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Скъпи приятели,
Позволете ми преди всичко да Ви поздравя със 7-ми април – Денят на здравето, и да пожелая здраве на Вас и Вашите семейства!
Всички с надежда посрещаме отстъпването на пандемията и
отпадането на строгите противоепидемични мерки. И макар да
сме уморени от дългите ограничения, осъзнаваме, че не бива да се
отпускаме напълно, а да продължаваме да живеем с разумна предпазливост.
Време е да направим равносметка за нашите усилия и резултатите от тях при справяне с пандемията. Всички медицински
специалисти положиха неимоверна жертвоготовност в ежедневната борба с болестите, над 24 000 се разболяха от COVID инфекцията и над 100 загубиха живота си. Надявам се, че ние научихме урока си и с още по-голяма готовност и отговорност ще
посрещаме всяко ново предизвикателство. Най-искрени благодарности за всичко, което свършихте от любов към пациентите и
най-благородните професии!
Пандемията показва порочната действителност в здравеопазната система поради критичната липса на медицински специалисти, най-вече на медицински сестри. За съжаление данните, които БАПЗГ огласява повече от 10 години
относно недостига и демографската характеристика на медицинските сестри и акушерките се потвърди наскоро
от национално представително проучване. Все повече нараства възрастта и все повече намалява броят както на
медицинските сестри, така и на акушерките. Всяка трета медицинска сестра и всяка четвърта акушерка са в пенсионна възраст. Тези тревожни данни бяха споделени по време на дискусията „Кадровия дефицит в здравеопазването – последици и нужда от промяна“, организирана от “Индекс на болниците“ и Clinica.bg. На форума присъстваха
здравният министър Асена Сербезова, председателят на Комисията по здравеопазването доц. Антон Тонев, заместник-министри, депутати, мениджъри на водещи лечебни заведения, бивши министри на здравеопазването. В дискусията ясно пролича загрижеността на управляващите за острия недостиг на медицински специалисти и те поеха ангажимент да изготвят мерки за излизане от кризата, сред които осигуряване на по-добро заплащане на труда,
увеличаване на бройката за кандидат-студентите, осигуряване на стипендии и т.н. - все неща, за които БАПЗГ
отдавна настоява за да бъде спасено съсловието. Иска ми се да вярвам, че обещанията на управляващите са искрени
и подкрепени с отговорност за бъдещето на българското здравеопазване. Усилията и упоритостта, с които БАПЗГ
се бори повече от 20 години за нов имидж и статус на професионалистите по здравни грижи, са на път да се реализират. Вярно е, че БАПЗГ не участва в договарянето на Националния рамков договор, но се надявам, че Българският
лекарски съюз ще успее да договори по-високи цени на клиничните пътеки, което означава и по-добро заплащане на
труда. Ще следим процесите, които се подготвят в сферата на здравеопазването и ще реагираме адекватно. Скъпи
колеги, разчитаме на Вашата подкрепа, мнения и сигнали. Целите са ясни – повече и по-удовлетворени медицински
специалисти, по-качествени здравни грижи, по-здрава нация. Заедно ще успеем!
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Баба Марта дари с мартеници за здраве студентите и преподавателите
във Филиал Шумен на Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна
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В първия ден на най-женския месец от календара, пациентите и служителите на УМБАЛСМ „Н. И.
Пирогов“ добротворци дариха мартеници като символ на здраве и с пожелание за благоденствие.
Главната медицинска сестра Маргарита Стоянова и старшите медицински сестри на клиниките и
отделенията на болницата лично получиха стотици мартеници от Български Червен кръст, Сдружение „Зазоряване“ и БНП Париба, съобщиха от лечебното заведение.
БЧК дарява мартеници за пета поредна година. Те са изработени от учениците на няколко столични
училища - 19 СУ „Елин Пелин“, 51 СОУ „Елисавета Багряна“ , 66 СУ „Филип Станиславов“, 142 ОУ
„Веселин Ханчев“, Национален учебен комплекс по култура, Първа частна математическа гимназия
и др.
„Благодарим на всички дарители, че не сме забравени днес, защото в дни на трудности традициите крепят
духа. Приемаме, че това е поредното признание за нашата работа в най-голямата спешна болница в страната. Както винаги сме в готовност да посрещнем нуждаещите се от медицинска помощ без разлика от тяхната националност, религия и етническа принадлежност, защото в медицината няма място за политика!“,
подчерта главна медицинска сестра Стоянова.
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Младежите от Столичната организация на Българския Червен кръст (БЧК) дариха над 200 мартеници – наречени за здраве, за пациентите на COVID-зоните на Военномедицинска академия, съобщиха
от лечебната структура.
Благодарим Ви, че се грижите за нас и всички, които имат нужда, обърна се към медиците Доли Петрова от БЧК.
Ние Ви благодарим от сърце, че за поредна година ни подкрепяте и носите усмивки – не само за нас,
но и за нашите пациенти, отвърна от своя страна проф. д-р Камен Плочев, ръководител на Първа
клиника по инфекциозни болести, който прие мартеничките и благодари на децата за вниманието
и усилията, които са положили.

По-рано младежите поднесоха цветя
пред Паметника на медицинските чинове, като по този начин отдадоха
почит към медиците, загубили собствения си живот, докато се борят да
спасят друг.
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ПРОТЕСТ

МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ИЗЛЯЗОХА НА МЪЛЧАЛИВ ПРОТЕСТ
ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Мълчалив протест на медицински сестри се проведе днес, 1 март 2022 г., пред Министерството на
здравеопазването. Протестът се организира за четвърта поредна година от Синдиката на българските медицински специалисти (СБМС) и беше подкрепен от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).
Тази година медицинските сестри протестираха мълчаливо, но успяха да заявят достатъчно ясно своите искания: за предприемане на мерки за спасяване на съсловието, за определяне на професията на
медицинската сестра за защитена професия, за приемане на Стандарт по здравни грижи, за подобряване условията на труд и за достойни заплати.
„За две години 4000 медицински сестри са напуснали системата, остават 19 000 за цяла България“, пишеше
на голям транспарант, който държаха медицински сестри. Протестиращите почетоха с мълчание
паметта на колегите, загубили живота си в пандемичната ситуация и оставиха пред централния вход
на министерството стари чехли, символ на заминалите в чужбина, карамфили и плакат със следните
послания: „ДА на достойния труд! ДА на достойното заплащане! ДА на милосърдието. НЕ на търговията
със здраве!“
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„Работещите медицински сестри в България са 19 800, а на здравната система са необходими 50 хиляди медицински сестри. За да се запазят наличните кадри и да се повиши интересът към професията са нужни решителни стъпки - в посока на заплащането, правилата на работа и условията на труд, възможностите за
повишаване на квалификацията и не са последно място – намаляване на агресията към медицинските специалисти и повишаване на техния обществен имидж “, коментира Милка Василева.
„Наши колеги се пенсионират или започват друга работа, ставаме все по-малко, скоро няма да има кой да се
грижи за пациентите“, сподели една от протестиращите медицински сестри. Нейни колежки допълниха, че много от желаещите да подкрепят протеста не са дошли, защото са на работа или пък са
преуморени от тежките дежурства и работа на две-три места.
Заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Георги Йорданов покани на разговор лидерите
на протеста. На срещата присъстваха председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева, председателят на СБМС Мая Илиева, председателя на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова,
Веселина Ганчева – председател на Националната конфедерация на труда (НКТ).
Зам.-министър Йорданов пое ангажимент да бъдат обсъдени в работен формат с участието и на други министерства поставените от медицинските сестри проблеми, за да се търси трайно решение.
„Целта е да се намерят подходящите форми и стимули, така че повече млади хора да изберат професията и
да останат да практикуват в България. Сред водещите задачи на Министерството на здравеопазването е
българското здравеопазване да бъде обезпечено с достатъчно квалифицирани специалисти и професионалисти
по здравни грижи“, заяви още доц. Йорданов, цитиран от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
„До средата на март ще бъде сформирана работна група с представители на медицинските сестри, на Министерството на здравеопазването и на Министерството на труда и социалната политика, която ще обсъди пакет от мерки с цел защита на професията на медицинските специалисти, промяна на условията на
труд, както и заплащане според квалификацията“. Това каза пред журналисти Мая Илиева след края на
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срещата. Тя допълни, че заедно с Веселина Ганчева, в качеството си на ръководители на синдикални
структури, са заявили желание да участват в преговорите за нов Колективен трудов договор (КТД), в
който се залагат минималните прагове за заплатите на отделните групи медицински специалисти.
Синдикалистите и БАПЗГ ще настояват за начална работна заплата в размер на три минимални работни заплати. „Средства има, но трябва да се намери механизъм и правила, по които те да достигат и да
се изплащат на хората“, заяви Мая Илиева. Всички бяха единодушни, че с начална заплата от 950 лева
медицинските специалисти не могат да посрещат нуждите си и това отблъсква много млади хора от
решението да се посветят на тези благородни, но изключително трудни и отговорни професии.
Веднага след избирането на министър Асена Сербезова БАПЗГ внесе в Министерството на здравеопазването проект на Стандарт по здравни грижи, в който за залегнали изисквания към квалификацията, организацията и осъществяването на здравни грижи в лечебни заведения за извънболнична
помощ, за болнична помощ, в структури за продължително лечение, в условия на спешност. „В контекста на качеството и безопасността при осъществяването на здравни грижи сме заложили изисквания за
минимална обезпеченост с медицински специалисти според спецификата на лечебната структура“, уточни
Петя Недкова, председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ. По думите ѝ здравните
грижи стават все по-необходими в условията на пандемия. Това налага да се направят значителни
изменения в организацията на труда на медицинските специалисти и систематизирането на извършваните от тях дейности. „Чрез медицинския стандарт „Здравни грижи" се задават минималните изисквания за броя на медицинските сестри и другите медицински специалисти спрямо броя на пациентите, регламентират се базовите изисквания, без които не може да се постигнат безопасност и максимално добри лечебни резултати“, каза още Петя Недкова.
От Министерството на здравеопазването съобщиха, че в условията на пандемия медицинските сестри, които заминават да работят в чужбина са значително по-малко отколкото в предишни години.
През 2020 г. и 2021 г. МЗ е издало съответно 77 и 101 удостоверения на медицински сестри, които са
заявили, че ще работят в други страни. За сравнение - през 2008 г. здравното ведомство е издало 687
удостоверения, а през 2014 г. - 327.
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БАПЗГ ПОЧЕТЕ ПАМЕТТА НА МЕДИЦИТЕ,
ЗАГИНАЛИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

На 2 март, в навечерието на 144-ата годишнина от Освобождението на България от османско владичество, председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни
грижи Милка Василева поднесе венец пред Докторския паметник в София. С поднасяне на венци и цветя представители на държавни институции и неправителствени организации също изразиха почитта си към загиналите по време на Руско-турската Освободителна война (1877 - 1878
г.) лекари, милосърдни сестри, фелдшери, фармацевти, самарянки и санитари. По традиция
възпоменателната церемония беше организирана от Българския Червен кръс
Председателят на БЧК акад. Христо Григоров произнесе кратко слово, в което каза: „Тук, на каменните страници на този свят паметник, са изписани имената на 531 медицински чинове в знак на
дълбока признателност и за да останат завинаги в българската историческа памет. Дълбок поклон пред
святото дело на героите-медици, което ще се помни и почита от поколенията!“
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Председателят на БЧК акад. Христо Григоров произнесе кратко слово, в което каза: „Тук, на каменните страници на този свят паметник, са изписани имената на 531 медицински чинове в знак на
дълбока признателност и за да останат завинаги в българската историческа памет. Дълбок поклон пред
святото дело на героите-медици, което ще се помни и почита от поколенията!“
Над 2000 милосърдни сестри са помагали при спасяването и лечението на ранените войници и
опълченци, стоейки редом до 1600 лекари. Към милосърдните сестри от руската армия са се присъединили много български доброволки, които са преминали специални курсове. Някои от тези
първи български милосърдни сестри, оцелели по време на войната, по-късно са преминали обучение в Първото училище за милосърдни сестри към болницата на Червения кръст (днешната
университетска болница „Н. И. Пирогов“) и са продължили да оказват здравни грижи и след
Освобождението на Отечеството.
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БАПЗГ ПРОВЕДЕ ЗА ВТОРИ ПЪТ БЕЗПЛАТНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ,
ПОСВЕТЕНО НА КАРДИОПУЛМОНАЛНАТА РЕСУСЦИТАЦИЯ

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проведе за втори път през тази година безплатно онлайн обучение на тема „Клинична смърт и лечението ѝ – кардиопулмонална ресусцитация“ с лектор проф. д-р Олег Хинков, д.м. - един от водещите анестезиолози у нас. Обучението се проведе на 4 март 2022 г., в него се включиха 109 специалисти по здравни грижи от цялата страна. Първото обучение по КПР се състоя на 28 февруари и в него участие взеха 119 медицински специалисти .
Проф. Хинков изтъкна, че в лекцията му е изградена върху научните медицински доказателства и
практически опит на Американската кардиологична асоциация (American Heart Association - AHA). В
началото той се спря на разликите между терминално състояние и клинична смърт като опроверга
някои широкоразпространени заблуди сред обикновените хората и част от медиците. Проф. Хинков
посочи основните правила, които трябва да се спазват в определена последователност при осъществяване на кардиопулмонална ресусцитация.
Първото правило е да се постави по най-бързия начин диагноза „клинична смърт“. Това се случва,
когато неочаквано, внезапно и бързо пациентът загуби съзнание, пулс и дишане. Второто правило е
медицинското лице, притекло се на помощ, да алармира за опасното състояние, в което се намира
пациента като съобщи на свои колеги от лечебното звено или на единния телефон за спешни повиквания 112. Третото правило се нарича „Екшън“ и представлява поредица от действия. Първото действие е да се постави пациентът върху твърда основа. Следващата стъпка е да се проверят и почистят
горните дихателни пътища. Беше обърнато специално внимание на позицията на ръцете на медицинския специалист при извършване на компресия-декомпресия на гръдния кош – те трябва да се
поставят върху мечковидния израстък на гръдния кош. За успеха на усилията изключително важни
са и дълбочината и честотата на притисканията. Оптималната дълбочина е 5 см, а оптималната честота е 120 притискания в минута. Специалистът изтъкна, че проверка за адекватни животоспасяващи
действия се прави като се провери дали има пулс на артерия каротис на врата.
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Бяха представени различните методи за обдишване при КПР – уста в уста, с помощта на лицева
маска и саморазгъващ се балон тип AMBU. Той изтъкна, че медиците трябва да използват установените помощни средства, които винаги трябва да бъдат в изправност и достъпни. Лекторът се спря
на предимствата и недостатъците на различните видове дефибрилатори.
Проф. Хинков изтъкна, че след успешна КПР пациентът задължително трябва да бъде настанен в
Сектор за интензивно лечение.
В края на презентацията си специалистът даде ценни съвети на курсистите. Един от тях е да обновяват знанията и уменията си за КПР най-много на всеки 3 месеца. Ако не са сигурни, че могат да
обдишват правилно или са несигурни при канюлиране на периферна вена, да се обърнат към специалист по анестезиология. За извършването на правилна дефибрилация пък трябва да почерпят
знания и опитност от специалист по кардиология.
Участниците в обучението ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.

