАРИ ВЪВ ВМА ИЗВЪРШИХА ЛАПАРОСКОПСКА ТОТАЛНА
ПАНКРЕАТО-ДУОДЕНАЛНА РЕЗЕКЦИЯ СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА СЛЕЗКАТА

Във ВМА извършиха една от най-сложните оперативни интервенции в коремната хирургия – лапароскопска тотална панкреато-дуоденална резекция със запазване на слезката, съобщиха от лечебното заведение на 07.09. 2021 г
Успешното реализиране на такава операция изисква както изключително опитен екип – хирурзи, анестезиолозиреаниматори и специалисти по здравни грижи, така и наличието на съвременно технологично оборудване.
„Пациентката е млада 49-годишна жена с установен карцином в областта на главата на панкреаса и преканцерозни кистични изменения в тялото и опашката на жлезата. Лапароскопският подход за планирания обем на операцията бе найподходящ за нея. В сравнение с конвенционалната хирургия той е по-щадящ, намалява системните ефекти и осигурява побързо и пълноценно възстановяване“, коментира доц. Ивелин Такоров, ръководител на Първа клиника по коремна
хирургия.
Продължилата няколко часа интервенция бе последвана от неусложнен постоперативен период и възстановяване
– ранно раздвижване, захранване и по-скорошно изписване спрямо стандартната отворена намеса.
С този вид операция се обогати палитрата от извършвани във ВМА стандартни лапароскопски процедури в областта на общата коремна, жлъчно-чернодробната и панкреатична хирургия – щадящи пациента, гарантиращи
неговото бързо възстановяване с минимална травма и болка и следоперативен контрол.
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ОТКРИХА ИЗЦЯЛО РЕНОВИРАНОТО И ОБОРУДВАНО С НАЙ-СЪВРЕМЕННАТА АПАРАТУРА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА ПУЛМОЛОГИЯ ВЪВ ВМА

Във ВМА бе открито изцяло реновирано
и оборудвано с най-съвременната апаратура Отделение по интервенционална
пулмология към Клиниката по пневмология и фтизиатрия, информира на
17.09. 2021 г. Zdrave.net като се позова на
съобщение от лечебното заведение.
„Като ръководство на ВМА ние сме много
горди, че успяхме да осигурим финансов
ресурс и в тези трудни времена оборудвахме
отделението с уникална за страната апаратура. За нашите пациенти новата придобивка гарантира още по-пълноценна и комплексна услуга, а за амбициозния екип на клиниката – нови възможности. Радвам се, че
вече ще можете да работите пълноценно и
да осъществите всичките си мечти по отношение на диагностиката и лечението на
пациентите“, заяви началникът на ВМА
ген.-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.
„Днес откриваме изцяло реновирано звено – от покритието на стените до новите системи за флексибилна и ригидна бронхоскопия“, коментира доц. Милена Енчева, ръководител на Клиниката по пневмология и фтизиатрия.
„От няколко дни разполагаме с нов апарат за ендобронхиален ултразвук (ЕБУС). Стадирането на белодробен корцином чрез
биопсии на всички вериги лимфни възли от около 20 г. е стандарт в международните онкологични практики. До момента
българските пациенти бяха лишени от този съвременен метод на диагностика. Сега имаме възможност да диагностицираме
все по-ранни стадии на белодробен карцином и да прецизираме стадия чрез ЕБУС, който да комбинираме с ендоезофагеален
ултразвук, с който разполага Клиниката по гастроентерология на ВМА“, изтъкна още доц. Енчева.
„Друга много важна възможност, с която разполагаме, е извършването на плевроскопия с полуригиден плевроскоп. Това позволява по-малко инвазивно диагностично изследване на плевралните болести, както и извършване на химическа плевродеза при
метастатични плеврални изливи. Отделението е оборудвано и с модерни анестезиологични апарати, включително апарат за
джет-вентилация при ригидна бронхоскопия“, обобщава специалистът.
Структурата е с дългогодишни традиции, но до 2005 г. се развива основно флексибилна бронхоскопия, с предимно
диагностична цел. Впоследствие като рутинни процедури се въвеждат ригидната бронхоскопия, електрорезекцията, аргон-плазма коагулацията, а от 2006 г. екипът на отделението извършва и трахеално стентиране.
В отделението се извършват рутинно флексибилна и ригидна бронхоскопия, дигностични процедури – всички
видове бронхоскопски биопсии (четкова, щипкова, иглена), включително криобиопсии за диагноза на интерстициални болести и терапевтични процедури – дезобструкция на дихателните пътища чрез лазер, електро и криорезекция, стентиране на трахеобронхиалното дърво при бенигнени и малигнени стенози.
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ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ В „УМБАЛ-ПЛОВДИВ“ ВЕЧЕ РАЗПОЛАГА
С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТОЧЕН И БЪРЗ ЕХОГРАФ ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ

Отделението по Гастроентерология в „УМБАЛ-Пловдив“ вече разполага с нов премиум ехограф Resona 7, съобщиха от лечебното заведение. Апаратът е производство на една от водещите в света фирми за ултразвукова техника
Mindray, като патентованата технология, вложена в него, е оценена от американската агенция за пазарни проучвания (Frost & Sulivan) като революционна, а това прави апарата 2 генерации над всички други, информира Zdrave.net на 17.09. 2021 г.
„Това е изцяло цифрова мобилна система, която отговаря на високите изисквания на съвременната взискателна клинична
диагностика, който осигурява нов стандарт за качествен образ“, посочва началникът на отделението д-р Цветка Лахтариева.
Със своя лесен за работа софтуер, както и с изцяло новата патентована система за формиране на изображението
ZST+, Resona 7 позволява да се видят невиждани досега сонографски находки и поставя нов стандарт за висока
ергономичност, удобство и бързина на работа. Благодарение на това специалистът и пациентът получават няколко предимства - на първо място ехографът позволява 10 пъти по-бързо да се появят образите и прави мултипараметрично ултразвуково изследване на всички вътрешни органи с много качествен образ, цветен доплер, контраст
и еластография.
Ценно качество на ехографа е, че прави оценка на еластичността на вътрешните органи - точкова и двуизмерна, и
в частност на черния дроб, посочва директорът на УМБАЛ-Пловдив д-р Данчо Данчев.
Чрез ехографа Resona 7 могат да се диагностицират находки, които с друга техника може да бъдат пропуснати.
Позволява да се разграничат дифузни и огнищни чернодробни заболявания - омазняване, цироза . доброкачествени и злокачествени образувания на черния дроб, при това без лъчево натоварване за пациента и с намаляване
нуждата от инвазивно изследване, каквото е биопсията. Изключително подходящ е при наблюдение на пациенти
с хроничен хепатит В и С, автоимунни хепатити, цироза.
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СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ
НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА СИМПТОМАТИКАТА ПРИ ИНСУЛТ
Национална информационна кампания за повишаване на информираността за симптоматиката при инсулт стартира на 8 септември 2021 г. Кампанията под надслов „Действай бързо! Инсултът не чака!“ е организирана от Българското дружество по неврология съвместно с фармацевтична компания Boehringer Ingelheim България. Целта е
да се информира широката общественост как да разпознават първите симптоми на инсулта и какви стъпки да се
предприемат, ако ги забележим. Инициативата цели и да провокира действие, тъй като при бърза и навременна
реакция може да предотврати последваща инвалидизация и други усложнения за пострадалия.
Инсултът е спешен неврологичен инцидент, който може да засегне определен участък, а понякога и целия мозък,
затова е важно да се действа възможно най-скоро при разпознаване на симптомите.
„Доказано е, че за 1 секунда загиват 32 000 мозъчни клетки, т.е. за 1 минута приблизително 1,9 млн. клетки губят функциите си, а в края на първия час около 120 млн. мозъчни клетки са в състояние на смъртна опасност или са в недостатъчно
функционално състояние в околната на мозъчния инфаркт област, но все още могат да бъдат възстановени напълно, ако се
започне навременно, адекватно и правилно лечение. Това определя понятието „терапевтичен прозорец” от 0 до 4,5 часа от
началото на симптомите на инсулта.“, обясни акад. проф. д-р Иван Миланов дмн, председател на Българското дружество по неврология.
„Ако симптомите на инсулта бъдат открити и ако лечението започне навреме, процесът на „умиране“ на мозъчна тъкан е
обратим и болният може да бъде спасен и може да намалее вероятността за допълнителни усложнения и тежки последствия
за засегнатия пациент. Това може да се случи посредством доброто познаване на симптоматиката при инсулт. Обществеността трябва да е наясно, че при инсулт, опасността за пациента произтича от закъснялото постъпване в специализирано звено за лечение на инсулти. Затова мотото на настоящата информационна кампания е „Действай бързо! Инсултът не
чака!“, допълни проф. д-р Миланов
Основен елемент на инициативата е информационно видео, достъпно във Фейсбук, което показва симптоматиката
при инсулт. По данни на Европейската организация за инсулти (ESO) България се нарежда на едно от първите места по смъртност от инсулти в Европа, които са и третата най-честа причина за смърт у нас. Всяка година у нас над
50 000 души се разболяват от мозъчен инсулт.

