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ПРЕСКЛИПИНГ 

9 септември 2019 г., понеделник 

VINF  06:45:01  05-09-2019  

       AM1431VI.007 06:45 

       Плевен - университет - начало 

        

       В Плевен полагат академична клетва 530 първокурсници в Медицинския 

университет - всички места за студенти са запълнени 

        

       Плевен, 5 септември /Малин Решовски, БТА/ 

                   В Плевен ще положат академична клетва 530 първокурсници в Медицинския 

университет - всички места са запълнени. Това съобщиха от висшето училище. Новата 

учебна година стартира официално на 9 септември от 10.00 часа в аудитория "Магнум".  

 

                     След успешната кандидатстудентска кампания на Медицинския 

университет, Плевен посреща повече от 500 новоприети студенти от България. Те ще се 

учат в 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми, в професионалните 

направления медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве.  

        

       За пореден път в Плевен са запълнени всички  

       места за студенти по държавна поръчка 

        

                Висшето училище реализира успешен прием на студенти по държавна поръчка 

за магистърските специалности след средно образование - общо 180 първокурсници, 

"Медицина" (120) и "Фармация" (60), за бакалавърските специалности след средно 

образование - близо 250 новоприети студенти в 11 специалности и 60 новоприети 

студенти след придобита степен "Бакалавър" в три магистърски програми - "Управление 

на здравните грижи", "Здравен мениджмънт" и "Медицинска рехабилитация и 

ерготерапия".  

                След запълване на местата по държавна поръчка, в рамките на свободния 

капацитет, МУ-Плевен за поредна година обяви места за обучение на студенти срещу 

заплащане - 30 са записаните студенти в специалностите "Медицина" и "Фармация" и 9 

в бакалавърските специалности.  

                  На тържественото откриване на новата академична 2019/2020 година 

първокурсниците ще прекрачат прага на университета в годината на неговата 45-

годишнина. За втора поредна година те ще изпълнят нововъведен ритуал за полагане на 

академична клетва, която ги прави морално съпричастни към основните ценности и 

мисията на Университета, към Етичния кодекс на медиците и академичните традиции.  

        

       Тази година трима първокурсници  

       са приети с максимален бал от 36 точки 

        

                     Ритуалът за полагане на клетва от първокурсниците бе въведен на 19 

февруари 2018 г. за официалния старт на учебната година на новоприетите чуждестранни 

студенти. Те първи тържествено повториха думите на клетвата, декларирайки, че ще 

уважават своите преподаватели и състуденти, както и достойнството на пациентите, 

посочват от висшето училище. 

                     Тази година сред първокурсниците трима са новоприетите студенти с 

максимален бал 36.00, записани в специалност "Медицина", двама от които са 
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възпитаници на училище "Иван Вазов" в град Плевен - Красимир Великов и Ели Илиева. 

Третият отличник-първокурсник е Ивана Иванова. Те ще отговорят на приветствията на 

ректора проф. д-р Славчо Томов, на официалните гости и на председателя на 

Студентския съвет, посочвайки причините за избора си да се обучават в плевенската 

Алма Матер.  

                     Академичното ръководство на Медицинския университет - Плевен 

традиционно организира за новоприетите студенти, за техните близки и преподаватели 

Тържествено откриване на академичната година. Събитието ще се състои в аудитория 

"Магнум" на Втора клинична база. 

           

       Празникът в Плевен традиционно започва  

       с химн на академичната общност 

        

               Тържеството ще бъде в понеделник ще започне с посрещане на новоприетите 

първокурсници с подарък - свитък с химна на академичната общност. След това ще бъде 

посрещнато Академичното ръководството с изпълнение на химна от Общинска хорова 

формация "Гена Димитрова" с диригент Анелия Дечева.  

                  Проф. Маргарита Александрова - зам.-ректор по учебната дейност, ще води 

тържеството.  