Проф. Олег Хинков е завършил Медицинска академия в София през 1973 г. Започва работа като
ординатор-анестезиолог в Районната болница в
гр. Дупница. От 1978 г. до 1992 г. е асистент,
старши асистент, главен асистент в Катедрата по анестезиология и интензивно лечение към
Медицински университет - София. От 1996 г.
той е професор към същата катедра. От 1992 г.
до 2002 г. проф. Хинков е началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в
УМБАЛ “Александровска”. Бил е зам.-министър
на здравеопазването, както и експерт на НЗОК.
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НАД 200 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ,
ПОСВЕТЕНО НА СЪРДЕЧНАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Над 200 специалисти по здравни грижи от цялата страна взеха участие в безплатен интерактивен
виртуален курс на тема „Сърдечна недостатъчност - теоретични познания, насочени към клинични
успехи в практиката на специалистите по здравни грижи“, организиран от Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи в сътрудничество с фармацевтичната компания
„АстраЗенека“.
Курсът се проведе на 18 март 2022 г. Лектори на обучението бяха проф. д-р Йото Йотов - ръководител на Втора клиника по кардиология на УМБАЛ „Света Марина“ - гр. Варна и преподавател в
Първа катедра по вътрешни болести на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ –
Варна, и Мария Георгиева - старша медицинска сестра в Отделението по неинвазивна кардиология
на УМБАЛ „Света Марина“ - гр. Варна.
По време на курса бяха представени следните теми:
 Сърдечна недостатъчност (СН) - класификация, епидемиология, патогенеза и клинична изява.
Диагноза и прогноза;
 Наблюдение на пациенти със сърдечна недостатъчност - рискови фактори и усложнения;
 Поведение при болни със сърдечна недостатъчност;
 Мониторинг и белези на влошаване на пациенти със сърдечна недостатъчност;
 Амбулаторно проследяване на пациенти със СН - модели, цел и роля на специалистите по
здравни грижи.
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"Сърдечно-съдовите заболявания са основна причина за смъртността в световен мащаб. В същото време пандемията от COVID-19 оказа и продължава да оказва негативно влияние върху пациентите, страдащи от сърдечно-съдови заболявания, заради нарушената комуникация и затруднения достъп до специалисти“ , изтъкна
проф. Йотов. Той подчерта, че контролът и навременното лечение са изключително важни. По думите на специалиста, между 50% и 80% от случаите на сърдечно-съдови заболявания са предотвратими,
ако се вземат навременни мерки. Това се отнася с пълна сила и за хората с артериална хипертония.
Колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-добра е здравната прогноза.
Сърдечната недостатъчност е хронично заболяване, при което сърцето не може да изтласква достатъчно количество кръв в организма. Заболяването може да бъде провокирано от неконтролирана или
лошо контролирана артериална хипертония, както и вследствие на имунни и възпалителни заболявания; диабет; коронарна болест на сърцето; инфаркт на миокарда; вродени сърдечни заболявания;
аритмия; увреждане на сърдечните клапи; предсърдно мъждене; злоупотреба с алкохол, медикаменти
и др.
Лекторът се спря на факторите, които могат да влошат здравословното състояние и да задълбочат
проблема като редукция на терапията, физическо натоварване, грешки на диетата, новопоявили се
или рецидивиращи ритъмни и проводни нарушения, белодробна емболия, задържане на сол в организма, обостряне на бъбречната недостатъчност и др.
Проф. Йото Йотов представи симптомите, които издават сърдечната недостатъчност - задух и силна
отпадналост, дължащи се на липсата на кислород, заради ограничения обем от кръв в организма, оток
на глезена, невъзможност за извършване на физическо натоварване, нощна кашлица, хрипове, чувство на подуване, спад на когнитивната функция и др. Той посочи и признаците на сърдечна недостатъчност – повишено югуларно венозно налягане, поява на трети и четвърти сърдечен тон, белодробни хрипове, тахикардия, студени крайници, загуба на тегло и др.
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Лекторът се спря на различните възможности за диагностика, лечение и контрол на болестта. Бяха
посочени и страничните ефекти и усложненията, които могат да се появят по време на лекарствената терапия диуретици, АСЕ инхибитори, ангиотензин рецепторни блокери и др.
Прогресията на болестта може да доведе до неприятни усложнения – саркопения (постепенно намаляване на мускулната маса, което може да провокира падания), депресия и тревожни разстройства и др.
Старша медицинска сестра Мария Георгиева се спря на ролята на медицинската сестра, която трябва да информира болния и неговите близки за изписаните медикаменти, да следи за правилния
прием на лекарствата, както и за появата на нежелани събития но време на лечението. Адекватните
и бързи реакции на медицинската сестра спомагат за бързото и навременно насочване на пациенти, чието състояние се е влошило, към лекуващия лекар, който трябва да коригира терапията. Тя се
спря на амбулаторното проследяване на пациенти със СН и различни модели на сестринска грижа.
Бяха представени конкретни клинични успехи в практиката на специалистите по здравни грижи
по време на лечението и контрола на пациенти със сърдечна недостатъчност.
Участниците в обучението ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.
Проф. д-р Йото Йотов, д.м., е ръководител на Втора клиника по кардиология на УМБАЛ
„Света Марина“ - гр. Варна и преподавател в Първа катедра по вътрешни болести на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Завършил медицина във ВМИ –
Варна. Бил е асистент в Катедра по кардиология и ревматология (1993 г.), главен асистент в
същата катедра (1998 г.), а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести. През 1993 г.
придобива магистърска степен по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: „Вътрешни
болести“ (1994 г.), „Кардиология“ (1998 г.) и „Социална медицина и здравен мениджмънт“ (2002 г.). През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “Оценка на глобалния
сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”. От 2011 г. е доцент, а от 2018 г. е професор по кардиология в Първа катедра по вътрешни болести на Медицински университет – Варна. От 2018 г. е зам.- декан на Факултета по медицина, МУ-Варна.

Неговите основни научни разработки са в областта на исхемичната болест при жени, превантивна кардиология, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, сънна апнея. От 2014 г. ръководи център за амбулаторно наблюдение на болни със сърдечна недостатъчност, който, единствен
от България, е включен в световната мрежа за амбулаторно наблюдение и контрол на болните със сърдечна недостатъчност Optimize-HF Care Program.
Мария Георгиева е старша медицинска сестра в Отделението по неинвазивна
кардиология на УМБАЛ „Света Марина“ - гр. Варна. Редовен докторант и преподавател към Катедра “Здравни грижи“ на Медицински университет „Проф.
Д-р Параскев Стоянов“ - Варна. Завършила е Медицински университет – Варна
- през 2008 г. получава диплом за бакалавър по специалност „Медицинска сестра“, а две години по-късно – за магистър по специалност „Управление на здравните грижи“ в МУ-Варна. От 2019 г. е зачислена като редовен докторант към
катедра “Здравни грижи“ МУ-Варна.
Професионалната си кариера започва като редова медицинска сестра в Клиниката по интензивна кардиология, след което продължава в направление неинвазивна кардиология на УМБАЛ „ Св. Марина“ – Варна. От 2017 г. е старша медицинска сестра в същото направление. Научно-изследователската ѝ дейност е в областта на сърдечната недостатъчност.
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БАПЗГ ПРОВЕДЕ БЕЗПЛАТЕН ВИРТУАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН КУРС
„НОВОРОДЕНИ ДЕЦА НА МАЙКИ С COVID-19 ИНФЕКЦИЯ“

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проведе на 19 март 2022 г. безплатен виртуален интерактивен курс „Новородени деца на майки с COVID-19 инфекция“. В обучението се включиха 120 специалисти по здравни грижи от цялата страна (предимно акушерки). Лектор
на курса беше проф. д-р Боряна Слънчева, д.м. - началник на Клиниката по неонатология в
СБАЛАГ „Майчин дом” - София.
В началото на обучението курсистите бяха поздравени от Антоанета Димитрова, зам.-председател
на УС на БАПЗГ (квота „Акушерки“), която беше и модератор на срещата.
В презентацията си проф. Слънчева засегна следните теми:


Коронавирусна инфекция и бременност – превенция и поведение;



Поведение при новородени на майки с COVID-19.



Грижи за инфектирани с COVID-19 новородени и кърмачета;



Представяне на клинични случаи от практиката.

Проф. Слънчева се позова на 49 проучвания, включващи 329 бременни жени и 331 новородени.
Събрани и анализирани са проби от амниотична течност, кръв от пъпна връв, плацента, цервикален секрет и кърма. Положителни резултати за COVID-19 са открити в 15 проби от феталната страна на плацентата, 7 проби от кърма, 1 проба от пъпна връв и 1 проба от амниотична течност. Според заключенията на изследователите съществуват някои доказателства в подкрепа на потенциала
за вродена, интранатална, постнатална майчино-фетална-неонатална SARS-CoV-2. Изследването
показва още, че 50% от заразените майки предават вируса на децата си по време на кърменето, независимо че са били с маска (от 10 кърмени деца 5 са се заразили). Проф. Слънчева сподели, че децата
на COVID позитивни майки в „Майчин дом“ - София се отделят от тях в специален сектор и се хранят от акушерки с адаптирани млека. Целта е да не се заразят, майките им да се възстановят, поддържайки лактацията си при по-леко боледуване, за да продължат да кърмят бебето си след изписването от болницата.
Специалистката изтъкна, ча бъдещите научни проучвания трябва да изяснят дали коронавирусът
винаги може да се предава от майка на бебе; да се изследват обстоятелствата, които улесняват или
затрудняват преминаването на COVID-19 през плацентарната бариера; да се открият потенциалните източници за предаване на коронавируса от майка на дете; да се потвърди или отхвърли вероятността инфекцията да се предава чрез кърмата.
Проф. Слънчева се спря подробно на протокола за поведение при новородени на майки с COVID-19.
Първият раздел касае подготовката и грижите по време на раждането. Необходимо е да се осигурят
достатъчно реанимационни комплекти за неонатална ресусцитация, така че да не се налага внасяне

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 3/2022

20

БРОЙ 3

ГОДИНА 13

20 22 г.

БАПЗГ

БАПЗГ
БРОЙ 12

ГОДИНА 7

20 16 г.

