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ПРЕСКЛИПИНГ 

4 февруари 2021 г., четвъртък 

www.bnt.bg, 03.02.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/ekip-ot-mu-v-sofiya-izsledva-mutaciite-na-covid-19-

1094223news.html 

 

Екип от МУ в София изследва мутациите на COVID-19 

 

В началото на епидемията се смяташе, че вирусът не мутира във висока степен и 

откритите мутации бяха сравнително малко на брой. Към момента обаче броят на 

откритите мутации непрекъснато нараства, но за щастие не всички от тях променят 

способността на вируса и да заразява. 

"Проектът е насочен върху молекулните механизми на взаимодействие на вируса с 

неговия рецептор и как възникналите в него мутации променят способността му да 

заразява хората и до какви последствия ще доведат възникналите мутации в един 

протеин, който се намира върху повърхността на вируса и е много важен за 

взаимодействието и последващото навлизане вътре в клетките", обясни преподавателят 

в катедра "Медицинска физика и биофизика" на Медицинския университет в София д-р 

Светлана Христова. 

Тя разказа, че проектът е започна с идея, представена от китайски изследователи в 

списанието "Нейчър" миналата пролет. Те показват една "случайна мутация, 

възникването на един положително зареден аминокиселинен остатък във вируса 

подпомага електростатичното свързване и усилва това взаимодействие, което в 

последствие е довело до 7 и половина пъти по-висока степен на заразяване". 

Така е възникнал въпросът какво ще се случи, ако вирусът продължи да мутира и ако 

тези мутации настъпят именно в участъка на свързване на този протеин по повърхността 

на вируса с клетъчния рецептор. 

"Нашите предварителни изследвания бяха насочени към мутацията, разпространена в 

Северна Америка, която предизвика пика на епидемията през лятото миналата година", 

каза д-р Христова. 

"Занимавам се с изработването на компютърни модели, използвайки компютърни 

програми от различни световноизвестни университети. Чрез тези компютърни програми 

аз пресъздавам една 3D структура на въпросният S протеин на коронавируса", каза 

студентът в пети курс, специалност "Медицина" в МУ-София, Венелин Денчев. 

Изследването се извършва по проект за финансиране на фундаментални научни 

изследвания на млади учени към Фонд "Научни изследвания" в сътрудничество с доц. 

Александър Живков от Института по физикохимия към БАН. 

 

www.btv.bg, 03.02.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/d-r-dancho-penchev-sofija-se-varna-v-

chervenata-zona-mozhe-da-varnem-ogranichenijata.html 

 

Д-р Данчо Пенчев: София се върна в червената зона, може да върнем 

ограниченията 

 

Има плавно увеличени на хоспитализациите в столицата, каза директорът на 

СРЗИ 
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„София отново влезе в червената зона по брой заразени с коронавирус. Ситуацията 

започва да става тревожна и напрегната. Това, което ни тревожи е плавното покачване 

на хоспитализациите“, заяви директорът на СРЗИ Данчо Пенчев в „Тази сутрин“. 

„Вчера имаше и събиране при проф. Ангелов с ръководителите на големите болници. 

Започва плавното повишаване на хоспитализациите в София-град. Мерките бяха 

разхлабени, преди да получим тази информация. Към момента разхлабването е 

внимателно прецизирано. Отвориха се само някои молове и фитнес зали. Заведенията 

няма да бъдат отворени засега. Очакваме развитието на заболеваемостта, което ще ни 

даде индикации за това, което ще направим“, каза Пенчев. 

Абсолютно е възможно да се стигне до ново затягане на мерките, ако заболеваемостта 

стигне около 600 на 100 000 души, каза директорът на СРЗИ. 

"Засега няма да се преразглежда решението за връщането на децата в училище. Имаме 

все още ротационен принцип - това е една нова мярка, която прилагаме с министерството 

на образованието", каза Пенчев. 

