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Възстановяват правенето на лекарства в аптеките 
  

3D принтирани таблетки се включват в персонализираното лечение на децата, 

каза проф. Милен Димитров 
  

Фармацевти предлагат да се възстанови старата практика за приготвяне на лекарства в 

аптеките. По този начин ще се даде възможност за персонализиране лечението на децата. 

Ще могат да се изписват медикаменти, съобразени с конкретните нужди на малките 

пациенти. Другият вариант за индивидуална терапия са 3D принтираните таблетки, но 

те ще навлязат по-масово в следващите 10-15 години. 

Това каза за clinica.bg проф. Милен Димитров, зам.-декан на Факултета по фармация към 

Медицински университет – София. Той поясни, че едно дете не трябва да бъде третирано 

като умален възрастен организъм и да му се предписват по-ниски дози от лекарствата за 

възрастни. „То расте непрекъснато и се променя. 

Затова е много трудно да се създаде точно един продукт, който да покрива всички тези 

възрасти", уточни професорът. Според него проблемът може да се реши, ако се върне 

практиката в аптеките да се приготвят медикаменти. По думите му в момента само 1% 

от фармациите могат да отговорят на тази нужда. Проф. Димитров уточни, че въпросът 

е обсъждан с детски лекари по време на Първата международна педиатрична 

конференция, която се проведе през март във Варна. На практика е направено допитване 

дали медиците биха изписвали лекарства, които да се приготвят на място. 

Необходимо е и родителите да имат информация за тази възможност, да са наясно, че 

съществува лечение, съобразено със специфичните нужди на децата им. Идеята поражда 

и някои проблеми, тъй като у нас няма необходимите субстанции, които са на прах. 

Затова често се стриват хапчета, но те съдържат и допълнителни съставки, които са 

безвредни за възрастните, но могат да доведат до проблеми при децата, предупреди 

специалистът. 

Той поясни, че в момента само по-възрастните лекари предписват такива препарати. 

„Просто връзката е загубена и ние искаме да я съживим. Но има държави, в които се 

приготвят такива форми за деца на доста голямо ниво. 

Във Великобритания имат вече 30 години такъв специализиран рецептурен справочник 

за малките пациенти. Има ги и във Франция, Германия", допълни професорът. За да се 

възроди практиката, във Фармацевтичния факултет на МУ-София се провежда свободно 

избираем курс на български и английски език за педиатрични лекарствени форми. Той е 

предназначен за студенти и специализанти, като целта е младите фармацевти да се 

научат да забъркват препаратите. 

Никъде другаде в България няма такъв курс. 

Малко са местата и в Европа. Сега тепърва започва да се въвежда в ЕС това обучение, 

обясни проф. Димитров. В курса се преподава и 3D принтирането на лекарствени 

таблетки. Според професора в следващите години ще навлязат различни иновации в 

персонализираното лечение при децата. Сред тях са 3D и 4D принтирани таблетки, с 

които се улеснява приемът на медикаменти от малчуганите. Затруднението идва от това, 

че една такава таблетка се отпечатва за около 2 минути, а за същото време пресата във 
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фармацевтичните компании произвежда 250 000 хапчета. А те искат да си възвърнат 

бързо инвестициите. Затова сега се търсят варианти да се ускори принтирането на 3D 

таблетките. 

 

       VINF  18:23:31  08-04-2019 

      MM1822VI.059 

      Кирил Ананиев - професионалисти - здравни грижи - среща 

      

      Има политическа воля за увеличаване възнагражденията на професионалистите 

по здравни грижи 

           

      София, 8 април /Десислава Пеева, БТА/ 

          Има политическа воля за увеличаване на възнагражденията на професионалистите 

по здравни грижи. Това е казал министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по 

време на среща с професионалисти по здравни грижи и директори на лечебни заведения, 

съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. 

          Министър Ананиев е допълнил, че е готова методиката за формиране и 

разпределение на разходите за персонал в лечебните заведения. Днес запознах министър-

председателя с анализа на формирането на разходи за персонал и мога да ви уверя, че 

имаме политическата подкрепа за повишаването на вашите възнаграждения, е добавил 

министър Ананиев. 

      С методиката ще бъдат регламентирани определянето, размерът и структурата на 

разходите за персонал на ниво лечебно заведение. На 10 май министър Ананиев ще 

представи финалния вариант на методиката. 