БАПЗГ

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

на допълнителни комплекти отвън; реанимационната маса да бъде оборудвана със собствен пулсоксиметър; всяко лице, влизащо в залата, да носи определените лични предпазни средства
(ЛПС); да се спазват правилата за обличане и събличане на ЛПС. За да се сведе до минимум експозицията на персонал в Родилната зала, следва да присъства само ангажирания с раждането екип.
Вторият раздел от протокола касае грижите за новороденото в Родилната зала. Едно от условията
е да присъстват най-опитните лекари-неонатолози и акушерки с опит в неонатологичните грижи.
Новородените трябва да бъдат транспортирани в затворен инкубатор. По възможност всички
процедури и изследвания да се извършват в едно помещение с минимален брой служители.
Проф. Слънчева изтъкна, че липсват противопоказания за провеждане на кортикостероидната
профилактика на белодробната незрялост в контекста на COVID-19. Тя се спря подробно на необходимото оборудване на Сектора за новородени на майки с коронавирусна инфекция (кувьози,
апарат за механична вентилация, системи за аспирация вакуум и кислород, пулсоксиметри, инфузионни помпи, амбу за обдишване, ларингоскоп, щипка
Мажил, шкаф с медикаменти за спешна реанимация, консумативи и др.).
Лекторът представи лабораторните изследвания и грижите за деца, нуждаещи се от интензивно
лечение. Беше изтъкнато, че задължително трябва да се води регистър на целия персонал, който
влиза в изолационното помещение. Бяха представени мероприятията за проследяване на здравословното състояние на майки с COVID-19 и техните бебета. „Експозицията към коронавируса сама по
себе си не е основание за превеждане в заведение от по-високо ниво“, подчерта проф. Слънчева.
В петия раздел на протокола специалистката се спря на неонаталните скрининги и ваксини при
бебета с майки, позитивни за COVID-19. Тя представи и данни от натрупания опит в Клиниката
по неонатология на „Майчин дом“- София за периода март 2020 – февруари 2022 г. През този период. В петия раздел на протокола специалистката се спря на неонаталните скрининги и ваксини при бебета с майки, позитивни за COVID-19. Тя представи и данни от натрупания опит в Клиниката по неонатология на „Майчин дом“- София за периода март 2020 – февруари 2022 г.
През този период специалистите да се грижили за 148 новородени на майки с коронавирусна инфекция. 58% от тези жени са родили с цезарово сечение. 41 новородени (28%) са не нуждаели от
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апаратна вентилация, а 56 (38%) – от кислородотерапия. 65 от бебетата (44%) са имали високи стойности на С реактивния протеин (CRР), който показва наличие на инфекция и необходимост от
прилагането на антибиотична терапия. Средният болничен престой на тази група бебета е 13 дни
(от 7 до 78 дни).
Ако бременната страда от диабет артериална хипертония, наднормено тегло и др., се увеличава
рискът от тежко протичаща дихателна недостатъчност и необходимостта от прилагането на апаратна вентилация. Новородените на майки, които са прекарали COVID инфекция през Третия
триместър, са в по-висок риск от преждевременно раждане с тежка форма на респираторен дистрес.и необходимост от апаратна вентилация. Стана ясно, че новородените, заразени с коронавируса имат лош хранителен толеранс и продължително парентерално хранене; лоша теглова крива;
неритмично дишане с чести дихателни паузи, продължителна апаратна вентилация и кислородозависимост; риск от образуването на тромбози, което налага продължително антикуагулантно лечение; продължителни антибиотични курсове; продължителен болничен престой.
Проф. Боряна Слънчева запозна курсистите с различни клинични случаи от клиниката, която
ръководи.
Медицинските специалисти имаха възможност да зададат своите въпроси и получиха изчерпателни отговори. Проф. Слънчева даде подробности за храненето на недоносените бебета, заразени с
кроновавирус. Относно ваксинацията на бременните срещу COVID-19 тя обясни, че ваксина не
бива да се поставя през Първия триместър на бременността. Ваксинопрофилактиката трябва да се
осъществи преди забременяването или през Втория и Третия триместър на бременността. Практиката показва, че ваксинираните бременни жени прекарват по-леко инфекцията и за значително по
-защитени от последващи усложнения.
Проф. Слънчева сподели, че акушерките, с които работи, са много добри и всеотдайни професионалисти. Тя използва случая и благодари на всички акушерки в България, които работят рамо до
рамо с лекарите и дават всичко от себе си за здравето на майките и бебетата.
Курсистите от своя страна благодариха на проф. Боряна Слънчева за интересно поднесените факти от медицинската наука и практика. Те ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.
Проф. д-р Боряна Слънчева, д.м, завършва висшето си образование по
медицина в Медицински факултет на МУ – София през 1979 г. Придобива специалност по педиатрия през 1986 г., по неонатология – през
1997 г. От 1980 г. до 1998 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по неонатология към СБАЛАГ
„Майчин дом“ - София. През 2005 г. придобива образователна и научна
степен „доктор”. През 2007 г. получава научното звание „доцент“, а
от 2013 г. е професор по неонатология в Катедрата по акушерство и
гинекология към Медицински университет – София. От 1999 г. до
момента е началник на Клиниката по неонатология в СБАЛАГ
„Майчин дом” - София. От 2013 г. е национален консултант по неонатология. Член е на дружеството по акушерство и гинекология, член на
управителния съвет на Асоциацията по неонатология и главен координатор в Експертния съвет по неонатология към Министерството на
здравеопазването.
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121 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ВЗЕХА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН
ИНТЕРАКТИВЕН КУРС, ПОСВЕТЕН НА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯТА

121 специалисти по здравни грижи от цялата страна взеха участие във виртуален интерактивен
курс на тема "Кислородотерапия в границите на компетентност на професионалистите по здравни грижи“. Онлайн обучението се състоя на 25 март 2022 г. с лектор проф. д-р Олег Хинков, д.м.
В презентацията си проф. Хинков се спря на общите положения в кислородотерапията – цел; понятията нормооксия, хипероксия и хипоксемия; начините за увеличаване на транспортираното от
еритроцитите количество кислород.
„Кислородотерапията, както и всяка друга терапия, се прилага по индикации и по назначение“, изтъкна
проф. Хинков. Той допълни, че медицинската сестра може и без лекарско назначение да започне
кислородотерапия при даден пациент, но спирането на тази терапия трябва да стане по лекарско
назначение. Мониторингът на кислородотерапията се осъществява с измерването на сърдечната
честота, артериалното налягане и артериалната сатурация, т.е. измерва се кислородът в артериалната кръв, а не дишането.
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„При остра дихателна недостатъчност обдишването с най-високи нива на FiO2 (100%) не предизвиква депресия на дишането, както е при някои форми на хронична дихателна недостатъчност. В този смисъл обдишването с FiO2 100% е животоспасяващо“, обясни специалистът.
Проф. Хинков се спря и на някои рискове при осъществяване на кислородотерапия - вътреболнични нозокомиални инфекции, риск от пожар, ретинопатия при недоносени бебета, депресия на дишането – при пациенти с ХОББ с продължителна хиперкапнея, белодробни ателектази – при пациенти в анестезия, белодробна токсичност – при продължителна кислородотерапия с FiO2 100%.
Лекторът запозна курсистите с предимствата, недостатъците и правилното използване на различните системи за подаване на кислород: назална канюла, лицева маска, система без обратно дишане,
лицева маска + маска на Venturi, високодебитна кислородотерапия чрез назална канюла.
„При използването на лицеви маски дозирането на кислород и овлажняването на газовата смес за изключително важни“, обясни проф. Хинков. Той уточни, че не трябва да се подава кислород с дебит под 5
литра на минута, а препоръчителният дебит е 6-8 литра кислород в минута.
При използване на система без обратно дишане трябва да не се допуска изпразване на балона, а
минималният поток на кислорода трябва да е 10 литра в минута. „При тази система се получава повисока концентрация на кислорода във вдишваната газова смес – до 80%“, обясни лекторът.
При високодебитната кислородотерапия чрез назална канюла количеството кислород, който се
подава е между 16 и 60 литра в минута. Овлажняването и затоплянето на въздушната смес, която се
подава на пациента, са важни елементи, които не бива да се забравят.
Проф. Хинков се спря подробно на системите за овлажняване на газовата смес – бълбукащ овлажнител и небулайзер.
Участниците в обучението ще получат определен брой кредитни точки по Единната кредитна система за продължаващо обучение на БАПЗГ.
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ

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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ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

АБОНАМЕНТНА КАМПАНИЯ
ЗА СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ,
Годишната абонаментна кампания за 2022 г. 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 2022 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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МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ОТ РАКОВИЯ РЕГИСТЪР ВЪВ ВАРНА
ПОМАГА КАТО ДОБРОВОЛКА НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

Медицинска сестра Милена Петкова-Богданова от Раковия регистър към Специализираната болница
за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“ във Варна стана доброволка за
няколко седмици в дарителската инициатива на Фондация „АДРА - България“ за подпомагане на бежанците от Украйна с най-необходимото – хранителни продукти, вода, сокове, лекарства, санитарнохигиенни материали, спално бельо, детски храни и дрешки. Преди или след работа медицинска сестра Богданова, заедно с доброволци с най-различни професии, даваше няколкочасови дежурства на
щанда на неправителствената организация към Кризисния щаб в Двореца на културата и спорта. Така
с даренията на сърцати хора и усилията на доброволците уплашени жени и деца получиха спасителна
подкрепа в трудни за тях дни.
Регионална колегия на БАПЗГ – Варна разказа във фейсбук страницата си за младата сестра и срещите ѝ със страдащите. Един от тях е малкият Влади. Еко какво споделя сестра Богданова за него:
„Момчето, което ми разби сърцето! Въпреки нещастието намери сили да се усмихне. Баща му е останал в
Киев, за да се бори. Толкова скромно дете не съм виждала от години! Покланяше ми се като на Бог, защото е
получил нещо. Нещо, което от скромност първоначално отказваше да вземе. Човек няма как да остане равнодушен, виждайки сълзите в очите му и в очите на дядо му и баба му.“
ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 3/2022
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Медицинска сестра Богданова сподели, че мечтае по-скоро да се намери разумно решение за конфликта
в Украйна, да се възцари мир в родината ѝ.

Медицинска сестра Милена Петкова-Богданова (вдясно) е възпитаничка на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“
– Варна. Притежава бакалавърска диплома за професията си и магистърска диплома по „Управление на здравните грижи“. Надява се
повече млади хора да се насочват към най-благородната и милосърдна професия.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 3/2022
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СТАРТИРА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

За втора поредна година Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна дава
възможност на кандидат-студентите, които желаят да се обучават по специалностите „Медицинска
сестра" и „Акушерка" да заявят участие в предварителен изпит по биология, който ще се проведе
на 16 април 2022 г. (събота). В зависимост от избора си, кандидатите ще могат да се явят на изпит
във Варна, Сливен, Шумен или Велико Търново.
Подаването на документи за участие в предварителните изпити се извършва изцяло онлайн, а системата за регистрация е отворена 24 часа в денонощието. С подробни инструкции за успешна онлайн регистрация можете да се запознаете в сайта на университета.
Крайният срок за подаване на документи за предварителните изпити е до 6 април 2022 г. включително.

ЗДРАВНИ ГРИЖИ, брой 3/2022
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Кандидат-студентите за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", явили се на предварителния изпит по биология, имат право да се явят и на редовния изпит, като задължително подават
документи за участие в класирането в периода от 13 юни 2022 г. до 27 юни 2022 г. и от 6 юли 2022 г. до
12 юли 2022 г.
На 15 юли ще се проведе редовния изпит по биология. При образуването на състезателния бал се
взема по-високата оценка, независимо на коя изпитна сесия е получена. Оценката от предварителния изпит по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" не е балообразуваща
при кандидатстване за други специалности.
От 28 март 2022 г. всички, които се интересуват от предлаганите специалности, студентския живот,
учебните бази и как се кандидатства в МУ-Варна, могат да посетят онлайн платформата „Отворени
врати в МУ-Варна 2022". Кандидат-студентите, които искат предварително да се ориентират и запознаят с възможностите, които предлага МУ-Варна и професионалната реализация след завършването,
ще имат възможност да получат пълна информация като посетят виртуално четирите факултета
към университета – Медицина, Дентална медицина, Фармация и Обществено здравеопазване, както
и Медицинския колеж и филиалите в Шумен, Велико Търново и Сливен и да разгледат учебните
бази за клинично обучение.

УВЕЛИЧАВАТ С 10% ЗАПЛАТИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
От 1 март 2022 година стипендиите на студентите и трудовите възнаграждения на
всички преподаватели и служители в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна ще бъдат увеличени с 10%, съобщиха от учебното заведение.
Увеличава се и броят на отпусканите стипендии за успех на студентите, считано от
летния семестър на учебната 2021/2022 г.
Динамичното развитие на Университета, разширяването на дейността на основните и спомагателните звена на МУ-Варна, увеличаването на обема на преподавателската, научно-изследователската, научно-практическата, експерименталната и административната дейност са основните мотиви за решението. От университета
уточняват, че през академичната 2021/2022 година в МУ-Варна се обучават над
6000 студенти. Близо 1800 са чуждестранните студенти от над 50 държави от целия
свят.
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УВЕЛИЧИХА С 10% ЗАПЛАТИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ
В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Ръководството на Медицински университет - София успя да изпълни ангажимента си по новия Колективен трудов договор, като начисли обещаното
увеличение на работните заплати със задна дата, считано от 01.01.2022 г.,
съобщиха от учебното заведение.
Всички служители и преподаватели в университета получиха повишение с
10% на работните заплати, въпреки недостатъчното финансиране по Закона
за държавния бюджет за 2022 г.
По предложение на Студентски съвет, МУ-София увеличава стипендиите за
своите студенти средно с около 10% за летния семестър на учебна 2021/2022
година. Точната цифра на увеличението варира за различните категории
стипендии по Постановление 90 на Министерски съвет – за успех и по социални критерии.

СТОЛИЧНИЯТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОТПУСНА
ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ УКРАЙНА
Еднократна помощ в размер на 300 лева отпусна на всеки свой студент от Украйна Медицинския
университет-София, след одобрение от Академичния съвет. За това съобщи БНР на 9-ти март
като се позова на съобщение от висшето училище. Решението е на Ректорския съвет и беше
обявено на среща между ректора акад. Лъчезар Трайков и украински студенти.
В МУ-София се обучават общо 39 редовни студенти от Украйна. Над 25 от тях са присъствали на
срещата и са изложили нуждите си в настоящата кризисна ситуация.
За допълнително провеждане на пропуснати упражнения и успешно приключване на учебната
година на украинските студенти, които не са успели да се върнат за летния семестър заради военните действия ще съдейства ръководството на МУ-София.
Наемите за общежитие на всички украински студенти в Медицинския университет до края на
учебната година ще бъдат поети от бюджета на Студентски съвет към висшето училище. Планира се и осигуряване на стаи в общежитията на университета, където да бъдат настанени при нужда семействата на наши студенти, избягали от военните действия в Украйна.
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МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ Е ПАРТНЬОР
В ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА МЗ „+ МЕН“

Медицински университет-София е партньор в новата информационна кампания на Министерство
на здравеопазването, която се нарича „+ мен“ (www.плюсмен.бг) и е за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19. Инициативата цели да повиши информираността на българските
граждани по отношение на ваксинацията и да им помогне да вземат информиран избор за своята
ваксинация. Стратегическата цел е да бъдат ограничени броят на смъртните случаи по причина
COVID-19, броят на хоспитализациите на болни от COVID-19 (в т.ч. и тези в интензивните структури
на болниците), както и да бъдат ограничени дългосрочните последици за здравето на българските
граждани в резултат от COVID-19.
„Независимо че в момента сме в етап на поетапно облекчаване на въведените противоепидемични мерки, че
от днес навсякъде в страната ни отпада изискването за „зелен сертификат“, не трябва да забравяме, че пандемията от COVID-19 не е приключила. Над 92% от пациентите с COVID-19, приети в лечебните заведения у нас, са неваксинирани, без ваксина са и приблизително 97% от хората с COVID-19, при които се налага интензивно лечение“, заяви министърът на здравеопазването проф. Сербезова по повод старта на
кампанията „+мен“.
Инициативата може да следите на нейните Facebook страница и Youtube канал , в които ще се публикуват истории на хора, преболедували COVID-19, мнения и препоръки на медицински специалисти
относно ваксинацията, инфографики, както и друга полезна за обществото информация по темата.
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БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ОСЪЩЕСТВИХА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ОТ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“

През месец март бяха организирани и реализирани благотворителни инициативи от студенти и
преподаватели от специалностите „Рентгенов лаборант“ и „Рехабилитатор“ от Медицински колеж
„Йорданка Филаретова“ към МУ-София, съобщиха от учебното заведение.
Инициативата на студентите от 1 курс от специалност „Рентгенов лаборант“, в която се включиха
и техните преподаватели, беше стартирана в края на миналата година.
По идея на студентите, със събраните средства те дариха постелъчно спално бельо на Клиниката
по детска хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна“.
1-ви март бе денят, в който студентите решиха, че могат да зарадват децата и персонала на клиниката освен с прекрасните цветни чаршафи и с почерпка и мартенички! Дарението бе предадено
на старша медицинска сестра Искра Ангелова, която бе любезна да приеме представителите на
студентите от специалността Капка Киркова и Марин Маринов във фоайето на клиниката съобразявайки се с протовоепидемичните изисквания.
Втората спирка на дарителите беше Дневен център за деца и младежи с увреждания „Слънчоглед”
в ж.к. “Бъкстон”. Лакомствата, сокчетата и мартеничките бяха приети от г-жа Антоанета Иванова.