                 Видео ще представи на гостите и първокурсниците историята на Медицинския 

университет в Плевен. След това те ще бъдат приветствани от ректора и от председателя 

на Студентския съвет. Студентите-първокурсници, приети с най-висок бал от 

Кандидатстудентска кампания - 2019 ще приветстват участниците в празника. Ректорът 

ще връчи студентските книжки на новите студенти, приети с най-висок бал по всички 

специалности на факултетите и колежа. Финалът е отреден на тържественото полагане 

на Академична клетва от първокурсниците и музикален поздрав от Общинската хорова 

формация. 

 

www.bnr.bg, 05.09.2019 г. 

http://bnr.bg/plovdiv/post/101162975/plovdiv-e-domakin-na-forum-za-

rehabilitacionnata-medicina 

 

Пловдив е домакин на форум за рехабилитационната медицина 

 

Над 70 водещи специалисти от Европа ще обсъждат на форум в Пловдив  въпроси, 

свързани с развитието на науката, клиничната практика и обучението в областта на 

Физикалната и рехабилитационна медицина. 

За първи път нашата страна, по покана на Българснката Асоциация по физикална 

медицина, е домакин на научните  събрания  на Европейското дружество по физикална 

и рехабилитационна медицина /ФРМ/ и  на Секцията и Борда по ФРМ към Съюза на 

Европейските медицински специалисти, на които Асоциацията  е активен член. Това са 

изключително авторитетни структури, активно съдействащи за развитието на науката и 

клиничната практика в Европа в областта на ФРМ. 

В европейската секция към съюза работи Комитет по професионална практика, който 

изработва правила за добра медицинска практика в областта на рехабилитацията и 

физикалното лечение и определя компетенциите и ролята на лекаря-специалист по 

физикална и рехабилитационна медицина в комплексното лечение на различни 

заболявания – неврологични, ортопедични, детски, ревматологични, кардиологични, 

обменни, респираторни и др. 

 

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/plovdiv/post/101162975/plovdiv-e-domakin-na-forum-za-rehabilitacionnata-medicina
http://bnr.bg/plovdiv/post/101162975/plovdiv-e-domakin-na-forum-za-rehabilitacionnata-medicina
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www.news.bg, 05.09.2019 г. 

https://news.bg/health/ananiev-uveryava-che-nyama-da-zakriva-bolnitsi.html 

 

Ананиев уверява, че няма да закрива болници 

 

"Да допринесем за улесняване на достъпа на гражданите до лечение и диагностика", 

призова министърът на здравеопазването Кирил Ананиев по време на Десетия 

международен медицински конгрес на Югоизточния европейски медицински форум. 

Организацията е член на Световната медицинска асоциация. В продължение на 

няколко дни лекарите обменят опит и дискутират тенденциите в международен 

план. Това ще допринесе за подобряване на квалификацията и усъвършенстване на 

здравните системи чрез използване на утвърдени европейски и световни практики, 

според думите на Ананиев. 

В момента работим върху здравноосигурителния модел, но не с идеята да закриваме 

болници, а с идеята да оптимизираме тази мрежа, каза още той по отношение 

предложението на заместник - изпълнителния директор на болница "Проф. д - р Иван 

Митев" да бъдат закрити болници в страната предвид гъстотата на 

населението. Възможно е да се стигне до закриване, но не стихийно, а на базата на 

реалните потребности на хората от медицинска помощ, увери Ананиев. "Не искам да 

вадя един възможен инструмент от целия комплекс от инструменти и да правя 

крайни изводи". 

В разговорите с делегатите здравият министър е усетил, че основният акцент се насочва 

към структурата, функционирането и оптимизирането на здравните системи. "Това 

е и основната тема, върху която работи моят екип", увери Ананиев. 

На форума присъства и президентът на Световната медицинска асоциация проф. Леонид 

Айделман, който беше удостоен с плакет с кристал. По думите на проф. Айделман 

България върви в правилната посока. 

65 лектори заедно със студенти и техните 11 доклада са част от конференциите. Финално 

ще бъде приета резолюция от София. 

 

www.banker.bg, 05.09.2019 г. 

https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/borisov-se-sreshtna-s-prezidenta-na-

svetovnata-medicinska-organizaciia 

 

Борисов се срещна с президента на Световната медицинска организация 

 

Усъвършенстването и непрекъснатото надграждане на знанията и уменията на нашите 

лекари и медицински специалисти означават още по-качествени и съвремени грижи за 

българските пациенти. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на срещата си с 

президента на Световната медицинска организация проф. Леонид Айделман и 

президента на Югоизточноевропейския медицински форум доц. Андрей Кехайов. На 

разговорите присъства и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. 