През последната седмица СРЗИ е направила 200 проверки на заведения, молове и 

фитнеси. Съставени са 21 акта, съобщи Пенчев, който отбеляза, че персоналът на 

инспекцията от 242 души е недостатъчен за налагането на контрол, но когато получат 

сигнал за неспазване на ограниченията, веднага реагират. 

Няма данни в България да е регистрирана новата мутация на британския вариант на 

коронавируса. На територията на София изследвания за британския вирус се правят в 

"Пирогов" и Националната референтна лаборатория. По данни от тази сутрин в 

"Пирогов" при 103 положителни проби, 43 са с британския вариант на вируса. Това са 

хора, които не са излизали скоро от страната, съобщи Пенчев. 

Тревожно е, че вирусът се "подмладява" и засяга хора в по-младите възрастови групи, 

каза директорът на СРЗИ. 

Пенчев съобщи, че се е имунизирал, а за избора на ваксина се е осведомил от листовките, 

в които е отбелязано, че все още текат изследвания на препаратите. Директорът на СРЗИ 

отбеляза, че през пролетта ще има достатъчно ваксини, от които да изберем. 

Европейската агенция по лекарствата не вижда проблем в поставянето на ваксината на 

"АстраЗенека" на по-възрастни хора, а в нашия регулатор все още се обсъжда казуса. 

Доктор Пенчев заяви, че не смята, че е допуснал грешка, като е отменил карантините на 

президента и премиера. Подал е оставка по лични причини, тъй като майка му е 

починала, а се е върнал на поста си като директор на СРЗИ след настояване на колегите. 

 

www.btv.bg, 03.02.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/mz-za-astrazeneka.html 

 

МЗ за "АстраЗенека": Има надеждна информация за безопасността 

 

Председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари в София-област 

заяви, че има указания ваксината да не се поставя на лица над 55 г. 

 

След като председателя на Сдружението на общопрактикуващите лекари в София-област 

заяви, че има указания „АстраЗенека“ да не се поставя на лица над 55 г. - от здравното 

министерство уточняват, че ваксината е разрешена в ЕС за хората на и над 18-годишна 

възраст. 

У нас само до края на февруари се чакат 262-е хиляди дози от нея. 

В клиничните изпитвания не са участвали достатъчно пациенти над 55 години, затова и 

към момента не може да се направи заключение за ефикасността на продукта за тях. 

http://www.btv.bg/
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Но при участниците над тази възраст се наблюдава имунен отговор. Има и надеждна 

информация за безопасността. 

 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101415586/dimitar-marinov-ot-bfs-bi-trabvalo-ot-1-vi-

mai-receptite-da-sa-samo-elektronni 

публикувано на 03.02.21 в 13:59 

 

ДИМИТЪР МАРИНОВ, БФС: БИ ТРЯБВАЛО ОТ 1 МАЙ РЕЦЕПТИТЕ ДА СА 

САМО ЕЛЕКТРОННИ 

През февруари се очаква в работата със системата на електронните рецепти да се 

включат около 1500 от над 3500 аптеки в страната. Дали това е реалистично и как 

изглежда картината към този момент – коментира главният секретар на Българския 

фармацевтичен съюз (БФС)– Димитър Маринов в “Нашият ден“. 

“До края на април лекарите би трябвало да могат да изписват и хартиени рецепти, и 

електронни. Подчертавам, че ако лекарят ви изпише електронно някаква терапия, 

т.е лекарствени продукти през Националната здравно-информационна система, 

той не би трябвало да ви издава хартиена рецепта. Ако изпише на хартия пък 

рецептата, тя не би трябвало да влиза в Националната здравно-информационна система. 