Студенти от 2-ри курс от специалност „Рехабилитатор“ с подкрепата на своите преподаватели подариха на всички обитатели от старчески дом „Грижа“ лечебен масаж и кинезитерапевтични процедури.
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БЕЗПЛАТЕН ТРИМЕСЕЧЕН ДОСТЪП ДО ОНЛАЙН НАУЧНИ СПИСАНИЯ
ЗА СТУДЕНТИТЕ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ ОТ МУ-ПЛОВДИВ

Със съдействието на Български информационен консорциум от 1 март до 31 май 2022 г. изследователите и студентите от Медицински университет - Пловдив имат възможност да ползват списания и
книги на издателство Bentham Science.
Bentham Science е научен издател на над 130 рецензирани печатни и онлайн списания, много от които са индексирани в международни бази данни.
Платформата за електронни книги Bentham Science Book предлага множество наръчници, монографии, справочници и учебници в мултидисциплинарни или специфични области вкл. природни
науки, технологии, медицина.
По време на пробния достъп четенето на съдържание онлайн е неограничено. При ползване на
електронните книги могат да се изтеглят само до 5 глави от книга, от една институция, за целия период на пробния достъп.
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10 ЕВРОПЕЙСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА ПОДПИСАХА КОНВЕНЦИЯ
ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСГРАНИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ АКРОС

На 7 март 2022 г. ректорите и президентите на 10 европейски висши училища, сред които и Русенският университет „Ангел Кънчев“, подписаха Конвенция за създаването на Европейски трансграничен университет
АКРОС, съобщиха от учебното заведение.
Предприетата стъпка е във връзка с подготвяното проектно предложение по поканата за Европейски университети – Партньорства за върхови постижения, публикувана в края на ноември 2021 г. Партньори в проектния алианс, който се ръководи от Технологичен университет Кемниц, Германия, са: Технологичен университет Бялисток, Полша, Университет Крайова, Румъния, Университет Жирона, Испания, Университет Лейда,
Испания, Университет Нова Горица, Словения, Университет Перпинян, Франция, Технологична академия в
Резекне, Латвия, Русенски университет, България и Университет Удине, Италия. Градовете на два от университетите в консорциума – Кемниц и Нова Горица – са обявени на Европейски столици на културата 2025
г.
Виртуалната среща на ректорите на 10-те висши училища беше открита от президента на Технологичен
университет Кемниц проф. д-р Герд Строхмайер, който отбеляза, че със създаването на университетската
мрежа АКРОС партньорите не само подчертават важността на международното сътрудничество във висшето образование, но и дават импулс на успешния трансграничен трансфер и обмен на идеи и инициативи. Вицепрезидентът на ТУ Кемниц проф. д-р Максимилиан Ейбл, който беше модератор на събитието, подчерта,
че през последните две години партньорите в консорциума са инвестирали много труд и усилия, за да интензифицират своето сътрудничество и да оформят обща визия за Европейския трансграничен университет. В
своята презентация на проектното предложение проф. Ейбл обобщи постигнатото до този момент от партньорския консорциум, като съсредоточи вниманието си върху състоялата се стратегическа среща на партньорите в Кемниц през септември 2021 г. и съвместно организираните European Cross-Border Doctorials и Winter
School program.
Проф. Ейбл очерта стратегическите приоритети на Европейския трансграничен университет АКРОС, а
именно: ефективно трансгранично, транснационално и интеррегионално сътрудничество в областта на висшето образование и изследванията; подготовка на професионалисти чрез съвместни образователни програми и
създаване на професионални общности (communities of practice), които да посрещат предизвикателствата на
бъдещето в своите трансгранични региони и в европейски контекст; изграждане на силни и постоянни връзки с
регионалните екосистеми и всички заинтересувани страни; позициониране на университетите като движещи
сили на регионалното развитие във всички негови сфери и аспекти.
Отличителна характеристика на всички университети, включени в консорциума, е, че те се намират в трансгранични региони и са запознати с предизвикателствата пред тяхното развитие: икономически и социални
неравенства, езикови и културни бариери. Изследване от 2016 г. за пространственото и кохезионното развитие в Европа показва, че трансграничните региони в ЕС обхващат 40 % от територията и 30 % от населението и брутния вътрешен продукт, което е безспорно доказателство за значимия потенциал, съдържащ се в
идеята за Европейски трансграничен университет. Под мотото „Колаборативно лидерство в трансграничните територии", АКРОС си поставя за цел да формира общо европейско образователно пространство за над
100 000 студенти и почти 10 000 преподаватели и служители, като послужи като модел за други трансгранични региони и перспективното европейско регионално развитие.
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УЧЕНИ ИДЕНТИФИЦИРАХА ВАРИАНТ ДЕЛТАКРОН НА COVID-19
Учени идентифицираха варианта Делтакрон на COVID-19, който комбинира гени от Делта и Омикрон, информира БТА на 10.03.2022 г. като се позова на съобщение на агенция „Ройтерс“.
Вариантът е открит у най-малко 17 пациенти в САЩ и Европа.
Тъй като потвърдените случаи са малко, е твърде рано да бъде установено дали Делтакрон ще е много заразен и
дали ще причинява тежки заболявания, каза Филип Колсон от Средиземноморския болнично-университетски
институт по инфекциозни болести в Марсилия, който е ръководител на изследването, публикувано в електронната библиотека medRxiv, преди да бъде рецензирано. Екипът му е описал трима пациенти във Франция, заразени с
вариант на SARS-CoV-2, който съчетава шиповия протеин на Омикрон с "тялото" на Делта.
Други две несвързани инфекции с Делтакрон са установени в САЩ според непубликувано съобщение на компанията за генетични изследвания "Хеликс", също подадено в medRxiv.
Други екипи съобщават за още 12 случая на Делтакрон в Европа от януари в бюлетини за вирусни изследвания,
всички с шипов протеин на Омикрон и тяло на Делта.
При генетичните рекомбинации на човешките коронавируси два варианта заразяват една и съща клеткагостоприемник.
"По време на пандемията от SARS-CoV-2 два или повече варианта са циркулирали едновременно в едни и същи географски
райони... Това създаде възможности за рекомбинация между тези два варианта", казва Колсон, като добавя че екипът му е
разработил PCR тест, който "може бързо да установява положителни проби за наличието на този... вирус".

Според учени от университета в Единбург:
ПАЦИЕНТИТЕ С КОИНФЕКЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУС И ГРИП
НАД 4 ПЪТИ ПОВЕЧЕ СА ИМАЛИ НУЖДА ОТ ДИХАТЕЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Едновременното боледуване от COVID-19 и грип е изключително опасно и излага хоспитализираните възрастни
на много по-голям риск от критично заболяване и смърт в сравнение с боледуващите само от COVID-19. Това съобщава екип изследователи в публикация в The Lancet, информира Zdrave.net на 30.03.2022 г.
Според тяхно проучване пациентите с коинфекции от SARS-CoV-2/грип над 4 пъти повече са имали нужда от
дихателно подпомагане, а така също при тях рискът от смърт е бил 2,4 пъти по-висок в сравнение с пациентите,
които са имали само COVID-19.
Проучването е обхванало близо 7000 хоспитализирани пациенти с COVID-19, включително 227, които едновременно са били и с доказан грип.
Ръководителят на изследването д-р Кенет Бейли от Университета в Единбург коментира в изявление, че комбинацията от двата вируса е особено опасна.
„Очакваме, че COVID-19 ще циркулира с грип и това ще доведе до увеличаване на шанса от коинфекции. Ето защо трябва
да променим нашата стратегия за тестване на хоспитализирани пациенти с COVID-19 и да прилагаме много по-широко
и тестване за грип“, смята д-р Бейли.
„Ваксините, които предпазват от COVID-19 и от грип, са различни и хората се нуждаят и от двете“, категоричен е
друг специалист - д-р Питър Опеншоу от Imperial College – Лондон.
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COVID ПАНДЕМИЯТА СТАНА ПРИЧИНА ЗА ПОЯВАТА
НА ЗАБОЛЯВАНЕТО COVAN
Взрив на хроничната бъбречна недостатъчност, не само в България, но и в световен мащаб, отчитат специалистите. 1 от всеки 10 човека има някакво бъбречно заболяване. До 2040 година този тип заболявания
ще са петата по ред причина за смърт в световен мащаб, съобщиха от УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
по повод Световния ден на бъбрека, който отбелязваме на 10-ти март. За това информира Zdrave.net на
10.03.2022 г
До голяма степен това се дължи на върлуващата вече 2 години пандемия от коронавирус, която допълнително забави диагностиката и лечението на най-важния филтриращ орган в човешкото тяло.
„Бъбрекът е един много фин орган, много деликатен, който не крещи когато е болен, но си боледува и то много
често“, обяснява проф. д-р Боряна Делийска от Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Царица Йоанна –
ИСУЛ“. Бившият републикански консултант по нефрология дава пример с пациент, който получава
припадък на работното си място. Колегите викат Бърза помощ, настанен е в Реанимация, където изведнъж се оказва, че е за хемодиализа. Без никога да е боледувал, още по-малко от бъбреци. „Такива са бъбречните заболявания – не случайно ги наричаме „тих убиец“ – докато се усетиш си с тежка бъбречна
недостатъчност. А обикновено става въпрос за млади хора, в активна възраст, животът е пред тях“, коментира известният нефролог.
Повечето бъбречни заболявания наистина нямат никакви симптоми и могат да бъдат установени само
при профилактично изследване на урина и кръв. Заради пандемията обаче много хора спряха да се изследват, от страх да не се заразят, и така се озовават с напреднала бъбречна болест.
COVID пандемията стана причина и за появата на новото заболяване COVAN – COVID асоциирана нефропатия. Натрупаните до този момент данни показват, че COVAN има сходни черти с вече добре известни на нефрологията състояния, каквито са например хепатит-асоциираните гломерулонефрити. Когато
хода на COVAN е хроничен, това напълно отговоря на дефиницията на хронично бъбречно заболяване
и нефропатията много прилича на част от хроничните гломерулонефрити, които могат в крайна сметка
да доведат до развитие на бъбречна недостатъчност.
Проучванията показват, че повече от 30% от пациентите, хоспитализирани с COVID-19, развиват бъбречно увреждане, а повече от 50% от пациентите в интензивното отделение с бъбречно увреждане може да
се нуждаят от диализа.
Първоначалните данни сочеха, че от тези тежки усложнения са застрашени основно пациентите, които
са били в болница и с тежко протичане на вируса. Сега се знае, че т.нар. пост- COVID синдром атакува
бъбреците и на хора, които са преминали леко през коронавирусната инфекция и те също развиват автоимунни заболявания, свързани с бъбреците, които могат да доведат до необходимостта от диализа.
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ОТКРИХА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГРЪБНАЧНА ХИРУРГИЯ И
ОБНОВЕНО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
В УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОЛНИЦА ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“

В Университетската болница по ортопедия
„Проф. Бойчо Бойчев“ на 25 март, петък,
официално беше открито отделение по гръбначна хирургия и обновено отделение по
образна диагностика. Двете структури са
част от голям проект за изграждане на Център за гръбначна хирургия и лечение на хронична болка. Обзаведени и оборудвани са с
високотехнологична медицинска апаратура,
съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 26.03.2022 г.