Проф. Леонид Айделман е на посещение в София, за да участва в Десетия международен 

медицински конгрес, организиран от Югоизточноевропейския медицински форум. 

Събитието се провежда под патронажа на Министерството на здравеопазването. 

По време на срещата с премиера Борисов бе обсъдена възможността за по-тясно 

сътрудничество със Световната медицинска асоциация и Югоизточноевропейския 

медицински форум с цел намирането на по-ефективни решения на здравеопазването през 

XXI век. Доц. Кехайов отбеляза, че в рамките на медицинския конгрес у нас ще бъде 

приета Резолюция от София, която да очертае и да даде насоки за новите тенденции в 

http://www.news.bg/
https://news.bg/health/ananiev-uveryava-che-nyama-da-zakriva-bolnitsi.html
https://news.bg/health/ananiev-zagovori-za-optimizatsiya-na-bolnitsite-vav-vidin-vratsa-montana.html
http://www.banker.bg/
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/borisov-se-sreshtna-s-prezidenta-na-svetovnata-medicinska-organizaciia
https://www.banker.bg/obshtestvo-i-politika/read/borisov-se-sreshtna-s-prezidenta-na-svetovnata-medicinska-organizaciia
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сектора. А с присъствието си проф. Айделман, който е президент и на Израелската 

медицинска асоциация, заявява подкрепата си за всички лекари и медицински 

специалисти в тази част на Европа. 

Ананиев изтъкна, че основните приоритети в политиката на Министерството на 

здравеопазването в значителна степен съвпадат с вижданията на Световната медицинска 

организация за налагащите се промени в здравните системи в световен мащаб. 

Борисов подчерта, че българското правителство подкрепя необходимостта от 

реформиране и оптимизиране на здравеопазването у нас с цел осигуряване на лечение на 

високо европейско ниво.  

Световната медицинска организация представлява близо 9 милиона лекари по света в 

повече от 100 държави. Нейната мисия е да служи на човечеството като се стреми да 

постигне най-високите международни стандарти в медицинското образование, наука и 

етика, както и да спомага за адекватно здравеопазването за всички хора по света. 

 

www.clinica.bg, 05.09.2019 г. 

http://clinica.bg/9373- 

 

БЛС ИЗБИРА КОЙ ДА ПРЕГОВАРЯ С НЗОК 

 

Лили ВОЙНОВА 

voinova.lili@gmail.com 

На 13 септември ще се проведат заседания на УС и на Националния съвет на 

Българския лекарски съюз, на които ще бъдат сформирани работните групи за 

преговорите с Касата. Очакванията са веднага след това да започне договарянето 

на новия Национален рамков договор за 2020 г. на експертно ниво. 

До 15 септември е обявеният от Лекарския съюз срок, в който регионалните колегии и 

бордовете по специалности трябва да направят своите писмени предложения за 

преговорите. Те ще бъдат обобщени и контактната група ще води разговорите с НЗОК 

на база на тях. 

Председателят на съсловната организация 

д-р Иван Маджаров каза в интервю за clinica.bg, че БЛС няма да отстъпи от две 

завоювани позиции - средствата по отделните параграфи да не могат да се прехвърлят от 

едно перо в друго и бюджетите на болниците да бъдат минимум 9-месечни. Освен това 

Лекарският съюз категорично ще настоява, колкото и да бъде увеличението на бюджета 

на НЗОК, цялата сума да е за повишаване на цените на клиничните пътеки. 

„Не сме съгласни дори и 1 лв. да се вложи 

в увеличение броя на хоспитализациите или прегледите, които са достатъчно раздути. 

Крайно време е вече да се говори за ръст на цените, защото тези пътеки, които не са 

увеличавани много години или само с 1 левче, водят до бърнаут при колегите, които за 

да си изкарат прехраната трябва да работят все повече и повече на цени от преди 6-7 

години", заяви д-р Маджаров. Той допълни, че бъде направен анализ, кои са най-

недооценените пътеки и БЛС ще се насочи към тях. 