Това е за преходния период. Разбира се, всички издадени хартиени рецепти, които са 

валидни и са в срок на изпълнение, ще бъдат изпълнявани след 1-ви май до валидността 

на издаденото хартиено предписание. Но би трябвало от 1-ви май вече да бъдат само 

електронни предписания.“ 

Колко от аптеките към момента изпълняват електронни рецепти 

“Държавата или поне “Информационно обслужване“, които разработват електронната 

рецепта, са готови в голямата си част с електронните приложения, свързани с 

електронната рецепта. Но остават софтуеърните компании, които разработват 

софтуеър за аптеки и за лекарски практики, те да успеят да включат своите 

софтуеъри и да ги свържат с ядрото на Националната здравно-информационна 

система. Сутринта си направих труда и прозвъних една голяма част от софтуеърните 

компании да ги попитам до каква степен те са готови със своите разработки. Някои от 

тях са 100%, т.е. всичко работи. Други имат известни проблеми и съответно работят по 

отстраняването им.“ 

Степента на готовност на аптеките 

“На регулаторна база сме готови, иначе казано, Наредба №4, която касае предписването 

и отпускането, беше актуализирана във връзка с електронната рецепта. Предната 

седмица приключи и договарянето с Националната здравноосигурителна каса, т.е 

промяната по договора също е факт вече. Очакваме публикуването ѝ в Държавен 

вестник, което вероятно ще стане в петък. И няма никакъв проблем от регулаторна 

гледна точка да бъдат изпълнявани рецепти. Става въпрос за технически 

проблеми.“ 

Повече за сроковете за електронните рецепти можете да чуете от звуковия файл. 
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www.bnr.bg, 03.02.2021 г. 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101415365/elektronno-zdraveopazvane 

 

Зам.-министър Жени Начева за електронното здравеопазване 

 

За първите стъпки на електронно здравеопазване в България – етапи и изводи. Забелязва 

се известна неяснота в представите на хората какво точно представлява електронната 

рецепта и сякаш липсва достатъчно информация. Целият проект на Министерството на 

здравеопазването е с продължителност 2 години. Взето е решение да се ползва по-

гъвкава методология на работа, при която нови функционалности ще бъдат пускани в 

експлоатация в момента, в който бъдат завършени и минат сертификация на качеството.  

Жени Начева, заместник-министър на здравеопазването, коментира темата в "Нашият 

ден". 

"Въвеждаме електронното направление от края на миналата година. Вече близо месец 

работи тази възможност за издаване на електронни направления и рецепти. НЗОК работи 

вече 20-21 години и е нормално след толкова години работа на хартиен носител хората 

и самите изпълнители на медицинска помощ, общопрактикуващите лекари, още да не са 

достатъчно информирани. Наша задача е постепенно този механизъм на действие да 

добива популярност.  

Как изглежда електронната рецепта и през какви етапи преминава пациентът 

"Пациентът трябва да отиде на преглед при общопрактикуващия лекар, защото 

електронната рецепта няма за цел да елиминира прегледите при лекар – тя се издава след 

преглед, в общия случай. Допуснати са известни изключения (при коронавирус и др. 

специфични). Общопрактикуващите лекари трябва да имат въведена възможност за 

назначаване на лечение чрез техните информационни системи, издаденото предписание 

за лечение се въвежда електронно и когато пациентът отиде в аптека, той може или чрез 

специфичен номер, посочен от общопрактикуващи лекар, или чрез своето ЕГН или лична 

карта да се идентифицира. Аптеката влиза в своята информационна система, проверява 

дали е издадена такава рецепта на ваше име и съответно изпълнява предписанието. 

Пациентът не носи хартиен носител."  

Статистика 

"Към вчерашна дата електронните направления достигат 34 хиляди, а лекарите, които са 

издали електронни направления за преглед в лаборатория или диагностика, са близо 

2300. Рецептите са 1886. Близо над 260 лекари са използвали и приложили тази 

възможност." 

 

www.bnr.bg, 03.02.2021 г. 

https://bnr.bg/plovdiv/post/101415469/mnogo-farmacevti-preboleduvaha-kovid-15-

iskat-vaksina 

 

Много фармацевти преболедуваха Ковид, 15% искат ваксина 

 

Около 15%  от фармацевтите в пловдивския регион се изявили желание да се ваксинират 

срещу Ковид-19, каза в предаването "Точно днес" Димитрия Стайкова, която 

председател на местната колегия. В момента тяхното имунизирае е в ход. 