„С откриването на новото отделение възстановяваме в пълен обем работата на първата специализирана
клиника по гръбначна хирургия в България – такава, каквато някога е работила единствено в нашето лечебно заведение. Щастлив съм да заявя, че успешно реализирахме проекта и то в сложно време – в условията на
пандемия, при които работата в болниците не просто не трябваше да спира, а се увеличи“, отбеляза директорът на Университетската болница по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев" д-р Валентин Ангелов.
Главният секретар на Министерството на здравеопазването Георги Липчев посочи, че ведомството
винаги е подкрепяло инициативността на държавните болници да се модернизират, да отговарят
на най-добрите европейски и световни стандарти, осигурявайки на пациентите си най-високо качество на медицинските грижи. „В този смисъл Клиниката по гръбначна хирургия е със стратегическо
значение, защото ще бъде в полза на хора от цялата страна“, заяви още главният секретар на МЗ.
Проектът включва изцяло ново отделение по гръбначна хирургия с 10 легла в двойни стаи за пациенти, две самостоятелни стаи, манипулационни, интензивен сектор с две реанимационни легла и
собствена операционна зала. Обновеното отделение за образна диагностика разполага с нов графичноскопичен рентгенов апарат, 32-срезов компютър томограф, нова PAKS система за съхранение и обработка на образите и висок клас ехографски апарат. Част от проекта включва и високотехнологично оборудване за другите отделения на болницата – анестезиологични апарати, респиратори, пациентски монитори, перфузори, оловни престилки, медицински инструменти, операционна лампа, операционна маса, компютъризиран апарат за рехабилитация на крайници, лазер за
физиотерапия и други.
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ПОСТАВИХА ДЕФИБРИЛАТОРИ В МЕТРОТО

Дефибрилатори за оказване на първа помощ при сърдечен арест бяха монтирано в столичното метро днес, информира Clinica.bg на 28.03.2022 г. като се позова на съобщение от Столична община.
Портативната апаратура е поставена в две от найнатоварени и възлови станции. В следващите дни ще бъде
монтирана на още три места. Тя е в кутии, прикрепени
към стената, наподобяващи пожарогасителите. Монтирането ѝ е по пилотен проект. „Целта е населението да бъде
обучено постепенно как да оказва първа помощ до идването на
спешния екип. Такава практика има в европейските страни,
където дефибрилатори има на възлови места и в обществени
сгради, в които има голямо количество хора". Това обясни
инвазивният кардиолог проф. Иво Петров, който е и общински съветник. Дефибрилаторите могат
да се използват от всеки гражданин, тъй като на достъпен
език към тях има инструкция, онагледени с картинки за използването им.
„Метрото в световен мащаб е един от първите обекти за поставяне на автоматични дефибрилатори. Това е
стъпка в правилната посока. Имаме подкрепа от множество професионални дружества. Дори хора, които не са
специалисти могат да действат с тях. Случайни свидетели могат да спасят живот с тези машини. Те не могат да увредят човек, независимо дали някой иска да навреди на човек с това устройство. Неговият дигитален
ум не позволява да се предизвика електрически разряд, ако не е необходимо", каза още проф. Петров
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БЪЛГАРИЯ Е ПОЛУЧИЛА 8 363 070 ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19,
ОТ ТЯХ СА ПОСТАВЕНИ 3 692 051
За 2021 г. по силата на Споразумението с ЕК България е получила 8 363 070 ваксини, а от тях са поставени 3 692
051. Това става ясно от отговора на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова на въпрос на депутата от „Възраждане“ Костадин Костадинов. За това информира Zdrave.net на 01.03.2022 г.
През миналата година са доставени 4 407 270 дози ваксина с търговско наименование Comirnaty, производители Pfizer/ Biontech Manufacturing GmbH, като в края на 2021 г. са доставени и 42 000 дози педиатрична ваксина
Comirnaty по договор за 2022-2023 г.; 953 300 от договорени 960 000 дози ваксина с търговско наименование
Spikevax, производител Moderna Switzerland GmbH; 1 777 300 от договорени 2 000 000 дози ваксини с търговско
наименование COVID- 19 Vaccine Janssen, производител Janssen Pharmaceuticals Inc.; 1 183 200 от договорени 4
518 232 дози ваксини с търговско наименование Vaxzevria, производител AstraZeneca.
През 2021 г. са поставени 3 692 051 дози ваксини срещу COVID-19, от които: ваксина Comimaty - 2 335 312 дози;
ваксина Spikevax - 413 335 дози; ваксина Janssen - 465 141 дози и ваксина Vaxzevria- 478 263 дози.
Споразуменията за доставка на ваксини срещу COVID-19, сключени от Европейската комисия и производителите на ваксини предвиждат възможност при излишък на ваксини участващите държави да ги споделят с други нуждаещи се държави чрез дарение или препродажба при определени условия.

ЕКСПЕРТИ ОБСЪДИХА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ПО ПРОЕКТА „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ВСИЧКИ“
На 2 март се проведе онлайн среща, на която бяха обсъдени основните цели, дейности и очаквани резултати,
заложени по проект № BGLD-1.006-0001 „Здравеопазване за всички“. Проектът се изпълнява от Министерството на здравеопазването в партньорство с Националната мрежа на здравните медиатори, информираха от
пресцентъра на здравното ведомство.
Информационното събитие беше открито от заместник-министъра на здравеопазването доц. д-р Любомир
Бакаливанов, който подчерта значимостта на проекта по отношение изпълнението на националните здравни
политики, касаещи уязвимите групи.
„Чрез реализацията на този проект ще бъде подобрен здравният статус на най-уязвимите групи от населението и ще
оптимизираме изпълнението на националните здравни политики сред маргинализираните общности, живеещи в условията на бедност и социално изключване. Проектът предвижда дейности в областта на майчиното и детското здравеопазване, семейното планиране и превенцията на сексуално преносимите инфекции. Целта ни е да създадем условия за
улеснен достъп на уязвимите групи до здравни услуги, което означава обезпечеността със здравни услуги да бъде гарантирана за всички граждани на страната“, посочи доц. Бакаливанов.
Проф. Ивайло Търнев, координатор по проекта, подчерта ролята на Националната мрежа на здравните медиатори като партньор на Министерството на здравеопазването и в детайли коментира аспектите, по които Националната мрежа и МЗ ще си сътрудничат за успешното реализиране на проекта.
Сред дейностите, заложени в проекта, са подобряване на механизма за прилагане на националните здравни
политики на местно ниво, изграждане на ефективен модел на работа в кризисни ситуации (като пандемията
от COVID-19) по отношение на социално изключени и изолирани общности, разширяване на обхвата на работата на здравните медиатори и т.н.
Проектът „Здравеопазване за всички“ се реализира в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на
бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
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КАБИНЕТЪТ ОДОБРИ ДВУГОДИШНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ МЗ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ОФИС НА СЗО
Двугодишно споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването и европейския
офис на СЗО на стойност 189 000 щатски долара одобри Министерският съвет на 2-ри март 2020 г. За това информира Zdrave.net като се позовава на съобщение на пресслужбата на МС.
Споразумението е за периода 2022-2023 г. Включените в проекта средства са отпуснати от СЗО и са разпределени за сътрудничеството на Регионалния офис на Европа с България.
В проекта, съобразно националния контекст, са определени приоритетните области за сътрудничество, които
да залегнат в споразумението, сред които са универсално здравно покритие за всички; по-добре защитени хора
при извънредни здравни ситуации; повече хора в добро здраве и благосъстояние; по-ефективна и ефикасна
СЗО, предоставяща по-добра подкрепа на страните.
Планираните дейности за сътрудничество със СЗО са функция от политиките на организацията в глобален и
регионален план и приложението им на национално равнище е в съответствие с националните здравни приоритети на България, уточняват от МС.

ОТ АПРИЛ МИНИМАЛНАТА ВНОСКА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ СТАВА 28,40 ЛЕВА
От 1 април хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например, трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, и др.) и не са регистрирани като
самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 28,40 лева. За това
информира БТА на 04.03.2022 г. като се позова на НАП.
От първия ден на април тази година е увеличен минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 710 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на
друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8 процента върху
месечен осигурителен доход, не по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.
Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от
НАП. Здравната вноска за месец април 2022 г. трябва да се внесе най-късно до 25 май 2022 г. Всички, за които
възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7,
припомнят още от приходната агенция. Тя се подава електронно с персонален идентификационен код (ПИК)
на НАП или КЕП, чрез Портала за електронни услуги или в офиса на приходната агенция по постоянен адрес,
в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски. Ако не се подаде тази декларация санкцията е от 500 до 1000 лева.
Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,
предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват, при условие че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата
на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.
Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за
които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в портала на НАП .
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МЗ И БЧК СТАРТИРАХА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ В ПОМОЩ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА
На 7 март 2022 г. Българският Червен кръст, съвместно с Министерството на здравеопазването, стартира нова
телефонна линия в помощ на бежанците от Украйна, намиращи се в България, информира Zdrave.net.
На телефон 0800 20101, предоставен на БЧК безвъзмездно от А1, бежанците ще получават информация от консултанти и доброволци на БЧК за възможностите за медицинско и здравно обслужване в нашата страна. Линията е безплатна и ще бъде отворена всеки работен ден от 8:00 до 20:00 часа. Контакт с консултантите може да
бъде установен и чрез специално създадения имейл: help@redcross.bg.
Много български лекари и лечебни заведения вече декларираха готовността си да помагат безвъзмездно в тази
трудна обстановка. Подкрепа на инициативата са декларирали и украински граждани, които владеят украински и руски език, и също като доброволци ще отговарят на запитванията.
Над 45 000 лекарствени продукта и медицински консумативи от спешна необходимост бяха изпратени за Република Украйна. Искането за оказване на хуманитарна помощ постъпи по линия на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, съобщиха на 7-ми март от пресцентъра на МЗ.
Министерството на здравеопазването организира осигуряването на необходимите лекарствени продукти и
медицински консумативи, а със съдействието на Българския Червен кръст хуманитарната пратка вече пътува
за Украйна.
Министерството на здравеопазването изказа благодарност на членовете на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), които в кратки срокове са осигурили необходимите лекарства и консумативи за украинските граждани.

ВЪВ ВРАЦА ОТКРИХА ПЪРВИЯ У НАС КОНТРОЛНО-КОМУНИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ТЕЛЕАСИСТЕНЦИЯ И ТЕЛЕГРИЖА
На 8-ми март във Враца откриха първия в страната Контролно-комуникационен център (ККЦ) за предоставяне
на услугите телеасистенция и телегрижа за хора над 50 г. с хронични заболявания и трайни увреждания. За
това информира Zdrave.net като се позова на съобщение от БЧК.
ККЦ е част от интелигентна система за независим живот, базирана на използването на персонални електронни
устройства от потребителите, които дават възможност за дистанционно наблюдение на физиологични показатели в реално време и сигнализиране при риск за здравето и безопасността на лицето в дома му.
Иновативните услуги телеасистенция и телегрижа стартираха през януари 2022 г. на територията на областите
Враца, Видин и Монтана. Поетапно се включват потребители, като общият им брой в рамките на проекта ще
достигне до 500 души, част от които самотно живеещи в малки и отдалечени населени места.
Наблюдението на активността и състоянието на потребителите се извършва 24 часа 7 дни в седмицата от специално обучен екип от 5 души с медицинско образование.
Инициативата е по проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания", който се осъществява от БЧК в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на местните и регионални власти и с подкрепата
на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.
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ПРЕЗ 2021 Г. ПОЧИНАЛИТЕ СА 2,5 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ НОВОРОДЕНИТЕ
През 2021 г. съотношението на починалите спрямо родените у нас е 2,57:1, информира Zdrave.net на 08.03.2022
г. като се позова на данни на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за миналата година. Родените деца миналата година са 54 587, а са починали 140 439 души. За сравнение през 2020 г. родените са
55 587, а починалите - 118 277.
Мъртвородените деца през 2021 г. са 377, а починалите от 0 до 1 година – 292, което е почти идентично с предходната година – 348 мъртвородени и 279 починали между 0 и 1 година. И през 2021 г. най-много са смъртните
случаи вследствие на дихателни и сърдечно-съдови нарушения, характерни за перинаталния период – 110, а от
вродени аномалии са починали 59 дечица.
18 856 са извършените аборти през 2021 г., което е с близо 300 по-малко в сравнение с 2020 г., когато са извършени 19 150 аборта.
Най-много са извършените аборти в Бургас - 1 342, Пазарджик - 1 252, Пловдив - 1 888, Стара Загора - 1 154 и
София-град - 3 340. 109 са извършените аборти на момичета под 15-годишна възраст, а 1 577 – но момичета между 15 и 19 години. Най-много аборти са направили жените над 30 години - 9 793, следвани от тези на възраст
между 20 и 29 години - 7 377.