НОВАТА ДИРЕКЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ КЪМ МЗ
ЗАПОЧНА РАБОТА ПО ПАЦИЕНТСКИ СИГНАЛИ
Новата дирекция за правата на пациентите към Министерството на здравеопазването започна работа по пациентски сигнали. Експертите вече обработват постъпили жалби и сигнали от граждани, информира Zdrave.net на
11.09.2021 г. като се позова на съобщение от здравното ведомство.
Новата дирекция ще помага не само в контрола по спазването на правата на пациентите, но също така ще може да
разработва методологии, програми, стратегии, както и да предлага промени в нормативни актове.
„Практиката е показала, че проблемите на пациентите са многобройни. Винаги в МЗ са постъпвали много жалби, сигнали
във връзка с допуснати пропуски, нарушения и проблеми в здравната система. Основна цел на новата дирекция е да предлага
начини за решаването на проблемите на пациентите чрез законови средства“, посочи Елена Болтаджиева, съветник в
кабинета на министъра на здравеопазването.
Дирекцията за правата на пациентите към Министерството на здравеопазването ще има решаваща роля и при
възникнали спорове между засегнатите страни в сектора, твърдят от МЗ.
Обсъжда се откриването на приемна, в която гражданите да могат да дискутират своите проблеми и заедно с експертите да търсят решенията им. Също така ще бъде създадена електронна поща, на която пациентите да могат да
подават своите сигнали и жалби онлайн.
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СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ЗАПЛАЩАНЕ
В РАЗМЕР НА 2,5 МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
За специализантите, приети на местата, финансирани от държавата по клинични специалности, Министерството
на здравеопазването ще предоставя на базата за обучение средства в размер на 2,5 минимални работни заплати за
страната и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки месец от практическото обучение
по модули и раздели, които не могат да се провеждат в базата за обучение и за всеки месец от предвиденото в
учебната програма теоретично обучение.
Това става ясно от обнародваната днес в Държавен вестник Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, информира Zdrave.net на 21.09. 2021 г.
Същата сума е предвидена и за всеки месец от срока на обучение на специализантите, приети на местата, финансирани от държавата по клинични специалности, в Центровете за спешна медицинска помощ, центровете за трансфузионна хематология, държавните психиатрични болници и други лечебни заведения, които нямат одобрение
от министъра на здравеопазването за обучение по съответната специалност, но могат да сключват договори с бази
за обучение за свои служители.
За специализантите, приети на местата, финансирани от държавата по специалност „Обща медицина“, Министерството на здравеопазването ще предоставя на базата за обучение средства в размер на 1,2 пъти от размера на 2,5
минимални работни заплати за страната и дължимите от работодателя осигурителни вноски върху тях за всеки
месец от срока на обучението.
Сред приетите промени са, че специализантите във всички специалности, а не само в клиничните, за които плаща
държавата, прекратят обучението си или не завършат с успешно полагане на държавния изпит за специалност в
срок, ще възстановяват изплатените за тях такси за обучение.
В 15-дневен срок от влизане в сила на наредбата ръководителите на базите за обучение, които желаят да назначат
специализанти на места, финансирани от държавата за 2021 г., трябва да обявят на интернет страницата си предложенията си за места за специализанти по клинични специалности, които да се заемат въз основа на срочен трудов договор. В същия срок информация за предложените места, финансирани от държавата, се изпраща по електронен път и на съответната регионална здравна инспекция.
Лицата, които биха желали да кандидатстват за такова място, трябва да заявят това писмено в съответната база за
обучение в 10-дневен срок от публикуването на информацията.
В 30-дневен срок от влизане в сила на наредбата ръководителите на лечебни заведения, които не са бази за обучение, желаещи да заявят места, финансирани от държавата за 2021 г., трябва да представят в съответните регионални здравни инспекции мотивираните си предложения да обучат свои служители ва места за специализанти, финансирани от държавата, като посочат и базата за обучение, с която имат договор.
Заемането на местата, финансирани от държавата, определени за 2021 г., ще се извършва по досегашния ред до 31
декември 2021 г. включително.
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ДЪРЖАВАТА ЩЕ ЗАПЛАЩА ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕЦА
С ОНКОЛОГИЧНИ И ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
И СЛЕД НАВЪРШВАНЕ НА 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания на деца, започнало преди навършване на 18годишна възраст, продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключването му. Това гласи обнародваната днес в Държавен вестник Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и
други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и
заплащане, информира Zdrave.net на 21-09.2021 г.
Причината, която налага приемане на допълнението на наредбата, е изменението в Закона за здравето, обнародвано в Държавен вестник през 2019 г., което регламентира заплащането на незавършило лечение на деца при навършването на пълнолетие.
От Министерството на здравеопазването уточняват, че целта на допълнението в Наредбата е постигане на яснота
и съответствие със Закона за здравето. „Цели се въвеждането на непротиворечива и напълно съответстваща на закона
подзаконова нормативна уредба, която не поставя пречки и неясноти на подзаконово ниво за спазването на законовата норма“, се казва в мотивите към Наредбата.
От МЗ уточняват още, че за прилагане на новата уредба не се изискват допълнителни финансови ресурси, тъй
като и в момента законовата разпоредба се спазва, като започнало онкологично или онкохематологично лечение
на децата по Наредба № 2 от 2019 г. продължава да се заплаща от Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) и след навършване на 18 г. до приключването му, за сметка на трансфер от бюджета на Министерството
на здравеопазването (МЗ), който е осигурен.
Промяната в закона е в сила от края на 2019 г. и за целите на нейното изпълнение се предвиждат регулярно необходимите финансови ресурси по бюджета на МЗ за трансфер към бюджета на НЗОК за всяка следваща бюджетна
година. Други ресурси за въвеждане и прилагане на предлаганата уредба не са необходими, уточняват от ведомството.