Самата тя е с антитела, много от колегите й също, като работещи на първа линия с 

пациенти, са се срещали с вируса и на този етап се въздържат от поставяне на ваксина. 

Правят го и по етични причини - при дефицита на достатъчно дози, те могат да си 

позволят да изчакат, коментира Стайкова.  
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В началото се питахме не толкова, колко ще се безопасни, колкото дали ща са ефикасни 

ваксините, сега информацията е повече и хората са по- спокойни. Тя даде и пример с 

пациентите на аптеките, които се интересуват кога ще е техния ред за имунизация.  

Дефицит на лекарства в аптеките няма от края на миналата година насам, каза Стайкова. 

Това се дължи на спрения реекспорт на специфичните медикаменти за Ковид 19.  

Няма увеличение на цените на хранителните добавки, които приемат болните, както и на 

предпазните маски. 

 

www.bnr.bg, 03.02.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101415892/zasilvat-kontrola-za-spazvane-na-

protivoepidemichnite-merki-v-sofia 

 

Засилват контрола за спазване на противоепидемичните мерки в София 

 

Готовността за възстановяването на присъствените учебни занятия от 4 февруари за 

ученицитe от 7, 8 и 12 клас, и спазването на противоепидемичните мерки обсъди днес 

Софийският оперативен щаб под ръководството на кмета Йорданка Фандъкова. 

В София има леко покачване на заболеваемостта и отново е в критичната червена зона, 

съобщиха от Столичната РЗИ. 

Кметът настоя да се засили контролът за спазване на противоепидемичните мерки. 

Продължават проверките за носенето на маски в градския транспорт, търговските вериги 

и моловете. Дирекция „Образование“ и „Здравеопазване“ на Столична община ще 

проверява работата на детските градини, ясли и училищата. 

Екипите на СДВР, Общинска полиция съвместно със Столичен инспекторат проверяват 

търговски обекти и хранителни вериги. Засилва се контролът и в обществения транспорт. 

По данни на старши комисар Георги Хаджиев за последните две седмици са съставени 

600 предупредителни протокола, 317 полицейски разпореждания и 168 акта за 

неспазване на изискването за носене на маски. Столичната полиция е извършила 

проверки на поставени под карантина на 2 862 лица. 

В градския транспорт се извършва дезинфекция на превозните средства. Дезинфекцират 

се и спирките на обществения транспорт. 

Софийският щаб обсъди и продължаването на дейностите по поставяне на ваксини на 

желаещите от първа и втора фаза – медици, възрастни хора, както и на учители и 

непедагогически персонал. От началото на седмицата са поставени над 500 ваксини на 

учители и непедагогически персонал в столични детски градини и училища. 

Подготвя се възможността за разкриване на кабинети за ваксинация и в пет от 

столичните ДКЦ-та. 

Мобилните екипи на общината започват поставянето на ваксини и в частните домове за 

възрастни хора. 

 

www.zdrave.net, 03.02.2021 г. 

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-

/n16361 

 

Жени Начева: Електронната рецепта няма за цел да елиминира прегледите при 

лекар 

 

Електронната рецепта няма за цел да елиминира прегледите при лекар. Това заяви пред 

БНР заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева в коментар за 

въвеждането на електронно здравеопазване.   

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101415892/zasilvat-kontrola-za-spazvane-na-protivoepidemichnite-merki-v-sofia
https://bnr.bg/horizont/post/101415892/zasilvat-kontrola-za-spazvane-na-protivoepidemichnite-merki-v-sofia
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-/n16361
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-/n16361
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Тя посочи, че консултацията може да се пропусне при много строги изключения, като 

COVID или други. „Общопрактикуващите лекари трябва да имат въведена възможност 

за назначаване на лечение чрез техните информационни системи. Издаденото 

предписание за лечение се въвежда електронно и когато пациентът отиде в аптека, той 

може или чрез специфичен номер, посочен от общопрактикуващия лекар, чрез своето 

ЕГН или лична карта да се идентифицира и съответно фармацевтът от аптеката влиза в 

своята информационна система, проверява дали е издадена такава рецепта на негово име 

и съответно изпълнява предписанието“, разясни механизма на електронната рецепта 

Начева. 