 

Лекарският съюз организира научна конференция 

  

БЛС ще проведе от 24 до 26 номври в Несебър Петата научно-

практическа конференция, организирана от съслвната 

организция. Основните теми са деонтологичните проблеми в 

http://www.clinica.bg/
http://clinica.bg/9373-
mailto:voinova.lili@gmail.com
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медицинската практика, предоперативната подготовка и 

ранното следоперативно възстановяване на пациентите. 

Целта на традиционният форум е споделяне на опит, 

постижения и знания, заяви д-р Маджаров в обръщението си 

към лекарите. Той припомни, че през годините една от 

основните цели на БЛС е повишаване на квалификацията на 

лекарите, както и споделянето на добри медицински 

практики. Такава е и ролята на научната конференция. 

 

www.bnr.bg, 05.09.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101163299/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-raboti-

varhu-optimizirane-na-zdravnoosiguritelnia-model 

 

Министерството на здравеопазването работи върху оптимизиране на 

здравноосигурителния модел 

 

Румяна Василева 

Министерството на здравеопазването работи върху здравноосигурителния модел с 

идеята да се оптимизира така, че да осигури най-доброто лечение на гражданите. Това 

каза здравният министър Кирил Ананиев: 

"Министърът на здравеопазването не закрива болници. Той е длъжен да осигури модел 

на функциониране и структуриране на здравния сектор, който да е ефективен и да работи 

за своите граждани. Затова в момента ние работим върху здравноосигурителния модел, 

но не с идеята да закриваме, а с идеята да оптимизираме тази мрежа, която да дава най-

доброто лечение на гражданите. Възможно е да се стигне и до такова нещо, но не 

стихийно, а на базата на реалните потребности на хората от медицинска помощ". 

 

www.clinica.bg, 05.09.2019 г. 

https://clinica.bg/9383- 

 

В СРЕДАТА СМЕ ПО РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕ В ЕС КАТО ДЯЛ ОТ БВП 

 

През 2016 г. България е заделяла 8,2% от брутния си вътрешен продукт за 

здравеопазване при средно равнище в ЕС от 9.9%, показват данни на европейската 

статистическа служба Евростат, цитирана от Investor.bg. По този показател 

страната ни се нарежда по средата на класацията. 

Най-много за здравеопазване сред страните членки на съюза е отделяла Франция – 11,5% 

от брутния си вътрешен продукт, следвана от Германия с 11,1% и от Швеция с 11%. 

За сметка на това разходите за здравеопазване са се равнявали на по-малко от 7,5% от 

БВП в 12 страни членки, като най-нисък е бил делът в Румъния (5%). Въпреки че 

Люксембург е на второ място по най-нисък дял на разходите за здравеопазване спрямо 

БВП, това е отражение на високото ниво на брутния вътрешен продукт на страната, сочи 

статистиката. 

България обаче е била на второ място 
в Европейския съюз по най-ниски разходи за здравеопазване на човек от населението 

през 2016 г., сочат още данните на Евростат. Те са 556 евро на човек, като по-ниски са 

били само в Румъния – 432 евро на човек. Все пак между 2011 и 2016 г. разходите за 

здравеопазване у нас са се увеличили с 34,4% и през 2016 г. са възлизали на почти 4 млрд. 

евро. 

http://www.bnr.bg/
http://bnr.bg/horizont/post/101163299/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-raboti-varhu-optimizirane-na-zdravnoosiguritelnia-model
http://bnr.bg/horizont/post/101163299/ministerstvoto-na-zdraveopazvaneto-raboti-varhu-optimizirane-na-zdravnoosiguritelnia-model
http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/9383-
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Разходите за здравеопазване са били най-високи в Люксембург с 5600 евро на човек от 

населението, Швеция с 5100 евро на човек и Дания с 5000 евро на човек. Сред 19-те 

страни, за които са налични данни, само Гърция и Кипър са регистрирали спад на 

разходите за здраве между 2011 и 2016 г., сочат данните на Евростат. Най-голям ръст е 

отчетен в Естония с 45,3%, а още пет страни членки – Румъния, България, Литва, 

Люксембург и Германия, са отбелязали повишение с над 20%. 