230 ХИЛ. БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА И НАД 65 ГОДИНИ
МОГАТ ДА СЕ ВАКСИНИРАТ БЕЗПЛАТНО СРЕЩУ СЕЗОННИЯ ГРИП
Тази година 230 хил. български граждани на и над 65 години могат да се ваксинират безплатно срещу сезонния
грип, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. От там припомнят, че ежегодно противогрипни ваксини за най-възрастните се осигуряват по линия на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.
През 2021 г. желаещите, навършили 65 години, ще могат да получат имунизация при своя общопрактикуващ
лекар след средата на октомври. Допълнително, след началото месец октомври, в аптечната мрежа ще бъдат осигурени още около 160 хил. ваксини срещу сезонния грип.
По Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип с публични средства се
осигуряват ваксини срещу сезонен грип за обхващане на лица на и над 65 г. възраст. За времето на действие на
Програмата е предвидено повишаване на имунизационния обхват в целевата група от 10 % до 25 %. Преди приемането на Програмата обхватът с противогрипна ваксина сред възрастното население е средно 2,4 %, като изчисленията са направени на база направени продажби, а не на реално приложени дози ваксина.
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МЗ ПРЕДЛАГА ЛЕКАРСТВАТА OFF-LABEL ДА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ЛУПУС
ДА СЕ РЕИМБУРСИРАТ ОТ НЗОК
Да бъде направено изключение от забраната за заплащане с публични средства на лекарствени продукти, прилагани off-label, предлага Министерството на здравеопазването с промяна в Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина. Предложението е направено заради множество постъпили жалби и сигнали от пациенти и техни организации в Министерството, които посочват ползите от off-label употребата на лекарствени продукти при някои
автоимунни заболявания, информира Zdrave.net.
„Тъй като тези лекарствени продукти са с висока стойност, то за пациентите е изключително затруднен достъпът до
тях, именно поради финансови причини. В тази връзка се предлага да бъде създадено изключение от забраната за лекарствени
продукти, получени от човешка кръв или човешка плазма – имуноглобулини, заплащани извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване и прилагани извън условията на разрешението за употреба за лечение на някои автоимунни заболявания.
Също така с проекта се предвижда условията и реда за заплащането на такива лекарствени продукти да се определят с наредбата по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето“, пише в доклада на служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров към законопроекта. Той уточнява, че заболяване, при което имуноглобулини се прилагат off-label, е системният
лупус еритематодес, при който няма успешно лечение с традиционно използваните лекарствени продукти.
„Целта на предложения проект е да се разширят възможностите за лечението на пациентите с автоимунни заболявания
чрез осигуряването на публичен ресурс за заплащане на лекарствени продукти, които се прилагат извън условието на разрешението за употреба и които са единствената възможност за подобряване на здравословното състояние на тези пациенти“,
допълва министърът.
Предлага се новата уредба да започне да се прилага от 1 януари 2022 г.

ДОВЕРИЕТО БЕ ВЪВ ФОКУСА НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФАРМАЦЕВТИТЕ
На 25 септември над 4 милиона фармацевти по света отбелязват Световния ден на фармацевтите, съобщиха от Регионална Фармацевтична колегия София-Столична. Денят се отбелязва от 2010 г. с различни прояви в цял свят по
инициатива на Международната федерация по фармация (FIP), в която членуват над 140 национални организации, институционални и индивидуални членове, информира Zdrave.net.
Тази година темата на Световния ден е „Магистър-фармацевтът: Винаги надеждна грижа за Вашето здраве" и с нея се
подчертава същественото значение на доверието за фармацевтичните и медицински грижи. Във време, в което недоверието в обществените лидери и източниците на информация се е увеличило, подхранвано от пандемията от
COVID-19 и инфодемията около нея, а колебанията при ваксините остават голямо препятствие, доверието във фармацията и фармацевтите е по-важно от всякога, заявяват от FIP. От федерацията посочват, че съществува значима
връзка между доверието в медицинските специалисти и здравните и терапевтични резултати за пациентите. Пациентите съобщават за по-голямо удовлетворение от лечението, имат по-малко симптоми и подобрено качество на
живота, когато са имали по-голямо доверие в своите медицински специалисти.
През годините резултати от различни проучвания в България посочват фармацевтите сред най-доверените специалисти. По време на пандемията от COVID-19 магистър-фармацевтите у нас доказаха отново това, посрещайки всички вълни на пандемията на първа линия, оставайки на работните си места, без да се налага пациентите да прекъсват лекарствената си терапия и справяйки се с всички трудности и
проблеми.
По повод празника магистър-фармацевтите в столични аптеки ще поставят лекарствените продукти на пациентите
в специално брандирани хартиени пликове с информация за кампанията, напомняйки за значимостта на професията на магистър-фармацевта и защо хората се доверяват на магистър-фармацевтите. За втора поредна година няма
да се провежда събитие на открито в София по случай Световния ден на фармацевтите, за да се предпазват пациентите и обществото от евентуален досег с коварния вирус.
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РАЗРАБОТВАТ РЕГИСТЪР НА ПАЦИЕНТИТЕ С БЕЛОДРОБНА ФИБРОЗА У НАС
Българското дружество по белодробни болести разработва регистър на пациентите с белодробна фиброза у нас,
като първите данни ще бъдат обобщени в близките месеци. Това заяви пред Zdrave.net председателят на БДББ
доц. Владимир Ходжев при откриването на информационната кампания „Поеми дъх с надежда“, която цели да
запознае обществеността с това заболяване.
Кампанията се организира от Българското дружество по белодробни болести и фармацевтична компания
Boehringer Ingelheim по повод Световния ден и на белия дроб и ще се проведе в края на септември и през октомври 2021 г.
По думите на доц. Ходжев е важно хората да бъдат запознати със симптомите на заболяването и неговата специфика и да бъдат насърчени да поемат инициативата и да се консултират с лекар.
Пулмологът напомни, че белодробната фиброза е рядко заболяване, което причинява изменения в белодробната
тъкан, водещи до затруднено дишане. То засяга приблизително 3 милиона души по света, а в някои случаи прогресията на болестта може да бъде по-бърза от тази при рак на белия дроб. Също така пациентите може да развият
белодробната фиброза при наличието на редица други заболявания, включително и склеродермия, автоимунно
заболяване, което се характеризира с удебеляване или натрупване на съединителната тъкан в тялото. Засегнати са
предимно хора на възраст между 25 и 55 години, а болестта се среща 4 пъти по-често при жените, отколкото при
мъжете.
„Ранното и точно поставяне на диагнозата идиопатична белодробна фиброза са ключови за забавяне на прогресията на заболяването и са от решаващо значение за запазване на белодробната функция при тези състояния”, подчерта доц. Ходжев.

ОТБЕЛЯЗАХМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА СЪРЦЕТО
На 29 септември отбелязахме Световния ден на сърцето. Той е обявен за такъв през 1999 г. от Световната федерация на сърцето (WHF) и Световната здравна организация (WHO). Целта на инициативата е чрез различни събития по света да се повиши информираността на обществото относно сърдечно-съдовите заболявания, опасността
за здравето, която представляват, и превенцията им. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Към момента те продължават да бъдат една от водещите причини за заболеваемост и предотвратима смъртност в
световен мащаб, като всяка година отнемат живота на над 18 милиона души. Затова е важно хората да познават
рисковите фактори за развитие на тези заболявания и контролирайки ги, да се предпазват. Онези от тях, върху
които можем да въздействаме, са: високият холестерол, наднорменото тегло и слабата физическа активност, вредните навици като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и преяждане, психоемоционалният стрес, високото кръвно налягане и захарният диабет. Въпреки че фактори като фамилната обремененост, полът и напредналата възраст са необратими, можем да им влияем, като ограничим останалите причини и се придържаме към принципите
на здравословен начин на живот. Заедно с ранната диагностика и намаляването на инвалидизацията сред вече
засегнатите пациенти това са най-ефективните методи за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания.
За да подобри здравето и качеството на живот на населението, в изпълнение на Програмата на ООН за устойчиво
развитие до 2030 г., България прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 20212025. Сред дългосрочните цели, заложени в нея, е намаляването с 10% на преждевременната смъртност (преди 65годишна възраст) от сърдечно-съдови заболявания и на заболеваемостта от сърдечна недостатъчност; с 5% на
смъртността от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест и сърдечна недостатъчност и с 5% на честотата на артериалната хипертонията във възрастовата група 25-64 г.
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ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПРЕДЛАГА РЕФОРМИ
В ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Да се обсъди възможността при по-нататъшното развитие на здравното осигуряване да се прилага модел, който се базира на наличието на базов, универсален здравноосигурителен пакет, с постепенно надграждане от допълнителни здравноосигурителни
пакети, предлагани от здравноосигурителни дружества. Това предлагат от Икономическия и социален съвет (ИСС) на Република
България в становището си към Проекта за Национална здравна стратегия 2021-2030, информира Zdrave.net на 29.09.2021 г.
Разработването на становището е разпределено на Комисията по социална политика и за докладчици са били определени д-р
Иван Кокалов и Мария Минчева, членове на ИСС. В работата по подготовка на становището са били привлечени и водещи независими експерти в областта на управлението на здравеопазването и здравното осигуряване – проф. д-р Григор Димитров, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси и д-р Страшимир Генев, експерт по обществено здраве.
Според ИСС при този модел НЗОК ще остава главен гарант на здравното осигуряване на населението и ще има водеща роля в
системата на здравното осигуряване. В становището се препоръчва да се извършат сериозни промени в статута, управлението и
организацията на работа на здравноосигурителната система, тъй като според ИСС управлението на НЗОК трябва да съответства
на публичния характер на институцията, като се запази и развие принципът на тристранното участие и сътрудничество и солидарността. Реално трипартитно управление на здравноосигурителната система ще отговаря на реалния принос на страните във
финансирането на системата. Броят, съставът, участниците в органите на управление на НЗОК и правилата за управление на
Касата трябва да се определя на тази основа, смятат от ИСС.
Предлага се още да се обсъди идеята управителят и подуправителят на НЗОК да се избират чрез публичен конкурс, организиран
от Надзорния съвет на Здравната каса, като председателят на Надзорния съвет се избира от членовете му на ротационен принцип.
Същевременно бюджетът на НЗОК трябва да се отдели от консолидирания бюджет на страната, а управлението на финансовия
ресурс на НЗОК да бъде право и отговорност на управителните органи на Касата. Това според Съвета ще позволи да се преустанови практиката средства на НЗОК да се отклоняват за фискалния резерв и/или прехвърлят в бюджета на МЗ.
Съветът препоръчва още здравноосигурителната система да се освободи от всички дейности, които не са свързани с медицинското обслужване на здравноосигурените лица. Също така, с цел запазване на солидарния принцип и доверието на осигурените
лица към системата, не трябва да се допуска НЗОК да финансира онези дейности, които са конституционно задължение на държавата по отношение на здравното обслужване на населението, посочва се в становището. Този подход според ИСС следва да се
предприеме и към дейности, които не се финансират в рамките на здравното осигуряване – нормативно вмененото задължение
към НЗОК да заплаща помощни средства за инвалиди и лица в неравностойно положение.
Като най-важно условие за осигуряването на стабилност, сигурност и предвидимост на здравноосигурителната система Съветът
посочва извършването на реално остойностяване на основния пакет от здравни дейности, който да се гарантира с бюджета на
НЗОК. Предлага се да се изготвя актюерски модел, с който да се прогнозират очакваните тенденции в разходите и рисковете
свързани с фискален натиск. На тази основа трябва да се определи минималният размер от средства, с който трябва да разполага
НЗОК, за да гарантира изпълнението на поетите ангажименти към осигурените лица, гласи становището.
Освен това според ИСС е наложително да се определи реалната здравноосигурителна вноска, която държавата трябва да прави
за осигуряваните от нея лица. Това да се извърши чрез оценка на реалните разходи, които се правят за тях, и на тази база да се
определи реалният размер на вноската за различните групи.
По отношение на здравнонеосигурените лица ИСС предлага да се предприемат спешни мерки и да се предложат ефективни
решения за тяхно идентифициране, регистриране и медицинско обслужване. Съветът смята, че е по-коректно разходите за обслужването им да се поемат от държавата, тъй като по досегашния начин обслужването им ощетява здравноосигурените лица и
води до натрупване на дефицити в лечебните заведения.
От Съвета настояват да се промени режимът на възстановяване на участието в здравноосигурителната система, с цел осигуряване
на съответствие между времето и размера на направените осигурителни вноски и ползването на осигурителни права.
„Приемането на подобна мярка е уважение и отношение към коректните и редовно плащащи осигурителни вноски лица“, категорични са от ИСС.
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„МБАЛ-ДОБРИЧ“ ПРЕДЛАГА БЕЗПЛАТНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ЗА ТРИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
„МБАЛ-Добрич“ АД участва в среща със стажантите последна година – Специалисти Здравни грижи и Акушерки към Медицински университет „Проф.- д-р Параскев Стоянов“ – Варна, съобщиха от лечебното заведение.
На срещата болницата промотира благоприятните условията за постъпване на работа, професионално развитие
и стаж на територията на лечебното заведение.
„МБАЛ- Добрич“ за първи път предлага възможност за платени ежемесечни стипендии за целия период на обучение на специалисти по здравни грижи и акушерки. Предвидено е финансиране от страна на болницата за получаване на магистратура „Управление на здравни грижи“. Болницата е отделила ресурс за поемане на профилирана специализация за медицински сестри за специалностите „Анестезиология и интензивни грижи“,
“Операционна и превързочна техника“, “Педиатрични здравни грижи“.
Работещите на територията на болницата получават стабилна основна заплата + ДМС от клинични пътеки +
процент от платените доплащания, изтъкват от болницата.