Тя информира още, че към вчерашна дата електронните направления достигат 34 000, а 

лекарите, които са издали електронни направления за преглед в лаборатория или 

диагностика, са близо 2300. Рецептите са 1886, а близо 260 лекари са използвали и 

приложили тази възможност. Запитана защо броят на издадените електронни рецепти е 

толкова малък, Начева коментира, че всяко начало е трудно. Тя припомни, че ОПЛ и 

аптеките трябва да променят софтуерите си, като това е направено сред значителна част 

от тях и предстои промяната да се осъществи сред всички. „Най-голямото предимство на 

Националната здравно-информационна система е, че поетапно въвеждаме електронната 

форма на отчитане и отразяване на всяка дейност, свързана с пациентите, и няма нито 

една частна или отделна фирма, която да получи облагодетелстване заради това, че 

работи с електронна форма на отчитане“, увери тя. 

Основната цел на електронното здравеопазване, обясни Начева, е да се подобри 

контролът и достъпът на пациентите до медицинска помощ. 

На въпрос кога ще се издават е-направления и за прегледи извън COVID, тя обясни, че 

амбицията е още до края на февруари за диагностика в лаборатории да може да се отиде 

с електронно направление. Резултатите от изследванията също ще са достъпни в 

електронен вариант за специалистите. Следващата стъпка е електронизация на историята 

на заболяването в лечебните заведения и развитие на регистрите за отделните 

заболявания. Според нея готовност за преминаване в електронна среда на болничната и 

доболничната помощ трябва да има до края на годината. 

Начева изтъкна и ролята на съсловните организации в целия процес. 

Тя коментира и защитата на данните чрез електронен подпис. „На този етап е преценено 

и консултирано с компетентните институции и органи, че без електронен подпис и на 

пациент, и на изпълнител на медицинска общност,  няма как да се гарантира сигурността 

на данните и използването на информацията. Предвидена е възможност ние като 

пациенти при спазване на определен ред да делегираме възможност на нашите 

общопрактикуващи доверени лекари също да достъпват в нашето досие по определен 

ред и условия. В бъдеще може да се мисли за единен информационен идентификатор към 

базите на всеки един от нас. Дотогава най-сигурният начин е чрез електронна 

идентификация. За лицата, които нямат такава, сме предвидили и други възможности с 

тяхно знание и съгласие“, обясни Начева. 

 

www.investor.bg, 03.02.2021г. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/mz-bavno-startirat-elektronnite-

napravleniia-i-recepti-no-vsiako-nachalo-e-trudno-321270/ 

 

МЗ: Бавно стартират електронните направления и рецепти, но всяко начало е 

трудно 

 

За около месец издадените електронни рецепти са 1886 от близо 260 лекари 

 

http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/mz-bavno-startirat-elektronnite-napravleniia-i-recepti-no-vsiako-nachalo-e-trudno-321270/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/mz-bavno-startirat-elektronnite-napravleniia-i-recepti-no-vsiako-nachalo-e-trudno-321270/
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Бавен е стартът на системата по издаване на електронни направления и рецепти, но всяко 

начало е трудно. Така заместник-министърът на здравеопазването Жени Начева 

коментира вече стартиралите функционалности от бъдещата електронната система в 

здравеопазването. 

 „Здравната каса работи вече 20 години и е нормално след толкова години работа на 

хартиен носител хората и самите изпълнители на медицинска помощ, 

общопрактикуващите лекари, още да не са достатъчно информирани. Наша задача е 

постепенно този механизъм на действие да добива популярност", посочи Начева по БНР. 