 

www.nova.bg , 05.09.2019 г.  

https://nova.bg/news/view/2019/09/05/261803/ 

 

Над 4 000 нарушения в договори, сключени със Здравната каса 

 

Темата коментира председателят на Българския лекарски съюз Иван Маджаров 

 

Проверка на Върховната административна прокуратура констатира 4 500 нарушения в 

договори, сключвани със Здравната каса. 

 „Многократно в публичното пространство излиза информация за нарушения. 

Констатираните са над 4 000. Затова е важно да знаем колко са наказаните и на колко 

хора е отнето правото да практикуват. Трябва да се разбере колко от обвиненията са 

паднали след обжалване”, заяви председателят на Българския лекарски съюз /БЛС/ Иван 

Маджаров. 

Той коментира и възможността да бъде прекратена практиката с неправомерните 

доплащания за медицински услуги. „До голяма степен медицинските дейности в нашата 

страна не са остойностени правилно, те са недофинансирани. В този случай 

изпълнителят винаги ще търси някакъв начин, а в случая, това е най-некоректният. Всяка 

година се увеличават средствата за здравеопазване, но все още те са най-ниските в 

Европа на глава на населението”, каза още председателят на БЛС. 

Относно предстоящия протест на медицинските служители, Маджаров заяви, че всеки 

ма право да протестира за справедливо заплащане. „Това е достойно поведение. Този 

съсловен натиск трябва да бъде насочен към формирането на бюджета, който се отделя 

за здравеопазване”, обобщи той. 

 

 
06.09.2019 г., с. 1 

 

За да се спре пандемията в целия свят, 

 

Фейсбук и инстаграм стопират агитации срещу ваксините против морбили 

 

Ако някой чете информация по темата, ще го пращат на сайта на СЗО 

 

Социалните мрежи фейсбук и инстаграм се включват в опитите да се ограничи 

пандемията от морбили, като слагат своеобразни филтри за антиваксърска пропаганда. 

Ако някой чете или публикува нещо за ваксините, ще му се отваря прозорец, който ще 

го насочва към сайта на СЗО с достоверна информация по темата. 

Епидемии сред неваксинирани групи има в целия свят, в резултат на което още четири 

европейски държави изгубиха статута си на „свободни" от този вид дребна шарка. 

Болестта се е завърнала в Албания, Чехия, Гърция и Великобритания. 

Дезинформацията за ваксините беше обявена от СЗО за основна заплаха за здравето в 

световен мащаб. 

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2019/09/05/261803/
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VINF  10:25:01  06-09-2019  

       MM1022VI.005 

       Кирил Ананиев - конгрес - откриване 

        

       МЗ непрекъснато усъвършенства превенцията, профилактиката и лечението 

на сърдечно-съдовите заболявания, заяви министър Кирил Ананиев 

         

       София, 6 септември /Антоан Николов, БТА/ 

                България е държава, която непрекъснато се развива, включително и в 

медицината. Затова свидетелства фактът, че страната ни е е съорганизатор на 29-ия 

конгрес на Световната асоциация по гръдна и сърдечносъдова хирургия. Това каза 

министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на откриването на форума днес в НДК. 

Темата на конгреса е "Последните постижения в сърдечно-съдовата и гръдна хирургия - 

подготовка за бъдещето". В него участват настоящият председател на Световната 

асоциация по гръдна и сърдечносъдова хирургия проф.Стюард Джеймисън, както и 

ръководители на здравни заведения и утвърдени хирурзи от повече от 40 държави. 

                Здравният министър отбеляза, че участието на водещи хирурзи на повече от 40 

държави е гаранция за престижа на това събитие. Министър Ананиев е убеден, че 

представянето и споделянето на най-новите постижения в кардиологията ще даде 

огромен тласък за прогреса на тази област. 