НАГРАДИТЕ НА XIX МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ЧЕРВЕНОКРЪСТКИТЕ И ЗДРАВНИ ФИЛМИ
На официална пресконференция на 20 септември бяха обявени наградите на XIX Международен фестивал на
червенокръстките и здравни филми. Основна тема на тазгодишното издание бе „Пандемия - общество – кино". За
участие бяха селектирани 69 филма от 18 държави от общо 1281 кандидатствали от 101 държави, съобщиха от
пресцентъра на МУ-Варна.
Голямата награда на фестивала журито присъди на българския филм „Живот от Живота" с режисьор Стефан Командарев, в който се проявява феноменалното съчетание между лекаря и кинотвореца.
Специална награда на журито получи белгийският филм „Гласът ми ще е с теб" с режисьор Бруно Тракт. Награда
за най-добър режисьор бе присъдена на Станимир Трифонов за филма „Блаженият", а за най-добър сценарий бе
отличен белгийският филм „Лудешки живот" на Рафаел Балбони и Ан Сирот.
Награда за най-добър филм в категория „Филми на Червения кръст и Червения полумесец" получи филмът
„Подготовка с Педро" на Американския червен кръст, а в категория „Здравни филми" бе присъдена на филма
„Летатели" от Русия. Специалната награда в категория „Филми на Червения кръст и Червения полумесец" на
председателя на Българския червен кръст получи българският филм „Ангелът на милосърдието" на Областния
съвет на БЧК-Русе.
Специалната награда в категория здравни филми на ректора на Медицински университет – Варна получи
филмът „Болестта на царете" на режисьора Валентина Фиданова-Коларова. Наградата за най-добър пълнометражен филм в категорията „Документални филми" получи филмът „Тихо наследство" на режисьора Петя Накова.
Почетен плакет за най-добър късометражен филм в категория „Документални филми" получи филмът „Не е различна" със сценаристи Геновева Донкова и проф. д-р Виолета Йотова. Филмът е реализиран от телевизията на МУ
- Варна по поръчка на Варненското дружество по детска ендокринология.
Специална награда в категория „Документални филми" бе присъдена на канадския филм „Скитане".
Награда за най-добър пълнометражен филм в категория „Игрални филми" получи филмът „Мамонга" на сръбския режисьор Стефан Милешевич, а за най-добър късометражен филм в същата категория бе присъдена на шведския филм „Жива" с режисьор и сценарист Джими Олсон.
Специалната награда на кмета на Община Варна бе присъдена на актрисата Лорина Камбурова, посмъртно, за
ролята й във филма „Блаженият". Извън регламента на фестивала журито реши да присъди
специален Диплом на испанския документален филм „АД" на режисьора Раул де ла Фуенте.
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БЪЛГАРИЯ Е СРЕД СТРАНИТЕ В ЕС С НАЙ-МАЛЪК ДЯЛ НА ХОРАТА,
КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ДЕПРЕСИРАНИ
България е сред страните в ЕС с най-малък дял на хората, които се чувстват депресирани, сочат обобщени данни на
Европейската статистическа служба Евростат за 2019 г. Данните са публикувани по повод Световния ден за превенция на самоубийствата, който се отбелязва на 10 септември, информира Zdrave.net.
Едва 2,7% от българите съобщават за депресия - по този показател страната ни се нарежда след Румъния с 1% оплакващи се от това състояние и пред Малта, където 3,5% от хората признават, че са депресирани.
Европейската статистика сочи, че 7,2% от гражданите на ЕС съобщават за хронична депресия, което представлява
малко увеличение в сравнение с 2014 г. (+0,3 процентни пункта).
Сред страните от ЕС Словения държи първото място с най-висок дял от населението, което съобщава за хронична
депресия – 15,1%. Следват Португалия с дял от 12,2% и Швеция – с дял от 11,7%.
Делът на хората, оплакващи се от депресия, е по-висок при жените, отколкото при мъжете във всички държави, членки на ЕС, сочат още данните на статистиците. Португалия регистрира най-висок дял на жените, съобщили за хронична депресия - 16,4%, следвана от Словения с 16,0%. Словения също така регистрира най-висок дял мъже, съобщаващи за хронична депресия – 14,3%, следвана от Швеция с 10% и Германия с 9,9%.
От Евростат посочват, че публикуват тези данни на Световния ден за превенция на самоубийствата, защото са съпричастни към усилията за повишаване на осведомеността за самоубийството и психичното здраве.
10 септември е обявен за Световен ден за превенция на самоубийствата от СЗО през 2003 г. по инициатива на Международната асоциация за превенция на самоубийствата.
По данни на СЗО всяка година близо 800 000 души отнемат живота си. Но самоубийствата могат да се предотвратят.
Ето защо мотото на тазгодишната кампания е „Да работим заедно за предотвратяване на самоубийствата“. Темата е
избрана, за да се постави акцент върху необходимостта от сътрудничество, насочено към ефективна превенция на
този глобален проблем.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕК УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН ОБЕЩА
УСКОРЯВАНЕ НА ВАКСИНАЦИИТЕ ПО СВЕТА
Следващата година ще е "проверка за характера" на Европейски съюз, който се бори с пандемията от COVID-19. Това заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, информира БТА на 15.09. 2021 г. като
се позова на агенция „Ройтерс“.
"Пандемията е маратон, а не спринт", отбеляза председателят на ЕК в годишната си реч "За състоянието на Съюза"
пред Европейския парламент в Страсбург. "Нека си гарантираме, че тя няма да се превърне в пандемия на неваксинираните", призова тя.
Фон дер Лайен обеща ускоряване на ваксинациите по света, а също ЕС да дари още 200 милиона дози ваксини срещу коронавируса на страни извън съюза.
"Основен и най-спешен наш приоритет е ускоряването на глобалната ваксинация. Вече се ангажирахме да споделим 250 милиона дози ваксини. Днес мога да обявя, че нашата мисия ще осигури дарение от още 200 милиона дози до средата на следващата
година", заяви тя.
"Това е солидарна инвестиция, а също инвестиция в световното здраве", каза Фон дер Лайен, цитирана от агенция
„Франс Прес“. Тя подчерта, че ако в ЕС са ваксинирани над 70% от пълнолетните жители, то в бедните страни са
поставени по-малко от 1% от наличните дози.
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ХИЛЯДИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ИЗЛЯЗОХА НА ПРОТЕСТ ВЪВ ВАРШАВА
Хиляди медицински специалисти преминаха по улиците на Варшава през уикенда с настояване за по-добро заплащане и по-добри условия, тъй като страната се подготвя за четвърта вълна от пандемията COVID-19, информира
Zdrave.net на 13.09. 2021 г. като се позова на агенция „Ройтерс“.
Голяма част от медиците в Полша твърдят, че коронавирусът е станал причина да излязат на показ множество провали в здравната система на страната. Те са категорични още, че работата в сектора не е привлекателна поради ниските заплати и високите нива на стрес.
„Искаме достойни работни места и заплати ... Сега работя около 500 часа на месец, не за пари, а защото няма кой да работи“, казва 41-годишният фелдшер Войцех Здановски.
Облечени с работното си облекло и с плакати в ръка, на които е написано „Заедно за доброто на пациентите“ и
„Болна страна“, лекари, медицински сестри, физиотерапевти и спешни медици, се събраха пред Върховния съд на
страната, преди да преминат през центъра на столицата. Техните искания включват освен по-високи заплати, наемане на повече обслужващ персонал, както и мерки за защита срещу физическа и вербална агресия.
Полският министър на здравеопазването Адам Ниедзелски отхвърли исканията като твърде скъпи и нереалистични. Според него исканите промени биха стрували увеличение с около 105 милиарда злоти (27,31 милиарда долара),
което би тласнало разходите за здравеопазване до над 10% от брутния вътрешен продукт (БВП).
„Нека да бъдем сериозни, защото ако в този момент имаме бюджет за здраве, който е 120 или 130 милиарда злоти и има искания да го увеличим със 100 милиарда, това излиза напълно извън границите на здравия разум“, коментира Ниедзелски
пред Radio Zet.
През януари 2020 г. лекар със специализация печели средно почти 14 000 злоти на месец преди облагане с данъци,
докато медицинските сестри печелят между 5700 и 6600 злоти, по данни на Министерството на здравеопазването,
цитирани от всекидневника Gazeta Wyborcza.
Полша, в която живеят около 38 млн. души, досега е докладвала за 2 893 173 случая на коронавирус и 75 425 смъртни случая от COVID-19.