Електронните направления, издадени досега от личните лекари, са 34 000, а лекарите, 

които са издали такива направления за преглед в лаборатория или диагностика, са близо 

2300. Издадените електронни рецепти са 1886, като близо 260 лекари са използвали и 

приложили тази възможност.  

Системата за издаване на електронни направления и рецепти е възможна от края на 

миналата година. 

„Пациентът трябва да отиде на преглед при общопрактикуващия лекар, защото 

електронната рецепта няма за цел да елиминира прегледите при лекар – тя се издава след 

преглед в общия случай", коментира Начева. Допуснати са известни изключения (при 

коронавирус и др. специфични). 

Предвидена е възможност ние, като пациенти, при спазване на определен ред, да 

делегираме възможност на нашите общопрактикуващи доверени лекари също да 

достъпват в нашето досие по определен ред и условия. В бъдеще може да се мисли за 

единен идентификатор към базите на всеки един от нас. Дотогава най-сигурният начин 

е електронна идентификация. За лицата, които нямат такава, сме предвидили и други 

възможности", посочи тя. 

За да издадат електронна рецепта, личните лекари трябва да имат въведена възможност 

за назначаване на лечение чрез техните информационни системи. Издаденото 

предписание за лечение се въвежда електронно. 

Пациентът се идентифицира в аптеката чрез специфичен номер, издаден от 

общопрактикуващия лекар, или чрез своето ЕГН или лична карта. Аптеката влиза в 

своята информационна система, проверява дали е издадена такава рецепта на ваше име 

и съответно изпълнява предписанието. Пациентът не носи хартиен носител, обясни 

Начева. 

 „Защита на данните в електронното медицинско досие се осъществява чрез 

квалифициран електронен подпис“, обясни Начева. По думите ú на този етап е преценено 

и консултирано с компетентните институции и органи, че без електронен подпис няма 

как да се гарантира сигурността на данните и използването на информацията. 

Целта на електронизацията е отразяване на всички медицински дейности и манипулации 

в реално време, улесняване дейността на изпълнителите на медицинска помощ - 

съхранение на хартиената информация. Така става възможно всеки един от нас да 

проследи своя здравен статус, да разполага във времето с всички извършени дейности и 

процедури - за вземане на важни решения, свързани със здравето, коментира заместник-

министърът. 

Проектът на Министерството на здравеопазването за дигитализация на направленията за 

медицински преглед е с продължителност две години. Решено е новите 

функционалности да бъдат пускани в експлоатация в момента, в който бъдат завършени 

и минат сертификация на качество. 
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www.investor.bg, 03.02.2021г. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zdravniiat-ministyr-shte-kontrolira-

kak-nzok-harchi-biudjeta-za-lekarstva-321290/ 

 

Здравният министър ще контролира как НЗОК харчи бюджета за лекарства 

 

Има нормативна празнота как фондът спазва механизма за предвидимост на 

бюджета си за медикаменти 

 

Министерството на здравеопазването ще контролира и проверява планово или внезапно 

как Здравната каса спазва бюджета си за лекарства. Това предвиждат промени в Закона 

за здравното осигуряване, предложени от ГЕРБ. 

При установени пропуски здравният министър ще може да отправя препоръки към 

ръководството на здравния фонд. 

Става дума за механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на 

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), по който фондът и производителите 

на лекарства сключват договори всяка година. При превишаване на разходите на НЗОК 

за лекарства фирмите трябва да връщат в Касата похарчените над лимита средства. 

Според вносителите няма яснота как Касата прилага механизма и затова се предлага 

проверката да е извършена от здравното министерство. Това ще става с планови и 

внезапни проверки, както и по сигнали. Първата планова проверка е предвидена два 

месеца след влизането на закона в сила. 

Проверките ще се правят от комисия, назначена от здравния министър, в която освен 

представители на ведомството, ще влизат и такива от Сметната палата, НАП и 

Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствата, а при нужда и външни 

експерти. 