          Анализът е показал различни съотношения между разходите за персонал и общите 

приходи, като е налице сериозна диференциация от 41 процента до над 90 процента в 

отделните болници. Отделно от това в структурата на брутната работна заплата има 

необясними несъответствия между дела на основната заплата и този на видовете 

допълнителни възнаграждения (прослужено време, извънреден/нощен труд, за 

постигнати резултати и др.). Негативно влияние оказват и действащите медицински 

стандарти, които поставят изисквания, неотговарящи на спецификата на лечебните 

заведения. Друг фактор, който има отрицателно влияние върху разходите за персонал, се 

оказват просрочените задължения на голяма част от лечебните заведения. 

          Диалогът ще продължи и по други въпроси в сектор здравеопазване, включително 

и за обучението на професионалистите по здравни грижи, допълниха от пресслужбата. 
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Излезе от печат брой 12-13 на вестник „Форум Медикус“ 
Седмичното специализирано издание публикува пълния списък на членовете на 

създадените експертни съвети към министъра на здравеопазването, които ще изпълняват 

задачи и функции на досега съществуващите национални консултанти. 

Основна тема на броя е Световният ден на здравето, като акцентът е поставен върху 

избрания за тази година девиз на СЗО „Да поговорим за универсалното здравно 

покритие“, определено като „гарантиране на здравна грижа за всички, които имат нужда, 

когато имат нужда, без допълнителни финансови утежнения“. Описани са основните 

послания по темата, където се открояват тези за ролята и значението на първичната 

и  извънболничната здравна помощ с подтик да се инвестира повече в тази сфера. 

Призивът към здравните специалисти е да споделят с нуждаещите се своя 
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професионализъм. А към политиците – да изберат най-добрите здравни политики за 

постигане на глобалната цел, дефинирана като здраве за всички. Не на последно място 

СЗО препоръчва да се работи упорито по създаване на регистри по всички заболявания, 

които спомагат да се насочват ресурсите там, където са най-необходими. 

Темата е допълнена от разказ за опит от Гърция, където за малко повече от година са 

създадени и действат 120 базирани в общността здравни заведения, чиито услуги 

населението може да ползва безплатно – там се осъществява първи контакт с болния и 

оттам се координира цялостният процес на оказване на медицинска грижа за хората от 

съответния регион. Тези центрове, наречени TOMYs, са „отговор на кризата в здравната 

система“, реализират се чрез сътрудничество между СЗО/Европа и гръцкото 

министерство на здравеопазването, а резултатите са изключително високо оценени. 

В бр. 12-13 на „Форум Медикус“ е публикуван също научно-пропедевтичен материал за 

сърдечно-съдови резултати при лечение със специфичен препарат срещу диабет тип 2. 

Огласени са и отговори на министър Ананиев по време на парламентарен контрол – там 

се откроява отговорът, че само с промени в следващия НРД може да се потърси решение 

за заплащането по клинични пътеки тогава, когато лечението започне в една болница, а 

завърши в друга. Става дума за създаване на възможност и първата болница, приела, 

стабилизирала и лекувала болния, да получи средства за това по съответната пътека, 

независимо че лечебният процес е продължил в друго лечебно заведение. Въпросът не 

се дискутира за пръв път, отговорът обаче се насочва към преговорите по НРД за 

следващия период - 2020-2022 година. 

„Форум Медикус“ съдържа информации и коментари на събития от изминалите дни – за 

новите функции на НЗОК по лечение на деца и възрастни в чужбина, за научни събития 

в Медицинския университет в Пловдив, за новини от Поморие, Враца, ВМА, „Пирогов“ 

и др. Откроява се и становище на Националното сдружение на областните болници, в 

което се потвърждава, че е подкрепен протестът на професионалистите по здравни 

грижи, но е невъзможно да се постигне исканото увеличение на заплащането при 

съществуващите условия и рестрикции във финансирането на лечебните заведения. 