СЛЕД ПРОТЕСТИ НА ЗЪБОЛЕКАРИ В ГЪРЦИЯ ОТМЕНИХА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ТЕСТВАНЕ
ЗА COVID-19 ПРЕДИ СТОМАТОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД
Зъболекарите принудиха здравното министерство да оттегли нареждането за задължителен тест за COVID-19 преди посещения при стоматолог. Техният съюз се аргументира с това, че е невъзможно да се изисква тест от ваксиниран пациент или при спешен случай. По последно нареждане отрицателен тест се изисква само при хирургична
намеса и за придружители на пациенти в тежко състояние, съобщи БНР на 22.09. 2021 г.
В същото време в Гърция продължава масовото ваксиниране на студентите, за да могат да посещават лекции в университетите.
Синдикатът на учителите съобщава, че всеки ден родители протестират срещу задължителното тестване на децата
по два пъти на седмица и срещу носенето на маски. Масово съдят директорите на училищата.
Няколко области в Гърция, сред които е и Солун, отново регистрират повишен брой заразени с коронавируса. Възможно е да се наложи частична карантина.
От опозицията настояха да се вземат спешни мерки в градския транспорт, където COVID ограниченията не се спазват.
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СТАРТИРА КАМПАНИЯ "ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ЗА ВСИЧКИ"
Превенцията и запазването на здравето са във фокуса на Европейската комисия. Кампания "Здравословен начин на
живот за всички" откри българският еврокомисар Мария Габриел на 23 септември. Инициативата ще се провежда в
рамките на две години и ще осигури финансиране в размер на 764,4 милиона евро по програмите „Еразъм+",
„Хоризонт Европа" и „EU4Health" в подкрепа на здравословния начин на живот. За това информира Clinica.bg.
"Грижейки се за общественото здраве, инвестираме в бъдещето си. Инициативата "Здравословен начин на живот за всички"
е силно послание към европейските граждани за важността на спорта и физическата активност за здравето им. Тя показва,
че здравето, спортът, науката, храните и грижата за околната среда са взаимосвързани", заяви Мария Габриел.
Липсата на физическа активност има отрицателни последици за здравето на хората и за обществото. По данни от
последното проучване на Евробарометър, почти половината от европейците не практикуват спорт или физическа
активност. Според комисар Габриел е важно не само вниманието към проблема, но и предприемането на конкретни действия от местно до европейско ниво. Българският еврокомисар информира също, че кампанията
"Здравословен начин на живот за всички" се основава на три измерения. Първото е свързано с нуждата от по-добра
осведоменост за здравословния начин на живот сред населението. Второто набляга на улесняването на достъпа до
спорт, физическа активност и здравословно хранене. А третото измерение откроява необходимостта от съвместен
подход и общи инициативи между политиките на спорта, здравеопазването, храните, науката и иновациите.
Организациите, желаещи да се ангажират с инициативата, могат да поемат ангажименти за действия онлайн чрез
т.нар. Съвет за поемане на ангажименти. Тези действия ще позволят изграждане на нови партньорства в отговор на
нуждите на хората към физическа активност и по-добра осведоменост за здравето им.