Подробно се разписват правомощията на комисията. Тя ще има достъп до търговски и 

финансови документи, както и до информационни системи. Комисията ще предоставя 

доклада си на здравния министър, а той може да отправя препоръки към Надзорния съвет 

на НЗОК за изменение на механизма и методиката за прилагането му. 

Основен мотив за предлаганата поправка е наличието на нормативна празнота за това 

кой контролира дали и как НЗОК спазва механизма за предвидимост на бюджета си за 

медикаменти, пише в предложението на управляващите. 

В годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 

2019 г., който е последният одобрен от Надзорния съвет на НЗОК отчет, основна 

констатация бе продължаващата тревожната тенденция от предходните отчетни периоди 

към непрекъснато нарастване на необходимия финансов ресурс за лекарствени продукти. 

 

www.zdrave.net, 03.02.2021 г. 

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-

/n16362 

 

Касата изчисти правилата, по които ще се плащат допълнителните средства на 

медиците 

 

Надзорният съвет на НЗОК е приел на днешното си заседание изменения и допълнения 

на „Правилата за условията и реда за заплащане на средства на изпълнителите на 

болнична медицинска помощ на допълнителни трудови възнаграждения на медицинския 

персонал за срока на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично 

разпространение на заразна болест“, става ясно от решенията на Надзора. 

http://www.investor.bg/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zdravniiat-ministyr-shte-kontrolira-kak-nzok-harchi-biudjeta-za-lekarstva-321290/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zdravniiat-ministyr-shte-kontrolira-kak-nzok-harchi-biudjeta-za-lekarstva-321290/
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-/n16362
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-/n16362
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Става дума за разпределянето на 127-те млн. лв., планирани в бюджета на Касата като 

трансфери от държавния бюджет, с които се гарантират средства на изпълнителите на 

болнична медицинска помощ за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения на 

лекари в размер на 600 лв., на специалисти по здравни грижи - 360 лв. и на санитари – 

120 лв. 

„Измененията, приети днес, касаят сроковете за отчет на лечебните заведения и 

фактурите, които трябва да издават. Уточнихме и подробности, които от болниците бяха 

задали като въпроси“, уточни пред Zdrave.net управителя на НЗОК проф. Петко Салчев 

и допълни, че наредбата в цялостния й вид ще бъде публикувана на сайта на Касата. 

Надзорът е гласувал още завишаване на броя на медицинските изделия от група „Стент 

графт за аорта/стент графт за коремна аорта/бифуркационен)“ за „Аджибадем Сити 

Клиник“. 

 „Завишен е броят на заявените от лечебното заведение медицински изделия и те да бъдат 

налични при заявка от болницата. Надзорът реши да се сключи анекс към договора с 

лечебното заведение, тъй като са стигнали обема си, и сега, ако се заяви някаква бройка, 

а те нямат сключен с нас договор, няма да го платим. Приемаме Анекс към договора при 

необходимост да можем да му осигурим нужните изделия, тъй като не можем да 

предвидим предварително броя на пациентите“, каза проф. Салчев. 

Решенията на Надзорния съвет на НЗОК може да видите тук 

 

www.bnr.bg, 03.02.2021 г. 

https://bnr.bg/varna/post/101415342 

 

Академик Дроздстой Стоянов: Държавата е длъжник на медицинските 

специалисти 

 

Акад. проф. д-р Дроздстой Стоянов е едно от светилата в медицинската психология, 

ръководител на Катедра „Психиатрия и медицинска психология” към Медицинския 

университет в Пловдив и академик в Българската академия на науките. Той ще бъде 

лектор на организирания от Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи (БАПЗГ) онлайн семинар на тема: „Професионално изпепеляване и управление на 

персонала в условията на коронакриза”. Семинарът ще се проведе през февруари или 

март, а един от акцентите в него ще бъде т.нар. „бърнаут” сред медицинските 

специалисти. 