Изключително вярно е и твърдението, че „системата не може без областните болници“, 

но това не означава, че мениджърите на тези основни болници са „единствено виновни 

за всички натрупани в годините проблеми в резултат от непоследователни политики“. 
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В печата: Пазарът на лекарства, клинични изпитвания и протеста на сестрите в 

Сливен 
  

Продажбите на лекарства в България за последните 12 години - от 2006 до 2018 г., са 

нараснали в стойностно изражение почти 3 пъти. За това съобщава „24 часа“, цитирайки 

прогонзните данни на IMS Health Bulgaria/IQVIA, като за 2018 г. „През 2006 г. у нас са 

продадени медикаменти за 1,3 млрд. лв., след това приходите от тях плавно нарастват, за 

да стигнат до почти 3,8 млрд. лв. през 2018 г. В посочените приходи влизат както тези от 

лекарствата, отпускани с рецепта, независимо дали са иновативни, или генерични, така 

и приходите от лекарства без рецепта, а и обемът на продадените хранителни добавки“, 

пише всекидневникът. 

„В България няма друг пазар, който да расте с такива темпове. И то устойчиво, без 

катаклизми - дори в разгара на кризата продажбите на лекарства не са спаднали, а просто 

са се увеличавали с по-малки темпове - от порядъка на 4-5% годишно. Затова пък за 

последните две години ръстът е по 11 % годишно Последните официални данни са за 
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първото полугодие на 2018 г., когато ръстът е бил 11%~ на годишна база, като 

очакванията са за цялата година ръстът на годишна база също да е 11%. Поскъпването 

на самите лекарства не може да обясни този 12-годишен тренд на приходите или поне не 

изцяло. Защото от септември 2006 г. до септември 2018 г. инфлацията в България е само 

44% и поскъпването на лекарствата не прави изключение. Т.е. през всички тези години е 

растял и броят на продадените опаковки“, пише още медията. Според изданието 

причината е в застаряващото население и силно развитата система за реимбурсиране на 

лекарствата, което естествено води до увеличение на продажбите. 

„Всъщност най-голям дял в продажбите на аптеките се държи от лекарствата, с които 

хората са самолекуват - отпусканите без рецепта и хранителните добавки. Само за 

последната година у нас са продадени такива медикаменти за 824 млн. лв., като най-

голям ръст отбелязват пробиотиците, средствата за успокоение на ставни болки и изобщо 

болкоуспокояващите препарати“, допълва медията. 

„24 часа“ се спира и на клиничните изпитвания.  „С пазарен дял 1,1% страната ни е на 

20-о място в световната индустрия на клиничните изпитвания. Всяка година 10 хиляди 

българи се включват в изпитания в около 500-те центъра у нас. В сектора са заети поне 

3 хиляди специалисти. По актуални данни към декември 2018 г. клиничните изпитвания 

в страната са генерирали кръгло 178 милиона лева. Повече от 1/4 от общата сума са 

плащания към бюджета като данъци, такси, осигуровки.“ Това казва д-р Иван Георгиев, 

председател на Българската асоциация по клинични проучвания, цитиран от изданието.   

За протеста на медицинските сестри навръх международния ден на здравето пък 

съобщава „Телеграф“. „Над сто сестри и лекари от всички здравни заведения в Сливен 

се събраха пред сградата на областната болница. За пореден път здравните работници 

призоваха за по-високи стартови възнаграждения, в размер на две минимални работни 

заплати, почасово заплащане на нощния труд и допълнителни възнаграждения за работа 

в спешните отделения. Това е третият мирен протест на здравните специалисти. Те обаче 

се заканват, ако исканията им не бъдат изпълнени, да преминат към ефективни стачни 

действия“, пише ежедневникът. 
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Протест на физиотерапевтите 
  

Утре от 15.00 часа пред сградата на Министерството на здравеопазването ще се проведе 

национален протест на Асоциацията на физиотерапевтите (кинезитерапевти и 

рехабилитатори). Това става ясно от отворено писмо, изпратено до медиите и подписано 

от проф. Видьо Желев, председател на Асоциацията. 

Основното искане им е приемане на закон за съсловна организация на физиотерапевтите 

– регулирани професии. Според  тях „този  закон ще бъде в интерес на българското 

население, което ще получи свободен достъп до висококвалифицирана физиотерапия“. 

От Асоциацията твърдят, че протестът им ще бъде подкрепен от медицинските сестри, 

акушерките, фелдшерите, медицинските лаборанти и пациентски организации. 