80% ОТ ОСТРИТЕ ОТРАВЯНИЯ У НАС ПРЕЗ 2021 Г. СА СВЪРЗАНИ С ПРИЕМ НА АЛКОХОЛ
Алкохолната интоксикация е най-често срещаният вид сред всички остри интоксикации свързани с употребата
на психоактивни вещества през 2021 г. Това сочат обобщени данни на НЦОЗА, информира Zdrave.net на
09.03.2022 г.
Близо 80% от регистрираните случаи на остри отравяния у нас са били свързани с прием на алкохол, като над
70% от тях са при мъже над 18 годишна възраст, са изчислили експертите.
Алкохолът е „любимата отрова“ и на юношите и младежите, като тенденцията е към нарастване на случаите с
повишаването на възрастта – при 15-годишните случаите са 235, а в групата между 16 и 18 години – те са вече
325.
Въпреки, че острите алкохолни отравяния са често срещани, в сравнение с предходните 2019 и 2020 г. се наблюдава лека тенденция към намалението им, която е характерна и за острите отравяния с психоактивни вещества
като цяло. Ако през 2019 г. у нас са били регистрирани 11 094 случая на остри интоксикации, от които 8952 - с
алкохол, през 2020 г. числата са респективно 10 276 и 8160, а през 2021 г. - 9358 и 7452. Съществена динамика в
разпределението им по пол и възраст обаче не се наблюдава.
Втората по честота причина за възникването на тези остри състояния през 2021 г. са наркотичните вещества.
Най-често засегнатите са мъже над 18 години – 745 от 1059 интоксикирани с наркотици са мъжете, 314 са жените.
Над половината от случаите, регистрирани с комбинирана интоксикация също са при мъже от тази възрастова
група - 312 регистрирани случаи от общо 511 засегнати, останалите 199 случаи са при жени.
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ЕДИНСТВЕНО ИМУНИЗАЦИИТЕ СРЕЩУ ГРИП БЕЛЕЖАТ РЪСТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
COVID-пандемията, забраната за планова дейност и масираните антиваксърски кампании са довели до намаляване на обхвата на имунизациите през изминалата година. Това показват данните на НЦОЗА за 2021 г., информира Zdrave.net. Същевременно е рекорден ръста на ваксинираните срещу грип. През 2021 г. са се имунизирали
144 157 души, докато през 2020 г. те са били едва 20 977, а през 2019 г. - 85 607.
От задължителните имунизации единствено при ваксините срещу туберкулоза не се наблюдава сериозно намаление. През 2021 обхвата на ваксинираните е 96,7%, докато през 2020 са били обхванати 97%, а през 2019 г. –
95,5%.
През 2021 г. ваксинираните срещу дифтерия, тетанус и коклюш, получили трети прием са били 89,5%, докато
през 2020 г. процентът на обхванатите е 91,2%, а през 2019 г. – 92,8%. Подобна е ситуацията с ваксините срещу
полиомиелит получили трети прием – 89,5% обхванати през 2021 г. (91,2% през 2020 г., 92,8% през 2019 г.); срещу
хемофилус инфлуенце тип Б, получили трети прием - 89,5% (2020 г. – 91,4%, 2019 г. – 92,8%); срещу хепатит Б
имунизирани новородени, получили трети прием - 89,4% (2020 г. – 91,5%, 2019 г. – 93,3%); срещу морбили, паротит и рубеола, имунизирани на 13 месеца – 88,7% (2020 г. – 88,3%, 2019 г. – 95,1%); срещу пневмококови инфекции с конюгирана ваксина получили трети прием – 86,1% (2020 г. – 90,3%, 2019 г. – 89,6%).
При целевите имунизации има лек спад спрямо 2020 г. при ваксинирането срещу бяс след ухапване - 1 767 души
(1 927 – 2020 г.) и сериозен спрямо 2019 г. (2 542).
Срещу хепатит А и хепатит Б през 2021 г. са се имунизирали съответно 425 и 138 души. За сравнение през 2020 г.
ваксинирани срещу хепатит А са били 889 души, а през 2019 г. - 3 262 души. Срещу хепатит Б през 2020 г. са били ваксинирани 108 души, а през 2019 г. – 339.
Спад има и при имунизациите срещу тетанус при нараняване. През 2021 г. са се имунизирали 35 153 души, докато през 2020 г. ваксинирани са били 38 049 лица, а през 2019 г. - 57 338.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗГОТВИ НАСОКИ
ЗА ИМУНИЗАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ДЕЦАТА, КОИТО ПРИСТИГАТ ОТ УКРАЙНА
Министерството на здравеопазването изготви насоки за имунизационен план за децата, които пристигат от
Украйна, за да могат да бъдат включени в образователния процес у нас. Насоките отговарят на разпоредбите на
Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България. Независимо че имунизационният календар на Украйна е сходен с този, който се
прилага в България, за децата в различните възрастови групи е подготвен индивидуален план в зависимост от
това дали има данни за поставени в Украйна ваксини или не.
При деца с непълен имунизационен статус ще се прилагат необходимите дози ваксини, съгласно Имунизационния календар на България. Децата, за които няма никакви данни за проведени имунизации, се приемат за
неваксинирани и те също ще бъдат обхванати с необходимите имунизации, съгласно Имунизационния календар на България.
По отношение на надзора на полиомиелит в страната, преди посещение в организиран колектив всяко дете
следва да бъде изследвано.
Експерти на регионалните здравни инспекции и на регионалните управления на образованието при необходимост ще си сътрудничат относно изискванията за прием на деца в държавните и общинските детски градини и
училищата.
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ДЪРЖАВНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЩЕ ПОЛУЧАТ ФИНАНСИРАНЕ
ЗА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
Държавните лечебни заведения ще получат финансиране за възобновяеми енергийни източници, за да подобрят енергийната си ефективност и намалят сметките си за електроенергия, съобщиха от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). За целта ще бъдат осигурени близо 30 млн. лв., информира Zdrave.net на 11.03.2022 г.
Пилотният проект се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по инструмента за
възстановяване от кризата с COVID-19 REACT-EU. Общият бюджет по този инструмент е над 129 млн. лв., обяви
зам.-министърът и ръководител на Управляващия орган на програмата Деляна Иванова на годишната среща за
преглед на нейното изпълнение.
Зам.-министър Иванова отбеляза, че в момента процедурата за подпомагане на държавните болници е в етап на
одобрение и се очаква да стартира до края на май. Бенефициент ще бъде Министерство на здравеопазването в
партньорство с държавни лечебни заведения.
Деляна Иванова информира, че в процес на одобрение са още два проекта, насочени към здравната система с
финансиране от 100 млн. лв. от ОПРР по линия на REACT-EU.
Първият е „Подкрепа на структури за извънболнична помощ и центрове по трансфузионна хематология за
управление на кризи“. Той предвижда доставка на ново медицинско оборудване за структурите за извънболнична и центровете по трансфузионна хематология. Към него ще има модул за телемедицина, който ще позволява оказване на медицинска консултация в отдалечени населени места.
Вторият е „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реагиране при кризи“ и включва строителномонтажни работи за създаване на изолирани зони за лечение и наблюдение на пациенти и осигуряване на необходимото медицинско и немедицинско оборудване, дихателна медицинска апаратура, легла за интензивно
лечение, мобилни рентгенови апарати и др. Очаква се и двата проекта да бъдат одобрени до края на април.

УЧРЕДИХА АСОЦИАЦИЯ НА ПСИХОЛОЗИТЕ И ПСИХОТЕРАПЕВТИТЕ
В МЕДИЦИНСКИТЕ СТРУКТУРИ
„Липсата на регламент за работата на болничните психолози e тежък пропуск, който поставя професията в недобра
светлина и пречи на нейното развитие, както и ограничава възможностите на младите и талантливи колеги в сферата“. Това заяви пред Zdrave.net на 15.03.2022 г. д-р Велислава Донкина, председател на наскоро учредената Асоциация на психолозите и психотерапевтите, работещи в медицински структури.
„С моите колеги отдавна работим в сферата на психологичната и психоаналитична грижа в контекста на медицината,
опитвайки се да допринесем за развитието на този тип практика от една страна спрямо здравните институции и от
друга – по отношение на самото съсловие на психолозите, тъй като това изисква конкретна специализация. Отдавна
партнираме на колеги в София и цялата страна, опитвайки се да дадем подкрепа и заедност в тази нелека задача.
По този начин естествено възникна идеята за една организация, която да се опитва да стандартизира, защитава, развива и утвърждава работата на тези специалисти, която, не на последно място, към момента е и незадоволително възнаграждавана, на фона на наистина високи изисквания за образователен и професионален ценз. Конкретната стъпка дойде
след като получихме молба от колеги, работещи в някои по-малки градове в страната, за обучение и професионална подкрепа. Вярвам, че има много, което може да бъде направено, за да почерпим от опита на страни, в които подобна практика
е традиция - като Франция, Великобритания, Чехия и САЩ например, както и че това не е толкова трудно“, сподели
още д-р Донкина.
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МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПУБЛИКУВА ЦЕЛИТЕ СИ ЗА 2022 ГОДИНА
Министерството на здравеопазването публикува целите си за 2022 г. със срокове, дейности и индикатори
за изпълнение. Като едно от главните си цели, Министерството отбелязва устойчивото финансиране на
медицинските дейности, извън обхвата на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Това означава осигуряване на устойчива спешна медицинска помощ, психиатрична помощ, лечение на болни с туберкулоза и
други медицински дейности, извън обхвата на ЗЗО. Срокът на тази цел февруари 2022 г. и тя е отбелязана като реализирана с публикуването на измененията в Наредба 3, с които се увеличават цените на част
от субсидираните дейности. Индикаторът за изпълнение пък ще са изготвените отчети за изпълнени дейности и изплатени субсидии. За това информира Zdrave.net на 14.03.2022 г.
В целта „устойчиво финансиране“ е записано още, че от МЗ ще изготвят независимо и обективно оценяване на състоянието на системите за финансово управление и контрол в системата на здравеопазването.
Това включва анализ на докладите и въпросниците за самооценка на структурните звена в МЗ, второстепенните бюджетни разпоредители и лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала. Стратегическият документ, на базата на който ще се бъде изготвян анализа, е Законът за финансовото управление и контрол (ЗФУК) в публичния сектор, а индикаторът за изпълнение - доклад за състоянието на
ЗФУК в системата на здравеопазването за 2022 г. и приет от Министерство на финансите. Срокът на тази
цел е март 2022 г.
По отношение на Спешната медицинска помощ от МЗ са заложили подобряване на инфраструктурата и
материално-техническата осигуреност на системата за Спешна медицинска помощ и повишаване на качеството и достъпа до здравеопазване на базата на "Концепция за развитие на системата на спешна медицинска помощ в България 2014-2020“. Индикаторът за текущо изпълнение показва, че са закупени 358
линейки и са обявени са конкурси за избор на изпълнител за строителство, авторски и строителен надзор
на обектите на системата за Спешна медицинска помощ. А според индикатора за целево състояние е изпълнена доставка на 400 линейки, съгласно графика по договор. Изпълнени са строително-монтажни
дейности обектите на системата за спешна медицинска помощ.
Във връзка с повишаването на професионална компетентност на новопостъпващи и работещи в системата на Спешната медицинска помощ в документа е посочено, че през 2021 г. обучение са преминали 1 267
служители, а е нужно те да са минимум 2 000 работещи в системата.
По отношение на осигуряването на условия за предоставяне на спешна медицинска помощ чрез въздушен медицински транспорт (НЕМS) от МЗ заявяват, че срокът на изпълнение е януари-декември 2022 г.,
като в този период трябва да бъдат създадени условия за предоставяне на спешна медицинска помощ в
оптимални срокове в зависимост от спешното състояние и да бъде сключен договор за доставка на летателен апарат.
Ще бъде направен нов анализ и оценка на необходимостта от актуализация на Националната здравна
карта, която ще включва определяне и планиране на териториален принцип на потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ и ефективно управление на публичните финансови ресурси в сектор "Здравеопазване“. Информацията ще включва данни по здравнодемографски показатели, заболеваемост, капацитет и използваемост на структурите в извънболничната и
болничната помощ. Очакваният резултат е адаптиране на структурата на здравната мрежа към потребностите на населението, гарантирайки на всеки български гражданин равнопоставен достъп до здравни
услуги. Все още не са стартирали процедурите по събиране на първичната база данни, но е изготвен анализ относно необходимостта от актуализация на Националната здравна карта.
Предстои да бъдат разработени медицински стандарти по 5 медицински клинични специалности, за които няма утвърдени такива.
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За да осигури достатъчни и квалифицирани човешки ресурси в здравеопазването и подобрени условия
за обучение и работа, от МЗ ще изготвят анализ на данните за специалистите в здравеопазването по области, за възможностите на лечебните заведения да обучават специализанти, заявения интерес от кандидати за специализация и за броя на специализантите по специалности. Обобщаването на информацията,
получена от висшите училища за предложенията им за места, финансирани от държавата и изготвянето
на две заповеди за определяне броя на местата за специализанти, финансирани от държавата е определено за периодите януари, юни-август и ноември-декември 2022 г.
МЗ си е поставило като задача да идентифицира причините за нарушаване правата на пациентите и да
предложи мерки за тяхното отстраняване. За целта ще бъде направен анализ на информацията от жалбите, сигналите и срещи с пациентски организации, касаещи правата на пациентите; оценка на факторите, обуславящи нарушаване правата на пациентите; определяне и предлагане на мерки, които да неутрализират причините за нарушаване правата на пациентите в периода януари-декември 2022 г. Очакваният резултат е подобрен достъп на населението до качествено и навременно здравно обслужване.
В сферата на Общественото здраве МЗ цели ограничаване на заболеваемостта и смъртността от инфекциозни заболявания чрез подобряване ефективността на епидемиологичния надзор, профилактиката и
контрола на паразитните болести. Това включва организиране на бърз отговор при възникване на епидемични ситуации; прилагане на противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на
COVID-19 в страната през периода януари-декември 2022 г; осигуряване на необходимите количества и
видове ваксини; постигане и поддържане на висок имунизационен обхват; постигане на висок обхват с
ваксини срещу COVID-19 на лица със заявено желание. До момента са осигурени ваксини за изпълнение
на националния имунизационен календар и 30% резерв на количества ваксини за провеждане на имунизации при деца до 6 годишна възраст. Постигнато е имунизационно покритие с основни имунизации
93%. Осигурени са ваксини за изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19.
От МЗ допълват, че са регистрирани ограничени взривове от ваксинопредотвратими заболявания, както
и че е ограничено разпространението на COVID-19, отчетено чрез трайна тенденция за намаляване на
заболеваемостта и смъртността от заболяването. Своевременно се осигуряват на необходимите количества и видове ваксини и недопускане прекъсване на имунизационния процес, както и на ваксини срещу
COVID-19 за всички желаещи лица.
Резултатът, който се очаква е имунизационен обхват с основни имунизации минимум 93%; недопускане на внос и разпространение на заразни и паразитни болести, представляващи опасност за общественото здраве. Отчетена тенденция на намаляване на заболеваемостта и смъртността от COVID-19 на национално и на регионално ниво. Планирано е да бъде повишена ефективността на държавния здравен контрол като форма на първична профилактика и достигане високо ниво на съответствие с националните и
европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите
със значение за здравето на човека, и факторите на жизнената среда.
Според МЗ намаляването на честота на хроничните незаразни заболявания ще се случи с ранното откриване на социално значими заболявания, Национална програма за превенция на хронични незаразни
болести 2021-2025 г и провеждане на скринингови прегледи и изследвания през януари -декември 2022 г.
В лекарствената политика МЗ ще цели намаляване на злоупотребата с наркотични вещества, използвани
за медицински цели; ограничаване на въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества
и намаляване на търсенето на наркотични вещества, т. е. контрол на дейностите с наркотични вещества.
Ще бъде проведена Национална конференция по проблемите на превенция употребата на наркотични
вещества и семинар, в която участие ще вземат инспекторите по наркотични вещества от 28 районни
здравни инспекции.
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МИНИСТЪР СЕРБЕЗОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В
ИЗВЪНРЕДНА НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА EPSCO
Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова взе участие в извънредна неформална видеоконференция на
Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси - част
„Здравеопазване“ (EPSCO). Единствена точка в дневния ред на Съвета беше „Координираният и солидарен отговор на
ЕС на здравните последици от войната в Украйна“. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ на 15.03.2022 г.
В рамките на заседанието държавите членки на ЕС споделиха вижданията си относно най-добрия подход за хуманитарна подкрепа и за защита капацитета на здравните системи на държавите във връзка със ситуацията в Украйна.
„Тези дни всички ние сме солидарни с украинския народ. България вече осигурява лекарства, превръзки, санитарни материали за Украйна. Работим в тясно сътрудничество с производители на лекарствени продукти и търговци на едро,
както и с украинския и с българския Червен кръст. В контакт сме и с украинската диаспора у нас. България е отворена
за украинските граждани, които търсят спасение от войната и оказва максимална подкрепа за нуждаещите се. Имаме
ясна национална уредба, като създадената координация в рамките на правителството гарантира нейното прилагане“,
посочи в изказването си българският министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова. Тя подчерта, че по отношение осигуряването на адекватни медицински грижи на всички лица, пристигащи от Украйна, за България Механизмът
за гражданска защита на ЕС остава основният канал за отговор на исканията за помощ. „За да можем да бъдем максимално полезни и ефективни, от съществено значение е държавите членки да получават ясна и структурирана информация за възраст, вида на заболяванията или нараняванията, вид на необходимата медицинска помощ – специализирана или високоспециализирана. Това ще даде възможност за навременна и точна оценка от компетентните здравни органи относно възможността да приемат пациенти и да отговарят адекватно на техните нужди“, се посочва още в позицията на България.
Министър Сербезова заяви, че оценката за разпределението на пациентите е сложна и се основава на редица фактори
като местоположение, специфика на лечебните заведения, наличен кадрови ресурс и т.н. В този смисъл прецизна оценка
най-ефективно биха могли да извършват отделните държави членки. „Излизаме от COVID криза, която изчерпа нашите здравни системи и здравни бюджети. В настоящия момент подкрепата на ЕС, в т.ч. и финансова, е от изключителна важност за държавите членки“, посочи още министър Сербезова. В позицията на България акцент беше поставен
и върху необходимостта от мерки по отношение на ваксинопрофилактиката на заболявания като морбили, туберкулоза, хепатит В и др.

„БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“ ПОДПОМОГНА 256 ДЕЦА
Първите 256 деца са подпомогнати с набраните средства в рамките на деветнадесетото издание на благотворителната
инициатива на държавния глава „Българската Коледа“, което стартира на 1 декември 2021 година и ще продължи до 30
ноември 2022 година, информира Zdrave.net.
Експертният съвет към „Българската Коледа“ се е запознал с постъпилите заявления за помощ, с приложените актуални медицински документи на всяко дете и е направил мотивирано становище. Подпомагането е реализирано след предложение на Експертния съвет и решение на Комисията с представители от Администрацията на Президента, Българската национална телевизия и Нова телевизия – съучредители и съорганизатори на благородната кауза.
Средствата, дарени на 256-те деца, са на обща стойност 474 799, 27 лв., информират от инициативата. mЗа осигуряване на едногодишна медикаментозна терапия са подпомогнати 58 деца. За 46 деца с ендокринологични заболявания е осигурено лекарството Genotropin. За 9 деца с нефрологични заболявания е осигурено лекарството CellCept. Едно дете с тежко
вродено заболяване е подпомогнато за осигуряване на лекарството Sandimun neоral. Трите медикамента не се финансират от НЗОК за посочените в епикризите на децата диагнози.
За осъществяване на допълнителна специализирана рехабилитация са подпомогнати 192 деца. 114 от тях страдат от
различни неврологични и вродени заболявания, 59 са с диагноза аутизъм, а 19 са с глухота, състояние след кохлеарна имплантация и се нуждаят от слухово – речева рехабилитация. Подпомогнати са и 6 деца с неврологични заболявания за
закупуване на помощни средства и медицински изделия.
Дарителската дейност на благотворителната инициатива продължава. Заявления за подпомагане на деца със средства
от „Българската Коледа“ се приемат целогодишно, посочват оттам.
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МЗ СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПОЛЗИТЕ
ОТ ВАКСИНИТЕ И ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19
Министерството на здравеопазването стартира информационна кампания за ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19. Инициативата е под мотото „+ мен“ и цели да повиши информираността на българските граждани по отношение на ваксинацията, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 21.03.2022 г.
Стратегическата цел на кампанията е да бъде ограничен броят на смъртните случаи от COVID-19, броят на
хоспитализациите на болни от COVID-19 (в т.ч. и тези в интензивните структури на болниците), както и да
бъдат ограничени дългосрочните последици за здравето на българските граждани в резултат на коронавирусна инфекция. Кампанията е в изпълнение на заложените мерки в Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, одобрен с Решение на Министерския съвет на 14 януари т. г.
„Независимо че в момента сме в етап на поетапно облекчаване на въведените противоепидемични мерки, че от днес
навсякъде в страната ни отпада изискването за „зелен сертификат“, не трябва да забравяме, че пандемията от
COVID-19 не е приключила. Над 92% от пациентите с COVID-19, приети в лечебните заведения у нас, са неваксинирани, без ваксина са и приблизително 97% от хората с COVID-19, при които се налага интензивно лечение. За да бъдат намалени случаите на тежко боледуване и усложненията, които са предпоставка за високите нива на смъртност
по причина COVID-19, през последните два месеца Министерството на здравеопазването работи по мащабна информационна кампания, която да подпомогне всеки български гражданин при взимането на информирано решение за ваксинация“, заяви министърът на здравеопазването проф. Сербезова по повод старта на Кампанията „+мен“.
В рамките на инициативата е създаден сайтът www.плюсмен.бг, където всеки може да намери отговорите на
въпросите, които си задава във връзка с пандемията, коронавируса, ваксините и ваксинацията срещу COVID19. На сайта е публикувана и специализирана информация за хората, страдащи от различни заболявания (с
акцент върху възрастните и хронично болните), за жените в репродуктивна възраст, за децата и ваксините, за
ваксинацията на трудноподвижните граждани, в социално уязвими групи от населението, на изложените на
по-висок риск от заразяване и боледуване заради професията, която упражняват и т. н. Текстовете в информационния сайт са съгласувани с експертни съвети по различни медицински специалности, с водещи наши
лекари, с Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния център по заразни и паразитни болести и
др.
На сайта на кампанията екипът на Министерството на здравеопазването е събрал и мненията на водещи медицински специалисти по отношение на ваксинацията срещу COVID-19. Там са достъпни и динамични статистически данни за ваксинационния обхват в страната.
Кампанията „+ мен“ има Фейсбук страница и YouTube канал, в които се публикуват истории на хора, преболедували COVID-19, мнения и препоръки на медицински специалисти относно ваксинацията, инфографики,
както и друга полезна за обществото информация по темата. Кампанията предвижда провеждането на редица дискусии в Националната платформа за здравна комуникация CredoWeb.
Партньори на кампанията са медицинските университети в страната, всички съсловни организации в сектор
„Здравеопазване“ и всички национално представени пациентски организации, ключови наши болници, Българският Червен кръст, Националната мрежа на здравните медиатори, Националният съвет на религиозните
общности в България, Националното сдружение на общините в Република България, медии, в т.ч. специализирани здравни сайтове, както и „Информационно обслужване“ АД, които разработиха сайта на кампанията.
БАПЗГ подкрепя информационната кампания на Министерството на здравеопазването. През март публикувахме в сайта на асоциацията 8 информации в рамките на инициативата – те могат да се видят на централния слайдер и в раздел „Дейности“, подраздел „Кампании“, секция „Ваксините – активният избор за поздраво бъдеще“.
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ЗА 16-ТИ ПЪТ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНИЯТ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО“
Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ цели да популяризира здравословния начин на
живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Инициативата е на Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на
околната среда и водите, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст. Това съобщиха от пресцентъра на МЗ.
Конкурсът стартира на 21 март и ще продължи до 15 ноември т. г.
Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от I до XII клас от цялата страна, разпределени в три
възрастови категории: I - IV клас; V - VII клас и VIII - XII клас. В проектите могат да участват учители на една
или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.
Конкурсът ще протече в две фази. През Първа фаза (21 март - 10 април) участниците трябва да подготвят и изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти в областта на превенцията на хроничните незаразни болести. През Втора фаза (15 април - 15 ноември) протича реализацията на проектите и отчитането им.
Експертна комисия, съставена от представители на Министерството на здравеопазването и на институциите и
организации – партньори на МЗ, ще извърши класирането на участниците до 20 ноември т. г. Резултатите ще
бъдат публикувани на интернет страниците на организатора и партньорите на инициативата. Официалното
награждаване на победителите ще се проведе през месец декември 2022 г.

3296 ОТ РАБОТЕЩИТЕ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В СТРАНАТА
СА ПРЕМИНАЛИ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ПУЛСС
От старта на обученията, реализирани в изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС), до 18 март т.г. 5-дневно теоретично и практическо обучение успешно
преминаха 3296 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ в страната. В седмицата 14.03-18.03.2022 г.
в обучителния процес, осъществяван на територията на Националния център за обучение и квалификация в системата
за спешна медицинска помощ, се включиха 82 служители от ЦСМП в Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Перник, Плевен,
Пловдив, Русе и Шумен. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
Лекциите и практическите упражнения са водени от доказани български лекари с богат професионален опит. На разположение на курсистите са специализирани медицински манекени /симулатори/, закупени със средства по проекта. В обучителната програма са предвидени теоретични лекции за приложението на медицинския триаж и протоколи за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.
Министерството на здравеопазването изпълнява проекта „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –
2020. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2022 г.
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ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧАВАТ СРЕДСТВАТА ЗА ДЕТСКО И МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Значително увеличение на средствата за детско и майчино здравеопазване е предвидено за тази година. За
първичната медицинска помощ финансовият ресурс ще е в размер на близо 79 млн. лв., което е с 38% повече спрямо 2021 г. Това съобщи министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова по време на посещението си в СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ на 24 март 2022 г. Най-голямо е нарастването на финансовия ресурс за детско и майчино здравеопазване в специализираната извънболнична медицинска помощ –
с 60% повече спрямо миналата година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.
За детско и майчино здравеопазване в болничната медицинска помощ за 2022 г., което включва 101 клинични пътеки, заложените средства са в размер на над 267 млн. лв. – с 27 % повече спрямо 2021 г. Ще има
увеличение на средната цена на клиничните пътеки с 20 на сто, в това число на тези за акушерство и гинекология, за неонатология и за педиатрия. Използването на този финансов ресурс ще е възможно след
приключването на преговорите между Български лекарски съюз и Националната здравноосигурителна
каса по Анекса към действащия Национален рамков договор за медицински дейности, уточни проф. Сербезова.
Здравният министър съобщи, че Министерството на здравеопазването е предложило проект за промяна
на Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията и в Наредба №9 от 2019 г.
за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Промените предвиждат
провеждането на медико-диагностични изследвания в рамките на профилактичните прегледи на децата
на възраст между 7 и 18 г., които до този момент не са били включени. Според здравния министър това е
от особено значение, тъй като все по-често в ранна детска възраст се наблюдава появата на социално значими заболявания, като затлъстяване, диабет тип 2, високо кръвно налягане. За бременните жени е предвидено провеждането на допълнителни ехографски прегледи в рамките на профилактичните им прегледи, като към заплащаните до момента 2 акушерски ехографии ще бъдат добавени още 2. Допълнително се
включва и провеждането на ехографско изследване за фетална морфология. Добавя се и възможността за
заплатено от НЗОК провеждане на изследване за хепатит С. Целта е да се подобри наблюдението по време
на бременността, за да се избегнат усложнения. Ще бъде включено и профилактично ехографско изследване на млечните жлези за жени на възраст 30-50 г. Добавянето на това изследване цели да установи във
възможно най-ранен стадий евентуални злокачествени заболявания на гърдата, когато и възможностите за
лечението им са най-благоприятни, коментира още проф. Сербезова.
Не на последно място разчетените средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г.
за дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве са на стойност
4,69 млн. лв. Допълнително 2 млн. лв. са предвидени по програмата през тази година за лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане
на дете с хромозомни аномалии.
В отговор на журналистически въпрос по отношение лечението на украинските граждани у нас, началникът на кабинета на здравния министър доц. Васил Пандов съобщи, че предстои Народното събрание да
обсъди и одобри промени в Закона за убежището и бежанците, Закона за здравното осигуряване и Закона
за здравето, които ще позволят лицата, идващи от Украйна, да бъдат включени в системата на здравното
осигуряване.
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МИНИСТЪР СЕРБЕЗОВА УЧАСТВА В РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕС
ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ
На 29 март министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“), съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на 29.03.2022 г.
Акцент в дискусията на министрите беше ситуацията в Украйна. Полша и други гранични на Украйна държави членки
на ЕС като Словакия, Унгария и Румъния информираха за засиления бежански поток и предизвикателствата пред съответните държави. В част от изказванията бяха припомнени мерките в помощ на Украйна и украинските бежанци, представени на проведената на 15 март извънредна видеоконференция на Съвета. Нов елемент в дискусията на министрите
беше инициативата на Полша за създаването на специален фонд за целево подпомагане на здравното обслужване и медицинските грижи, полагани за украинските бежанци.
Съвместната декларация, инициирана от Полша, е подкрепена от общо 11 държави членки, в т.ч. от инициатора Полша,
България, Словакия, Унгария, Словения, Чехия, Литва, Румъния, Латвия, Естония и Хърватия. Европейската комисия
прикани държавите членки да се възползват от всички съществуващи механизми за подкрепа на украинските граждани.
По време на дискусията относно ваксинацията срещу COVID-19 в ЕС здравните министри изложиха становищата си
относно актуалната ситуация с ваксините и ваксинационния процес. Редица държави, в т. ч. и България, призоваха ЕК
да подпомогне държавите в комуникацията с производителите, вкл. чрез съобразяване на договорите и доставките с потребностите на държавите в ЕС и ограничените възможности за предоставяне на ваксини за трети страни. В изказването си България посочи още: „Целесъобразно е спешно да се обмисли механизъм за обратно изкупуване от ЕК на излишните дози ваксини от държавите членки, както и да се търсят решения за даряване извън COVAX, напр. чрез УНИЦЕФ.“
Редица държави изразиха тревога от потенциалното унищожаване на ваксини и свързаната с това значителна тежест
върху националните бюджети.
Здравните министри обмениха и становища относно европейския отговор на редките заболявания. България сподели
мнението, че са необходими обединени усилия на държавите членки за осигуряването на адекватен достъп на всички
граждани на ЕС до лекарства сираци, при отчитане на националните специфики, както и на различията в бюджетите
за здравеопазване и БВП на държавите.

ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА
КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕКСТРАКЦИОННИ РАЗТВОРИТЕЛИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ И ХРАНИТЕЛНИ СЪСТАВКИ
Правителството прие Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки, информира БТА на 30.03.2022 г. като се позова на съобщение от
пресслужбата на кабинета.
С наредбата се определят ясни критерии по отношение на видовете екстракционни разтворители, критериите
за чистота, максимално допустимите количества във или върху храни или хранителни съставки. Документът
включва и правила за информацията, която се отбелязва върху опаковката на продуктите и в съпровождащата
ги документация.
В наредбата са посочени екстракционните разтворители, които могат да се използват при производството на
храни и хранителни съставки, като тяхната употреба не трябва да води до наличие на остатъци от тях или техни разпадни продукти в количества, опасни за здравето на потребителя. Прилагането ѝ ще улесни и подобри
извършването на официалния контрол при производството и използването на тези продукти. Наредбата влиза
в сила 14 дни след обнародването ѝ в „Държавен вестник“.
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ОТ 1 АПРИЛ СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОИ ЗА 2022 Г.
От 1 април започва да действа програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен
институт за тази година. За нейното финансиране са предвидени 25.239 млн. лв. С тях се очаква около 45 000
души да ползват профилактика и рехабилитация в държавните санаториуми, съобщи Clinica.bg на 31.03.2022 г.
По програмата човек може да получи право на рехабилитация за 10 дни, като цената на нощувките и частичната помощ за храна в размер на 8.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от Държавното обществено осигуряване.
Всеки има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно. Вече са подписани договорите с 22 юридически лица за 52 лечебни заведения, изпълнители на програмата. Право на помощ
за профилактика имат осигурените за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни
месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода
на ползване на паричната помощ. Право имат и хората, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост
от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.
Подробности за условията за ползване на програмата, изпълнителите на дейността, необходимите документи и
заболяванията, за които се провежда профилактика и рехабилитация, могат да се видят в раздел
„Обезщетения", подраздел "Профилактика и рехабилитация" на интернет страницата на НОИ.

УЧРЕДИХА СЪВМЕСТНА ОНКОЛОГИЧНА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
На 26 март 2022 г. се състоя учредително събрание на Национална ракова мрежа в Република България, наречена Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ), информира Zdrave.net на 29.03.2022 г.
СОНМ е неправителствено сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза. В социален аспект е замислена
като модерна екосистема от медицински и немедицински дружества, включваща широк спектър от мултидисциплинарни връзки в областта на онкологията.
Официални учредители на СОНМ са престижни български медицински сдружения: Българско дружество по генетика и
геномика на човека, Българско медицинско сдружение по хематология, Българска асоциация по психоонкология, Български
алианс за прецизирана и персонализирана медицина, Българско дружество по кардиоторакална рентгенология, Българска
група по бронхология и интервенционална пулмология, Българско дружество по трансплантология, Сдружение Жените
в онкологията, фондация Победи рака, фондация МОРЕ-Дарзалас и Национална пациентска организация и др. В процес
на включване са: Българско дружество по патология, Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология, Българско дружество по детска хирургия, Джуниър Ачийвмънт България и Българска асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия.
Като физически лица учредители участват 50 авторитетни български експерти в областта на онкологията, между
които трима академици, 24-ма професори и 9-има доценти, информират организаторите, без да споменават имена.
Главни цели на СОНМ са синергия в експертните функции на отделните медицински сдружения в България, занимаващи се с фундаментална и/или клинична онкология; оптимизиране на сътрудничеството между браншовите дружества
и „триъгълника“ на социалното знание (университети, индустрия, правителство); иницииране и разработване на иновации за онкологични грижи в България, включващи скрининг и превенция, диагноза и лечение, психосоциална подкрепа и
качество на живот и дигитализация. Стратегическата цел на СОНМ е да партнира на политическите институции в
концептуалното и практическото изграждане на Национален раков план съгласно Европейския план за борба с рака от
03.02.2021 г.
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ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 Е ПОВЛИЯЛА НЕБЛАГОПРИЯТНО
НА ВСЯКА ВТОРА ЖЕНА В БЪЛГАРИЯ
Пандемията от COVID-19 е повлияла неблагоприятно върху равновесието между професионалния и личния
живот на голяма част от жените в Европейския съюз - 44%. Тава сочи специално проучване на Европейския
парламент сред жените в ЕС за оценка на въздействието на пандемията върху различни аспекти от техния живот, информира Zdrave.net на 04.03.2022 г. като се позова на Investor.bg.
Този дял е по-голям в България (50% от интервюираните), както и в Кипър (68%), Гърция (59%), Малта (58%),
Люксембург (56%), Италия (52%), Португалия (52%) и Унгария (51%).
44% от жените в ЕС е по-вероятно да се чувстват притеснени от липсата на контакт с приятели и семейство
(56% в България), 37% да бъдат разтревожени и обезпокоени (41% в България) и като цяло 33% са загрижени за
бъдещето си (55% от жените в България).
Много от жените споделят мнението, че мерките, предприети за спиране на разпространението на пандемията, са оказали значително въздействие върху собственото им психично здраве. За 28% от жените в ЕС мерките,
свързани със затварянето на работните места и офисите, са имали сериозно въздействие върху психичното
здраве, като жените в България се чувстват най-засегнати (44%).
Някои категории са засегнати в по-голяма степен от други в зависимост от вида на мярката: около половината
от жените с деца на възраст под 15 години заявяват, че затварянето на училищата и детските заведения са се
отразили сериозно на психичното им здраве.
Експресното проучване на Евробарометър е проведено от IPSOS между 25 януари и 3 февруари 2022 г. във
всички 27 държави членки на ЕС и обхваща общо 26 741 интервюта.

По данни на Евростат:
ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ЕС СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ С 1%
Ръст на държавните разходи за здравеопазване в страните от Европейския съюз отчита Евростат. Средно те са се
увеличили с 1% като достигат 8% от БВП през 2020 г. когато започна и пандемията, спрямо 7% през 2019 г. За
това информира Clinica.bg на 11.03.2022 г.
Здравеопазването остава второто най-голямо перо, за което се отделят средства от държавните бюджети, след
тези за социалната защита. Ръстът на разходите за здравеопазване се дължи както на намаляванетo на номиналния БВП, така и на тяхното фактическо увеличение. Общо те са били 1 073 милиарда евро през 2020 г., в сравнение с 978 милиарда евро през 2019 г. и са били свързани най-вече с пандемията от COVID-19.
Най-голям дял от здравните разходите заема болничната помощ, за която се заделят средно 3.4% от БВП, следват амбулаторните услуги с 2.5% и медицинското оборудване – 1.2% от БВП.
Първенци по най-високо съотношение на парите за здраве към БВП са Чехия и Австрия с по 9.2%, следвани от
Франция с 9%. Същевременно на другия полюс са Латвия с 4,8% от БВП, Полша и Ирландия с по 5.4% от БВП. В
България държавните разходи за здраве през 2020 г. представляват почти 6% от БВП, спрямо близо 5% през 2019
г.
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СВРЪХСМЪРТНОСТТА ОТ COVID-19 НАМАЛЯВА ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС
След четвъртата вълна на COVID през есента на 2021 г., когато свръхсмъртността в ЕС достигна нов пик от
+26% през ноември и +23% през декември, 2022 г. започва с видимо намаление. През януари 2022 г. свръхсмъртността в ЕС спада до 8%. Това показват данни за свръхсмъртността, публикувани от Евростат днес, информира Zdrave.net на 16.03.2022 г.
В сравнение с декември 2021 г. свръхсмъртността намалява във всички държави-членки на ЕС, въпреки че
ситуацията продължава да варира. Кипър (+26%), Гърция (+25%), България (+24%) и Полша (+23%) продължават да показват нива над 20%, докато Португалия (-5%), Ирландия (-4%), Белгия и Холандия (и двете -1%)
регистрират смъртност под изходното ниво.
ЕС регистрира предишни пикове на прекомерна смъртност през април 2020 г. (+25%), ноември 2020 г. (+40%)
и април 2021 г. (21%).
От Евростат уточняват, че показателят за свръхсмъртност е процент от допълнителните смъртни случаи за
един месец в сравнение с базовия период (2016-2019 г.). Колкото по-висока е стойността, толкова повече
смъртни случаи са настъпили в сравнение с изходното ниво. Отрицателна стойност означава, че са настъпили по-малко смъртни случаи през определен месец в сравнение с базовия период.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПРЕПОРЪЧА
ПОРЕДИЦА ОТ МЕРКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
Европейският център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC) препоръча съседните на Украйна
страни, които приемат украински бежанци, да ги включат в своите ваксинационни програми. В специален
доклад центърът анализира ситуацията в региона, породена от военния конфликт в Украйна и препоръчва
поредица от мерки, насочени към опазването на общественото здраве, информира Zdrave.net на 09.03.2022 г.
Според ECDC страните, приемащи бежанци, трябва да дадат приоритет на ваксинацията срещу COVID-19 и
полиомиелит, както и срещу морбили, тъй като настоящият ваксинационен обхват е недостатъчен за предотвратяване на огнища на морбили, се отбелязва в официално изявление на ECDC.
„Струпването на много хора в бомбоубежища и приемни центрове може да улесни началото на епидемия от морбили,
особено след като пролетта съвпада с естествената сезонност на болестта. Осигуряването на ваксиниране срещу
трите инфекции - полиомиелит, морбили и COVID-19 трябва да бъде в центъра на вниманието“, категорични са
експертите на ECDC. От институцията припомнят, че не трябва да се пренебрегва и подценява опасността,
която засяга хората с травматични рани.
„Медицинските специалисти трябва да бъдат информирани, че инфекциите, свързани с тези наранявания, често
могат да са причинени от мултирезистентни организми, което означава, че процедурите за диагностицирането и
лечението им трябва да са съобразени с тази вероятност“, е друга важна препоръка на ECDC.
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ПОВЕЧЕ ОТ 6 МЛН. СА ЖЕРТВИТЕ НА COVID-19 В СВЕТОВЕН МАЩАБ
Броят на жертвите на коронавирусната пандемия надхвърли 6,1 милиона. Това сочат последни данни на правителствата по света, обобщени от Световната здравна организация (СЗО). Това съобщи БТА на 25.03. 2022 г.
Потвърдените случаи на COVID-19 до момента са 474 659 674, а 6 103 355 от заразените са починали.
Според изчисления на Франс прес трите страни с най-много смъртни случаи са Съединените щати (971 087),
Бразилия (657 102) и Индия (516 479). Следват Русия, Мексико, Перу, Великобритания, Италия, Индонезия и
Франция. Сред държавите в тази десетка Бразилия, Индия, Русия, Мексико, Италия и Индонезия отчитат спад
в смъртността на седмична база, останалите - увеличение с изключение на Великобритания, където този показател остава на същото ниво.
Британски и италиански учени представиха теория, според която човечеството ще се сблъска скоро с нов щам
на коронавируса, който ще заобикаля имунната система и ще предизвиква по-тежко заболяване. "Смятаме, че
лекото протичане на COVID-19, предизвикан от щама Омикрон, е просто съвпадение и антигенната еволюция найвероятно ще доведе до появата на нови коронавирусни варианти, които ще могат да избягват имунитета и ще предизвикват тежки симптоми", заявиха те в специализираното издание „Nature reviews biology".

СЗО ПУБЛИКУВА НОВИ НАСОКИ, ЦЕЛЯЩИ ОТПАДАНЕТО НА МОРАТОРИУМИТЕ

ВЪРХУ АБОРТИТЕ И КРИМИНАЛИЗИРАНЕТО НА АБОРТИТЕ
Световната здравна организация публикува нови насоки за грижа за абортите. Основната идея е да отпаднат мораториумите върху тях и криминализрането им, за да бъдат интервенциите наистина безопасни за здравето на жените и
момичетата. Целта е да се помогне за предотвратяване на над 25 милиона опасни прекъсвания на бременности, които
се случват всяка година, информира Clinica.bg на 09.03.2022 г.
„Лого на специалната програма „Да можеш да направиш безопасен аборт е решаваща част от здравните грижи (HRP)“,
казва Крейг Лиснер, изпълняващ длъжността директор за сексуалното и репродуктивното здраве и изследвания в СЗО.
„Почти всяка смърт и нараняване в резултат на небезопасен аборт е напълно предотвратима. Ето защо препоръчваме
на жените и момичетата да имат достъп до тази услуга и до семейно планиране, когато имат нужда от тях.", допълни
той. Въз основа на най-новите научни доказателства, новите насоки на СЗО включват над 50 препоръки. Те са от областта на клиничната практика, предоставянето на здравни и правни услуги. Когато абортът се извършва по метод,
препоръчан от СЗО, от специалист с необходимите умения, е безопасна процедура. Трагично е обаче, че само около половината от всички тях се правят така, а около 39 000, направени при опасни условия причиняват смърт всяка година.
Повечето от тях са в страни с по-ниски доходи (над 60% в Африка и 30% в Азия). Препоръките на СЗО включват елементарни неща на ниво първична медицинска помощ.
За първи път насоките включват и препоръки за използване, когато е уместно, на телемедицина, която помогна за подкрепа на достъпа до услуги за аборт и семейно планиране по време на пандемията от COVID-19. Набляга се и на премахването на ненужните политически бариери, за да се улесни безопасният достъп до аборт. Докато повечето държави го
разрешават при определени обстоятелства, около 20 други не предоставят законови основания за прекъсване на бременността. В над 4 държави има и присъди за извършването на аборт, дори затвор и тежки глоби за хората, които са помагали в процедурата. В страните, където абортът е най-ограничен, само един от четири са безопасни, в сравнение с почти девет от десет в страни, където процедурата е законна.
„Жизнено важно е манипулацията да е безопасна от медицинска гледна точка“, каза д-р Бела Ганатра, ръководител на
Отдела за превенция на опасните аборти в СЗО. „Само по себе си, това не е достатъчно. Никой не трябва да бъде изложен на злоупотреба или нараняване, като например да бъде докладван в полицията или вкаран в затвора, защото е потърсил или предоставил грижи за аборт“, посочи още тя.
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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.
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