В интервю за Радио Варна, акад. Стоянов заяви, че проблемът с професионалното 

изпепеляване на медицинските специалисти излиза на дневен ред след настъпването на 

пандемията. 

Прояви на професионалното изпепеляване 

„Проявите на „бърнаута” сред медиците можем да ги разделим в три групи. От една 

страна е намалената трудоспособност. Уврежда се концентрацията на съзнанието и 

оперативната памет. От друга страна са емоционалната изтощеност, загубата на стимул 

и желание за работа. Третият симптом е отчуждението – от близки, от пациенти, дори от 

самия себе си. Това отчуждение може да доведе и до цинично отношение към 

страданието и болестта”, каза акад. Стоянов. 

Последствията върху психичното здраве 

Според психолога, държавата не прави достатъчно за преодоляване на последствията 

върху психичното здраве на медиците. 

„Както при първото, така и при второто въвеждане на противоепидемичните 

ограничения, държавата не излезе с ясно разписани мерки за задаващата се тежка 

психологическа криза на всяко едно ниво”, заяви акад. Дроздстой Стоянов. Той даде за 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/varna/post/101415342
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пример нарастващата агресия сред хората, последствията върху психиката на децата от 

7 до 12-годишна възраст, заради продължителния престой пред компютърни устройства 

и увеличаващия се брой случаи на домашно насилие. 

„Очаквам ръст и на опитите за самоубийство”, поясни още експертът и допълни, че 

целият този спектър от проблеми са били игнорирани от държавата, включително и 

психичното здраве на медицинските специалисти. 

Недостигът на медицински персонал 

Разрешаването на този проблем е въпрос на национално отговорна политика. Никога не 

е късно да се вземат мерки за преодоляването му, докато има висши медицински 

училища в страната, от които излизат по 1000 лекари годишно и двойно повече 

медицински сестри. Това обаче е наливане на ресурс в каца без дъно, тъй като голяма 

част от тях емигрират извън България или мигрират към частния сектор”, каза акад. 

Стоянов. 

Той припомни, че има публикувана за обсъждане Здравна стратегия до 2030 година. 

„Ако и 10% от мерките, заложени в тази стратегия бъдат изпълнени, тогава част от 

пробойните в системата ще бъдат запълнени и това до известна степен може да реши 

проблема с недостига на медицински специалисти”, сподели още акад. Дроздстой 

Стоянов. 

 

www.news.bg, 03.02.2021г. 

https://news.bg/health/covid-vaksinite-ne-bili-protivopokazni-za-onkobolnite.html 

 

COVID-ваксините не били противопоказни за онкоболните 

 

"Не е противопоказно да се ваксинират против COVID-19 онкоболните, дори и в период 

на лечение. Но най-добре е всеки пациент да се консултира със своя онколог". 

Това заяви пред NOVA NEWS проф. д-р Асен Дудов, медицински директор и началник 

Клиника по медицинска онкология към "Аджибадем Сити Клиник" - Младост и 

председател на българското онкологично научно дружество. 

"Увеличава се броят на онкоболните, това важи и за изминалата година, въпреки че 

онкологията постоянно се развива", отбеляза специалистът. 

"Не бива да се изненадваме, че толкова бързо се създаде ваксината срещу COVID-19, 

защото много години преди това се е работило с антителата", смята лекарят по 

отношение на новата ваксина. 

Според него българите трябва да се променят по отношение на здравеопазването и 

собственото си здраве, защото не е повод за гордост, че не се ходи на лекар от години. 

По думите му профилактичните прегледи са препоръчителни, тъй като много сериозни 

заболявания, включително онкологичните, могат да бъдат рано открити, а оттук и 

прогнозата може да бъде по-оптимистична. 

Лекарят е убеден, че при всеки сигнал, дори малък, който може да доведе до подозрение 

- кръвотечение, бучка, трябва да има посещение при онколог, за да се изясни 

състоянието. 

 

 

 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/covid-vaksinite-ne-bili-protivopokazni-za-onkobolnite.html