Припомняме, с искане за отделяне от Българската асоциация на професионалистите по 

здравни грижи и да сформират независима съсловна организация настояваха и 

фелдшерите, които протестираха миналия месец. Здравният министър Кирил Ананиев се 

срещна с тях и каза, че ще търси консенсус по поставените от тях проблеми в 

Министерския съвет. 
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https://btvnovinite.bg/bulgaria/obshtestvo/protestat-na-sestrite-ministarat-obeshta-

nachina-za-izchislenie-na-zaplatite-do-10-maj.html 
  

Протестът на сестрите: Министърът обеща начина за изчисление на заплатите до 

10 май 
  

Това обяви Кирил Ананиев на среща с представители на протестиращите сестри 
  

Има политическа подкрепа за увеличението на заплатите на специалистите по здравни 

грижи. Това обяви министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на среща с 

представители на протестиращите сестри. 

Предстои и обявяването на начина, по който възнагражденията на медиците ще бъдат 

увеличени. 

Трети национален протест на специалистите по здравни грижи 

Очаква се финалният вариант на новата методика да стане ясен на 10 май. Дотогава тя 

ще бъде тествана в различни лечебни заведения. 

Сестрите останаха скептични дали исканията им за възнаграждения от поне две 

минимални работни заплати ще бъдат удовлетворени и не се отказват от нов национален 

протест. 
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Медицинските сестри излизат на нов национален протест 
  

Медицинските сестри готвят мащабен национален протест, предаде БНР. Причината е 

недоволството им от преговорите с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев 

относно методиката за определяне на работните заплати. 

Те съобщават, че така и не е било постигнато съгласие за стартова заплата от две 

минимални работни заплати, каквото е било тяхното искане. 

Поради това здравните работници и медицинските специалисти от цялата страна 

организират голям протест на 15 май в столицата. Той ще започне в 14.00 часа пред 

Министерския съвет, след което шествието ще продължи с блокиране на някои от 

възловите кръстовища в София. 

Няма как да бъдат изпълнени исканията, защото не проявиха разбиране, че трябва да 

бъдем с основни стартови заплати - да започнем всички новозапочнали със стаж, с една 

основна заплата и оттам насетне да се надгражда, обясниха недоволните медици. 

По думи на председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи Милка Василева Методиката за остойностяване на труда на медицинските 

специалисти цели да изработи единни правила за определяне на работните заплати в 

болниците. На среща с министъра на здравеопазването, той им е представил информация 

за работните заплати в различните болници. 

Припомняме, национален протест на медицинските сестри имаше и на първи март. Те 

излязоха пред сградата на Министерството на здравеопазването с настояване за достойни 

условия на труд, адекватно стартово заплащане от поне две минимални заплати в размер 

на 1120 лв. и допълнително заплащане за работа в интензивно и спешно отделение. 

Тогава министър Ананиев увери, че ще съдейства за изпълнението на исканията им. 

 

http://www.btvnovinite.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/obshtestvo/protestat-na-sestrite-ministarat-obeshta-nachina-za-izchislenie-na-zaplatite-do-10-maj.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/obshtestvo/protestat-na-sestrite-ministarat-obeshta-nachina-za-izchislenie-na-zaplatite-do-10-maj.html
http://www.news.bg/
https://news.bg/society/meditsinskite-sestri-izlizat-na-nov-natsionalen-protest.html
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Напрежението в здравната система нараства 
  

АНА АТАНАСОВА 
След медицинските сестри и фелдшерите, физиотерапевтите също готвят национален 

протест. Той е плануван за вторник пред сградата на Министерството на 

здравеопазването и се организира от Асоциацията на физиотерапевтите 

(кинезитерапевти и рехабилитатори). 

Основното искане е приемане на закон за съсловна организация на физиотерапевтите. 

Според тях „този закон ще бъде в интерес на българското население, което ще получи 

свободен достъп до висококвалифицирана физиотерапия". В момента физиотерапевтите 

са част от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Същото е 

искането и на фелдшерите - за собствена съсловна организация, които протестираха 

наскоро. Здравният министър Кирил Ананиев се срещна с тях и обеща да търси 

консенсус. Акушерките, зъботехниците и бакалаврите фармацевти също са членове на 

БАПЗГ и също отдавна настояват за собствени съсловни организации. 

Най-многобройни в организацията са медицинските сестри и често тя се свързва с тях. 

След старта на протестите на сестрите, които настояват за по-добро заплащане, от 

ръководството на БАПЗГ се обявиха за диалог, а не за протести. До късно в понеделник 

в МЗ имаше и поредна среща с представители на протестиращите, на която да бъде 

представена методика, по която лечебните заведения да бъдат задължени да формират 

заплати на сестрите, така че да не се получават драстични разлики в различните болници. 

 

 