Според анализ на Евростат:
БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ОТ ПЕТТЕ СТРАНИ В ЕС С НАЙ-ВИСОК ПРОЦЕНТ НА ХИПЕРТОНИЦИТЕ
Според обобщени данни за 2019 г. 22% от жителите на Европейския съюз на възраст над 15 г. са имали високо кръвно налягане, сочи публикуваният днес анализ на Европейската статистическа служба Евростат. За това информира
Zdrave.net.
Сред страните членки на общността най-висок е делът на хипертониците в Хърватия – 37%, следвана от Латвия и
Унгария - по 32%, Литва - 29,9% и България – 29,7%. Така страната ни се нарежда в челната петорка на ЕС по брой
на хората с високо кръвно налягане.
На обратния полюс с най-малко хипертоници се нарежда Ирландия, където техният дял е 12%, следват Люксембург, Румъния и Нидерландия с по 16%.
Делът на жените в ЕС с високо кръвно налягане е малко по-висок от този на мъжете – 23% срещу 21%, отбелязват
статистиците. Такава е и тенденцията у нас - 33% жени срещу 26% мъже.
Отново Хърватия държи първенството по дял на жените с хипертония – там те са 38%, следват Латвия и Унгария –
респективно с 37% и 34%. Заболяването засяга и значителен брой мъже в Хърватия - там техният дял е 36%, следват
Унгария с 29% и Финландия с 26% мъже с повишено кръвно налягане.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

БАПЗГ има договори за продължаващо обучение с различни университети и лечебни заведения в страната. За всеки курс се издава удостоверение с определен брой кредитни точки
по Единната кредитна система на БАПЗГ.

КАК ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА
СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ "

Уважаеми професионалисти
по здравни грижи,
Абонаментът се осъществява от:

Повече подробности:
в сайта на БАПЗГ
или на тел. 02 915 69 11.

Фирма "ДОБИ ПРЕС" ЕООД
(тел. 02 963 30 82)
и
"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
Каталожният номер на списание
"Здравни грижи" е 1332

КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Годишен абонамент:
за книжния вариант - 18.00 лв.
за електронния вариант - 10.00 лв.
15 кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ

Българската асоциация на професионалистите
по здравни грижи предлага 19 курса за дистанционно продължаващо обучение.
Темите можете да видите на сайта на Асоциацията
(www.nursing-bg.com) в раздел
"Обучение". Там има и указания как става
записването за предпочетения от Вас курс.
Завършилите даден курс получават удостоверение с определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.
Регистрацията се осъществява в платформата
за дистанционно обучение на БАПЗГ на адрес:

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.

http: //learning.nursing-bg.com

Електронният бюлетин е ежемесечно издание на БАПЗГ. Приемник на в-к “Здравни грижи”,
приложение на сп. “Здравни грижи”
Редакционен екип:
Проф. д-р Станка Маркова главен редактор
Румяна Милева – редактор

За контакти:
гр. София 1680
Ул. “Казбек” № 62
Тел.: +359 29156927
Факс: +359 29549753
GSM: +359 882 447 230
www.nursing-bg.com

® Всички права запазени
Собственост на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)
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