                Кирил Ананиев допълни, че сърдечно-съдовите заболявания са сред водещите 

причини за заболеваемост в световен мащаб, а преодоляването им е съвкупност от много 

фактори. Затова на национално ниво Министерството на здравеопазването непрекъснато 

работи, за да усъвършенства възможностите за превенция, профилактика и лечение на 

тези болести в България. За първи път се въвеждат правила за медицинска практика на 

нормативно ниво, като първите промени, които ще се въведат, ще бъдат в областта на 

кардиохирургията. "Не бихме могли да постигнем успех в това отношение без 

подкрепата на водещите специалисти и организации по кардиология у нас, както и без 

примера на световните светила и утвърдените от тях успешни практики в тази сфера", 

изтъкна министърът на здравеопазването. 

 

VINF  10:31:01  06-09-2019  

       MM1029VI.006 

       Бойко Борисов - конгрес - откриване 

        

       Българското правителство отделя над 8 процента от БВП за здравеопазване, 

посочи премиерът Бойко Борисов 

        

         София, 6 септември /Антоан Николов, БТА/ 

         Българското правителство години наред отделя милиарди за здравеопазване - над 8 

процента от Брутния вътрешен продукт /БВП/. Това каза министър-председателят Бойко 

Борисов по време на откриването на 29-ия конгрес на Световната асоциация по гръдна и 

сърдечносъдова хирургия. Темата на форума е "Последните постижения в сърдечно-

съдовата и гръдна хирургия - подготовка за бъдещето".  

         Бойко Борисов отбеляза, че правителството инвестира много и в образование, 

квалификации, стипендии на млади учени, както и в сграден фонд и оборудване. "Няма 

нещо, което да е излязло по света в медицинската техника, и в България да го няма", 

изтъкна Бойко Борисов. По думите му хубавото е, че това оборудване се управлява от 

много добре подготвените български хирурзи и техните екипи. 
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              "Благодарение на вашия професионализъм не само, че оцеляват хората в този 

страшен бич от тези заболявания, но максимално бързо ги връщате в тяхната семейна 

среда, а и на работа, което е изключително важно, за да продължаваме да държим 

високия ръст на Брутния вътрешен продукт, който произвежда България", заяви Бойко 

Борисов. 

               Според премиера фактът, че вчера е започнал Десетият юбилеен международен 

медицински конгрес на Югоизточноевропейския медицински форум в София, който е 

събрал десетки страни, а проф.Начев ще оглави от следващата година Световната 

асоциация по гръдна и сърдечносъдова хирургия, е огромно признание за българската 

медицина. Бойко Борисов поздрави участниците от над 40 страни на днешния конгрес и 

им пожела успех. 

 

www.btv.bg, 07.09.2019 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/medicinata-v-balgarija-vse-po-

efektivna-no-i-s-po-goljamo-doplashtane.html 

 

Медицината в България – все по-ефективна, но и с по-голямо доплащане 

 

65% от смъртните случаи при хора до 75-годишна възраст са могли да бъдат 

предотвратени 

 

Въпреки напредъка на медицината, над 65% от смъртните случаи у нас при хора до 75-

годишна възраст са могли да бъдат предотвратени. Това показва статистика на 

„Евростат”. 

На фона на тези данни, според кардиолога проф. Иво Петров достъпът до здравеопазване 

на ниско и средно ниво е добър. По друг начин обаче стои въпросът с по-сложните 

случаи, защото при тях е необходимо използването на най-новите методи за лечение и 

съответно много по-голямо доплащане от страна на пациента. 

„За съжаление тези методи са скъпи. Това е една истина, която не често се казва на 

хората. Би трябвало всички да знаят – и управниците, и политиците, и всички, които се 

занимават със здравеопазване. Доплащането, което всеки един пациент трябва да 

направи, не е малко. И това всъщност докосва проблематиката с допълнителното 

осигуряване и оптимизирането на допълнителните доплащания”, коментира проф. 

Петров в „Тази събота”.  

Новите методи за лечение, особено в областта на съдовата хирургия, стават все по-малко 

инвазивни. Професорът разказа за случай на пациент със сложна съдова патология и 

последвала интервенция, направена без обща анестезия, което преди е било немислимо. 

„Имаше огромна аневризма в областта на дъгата на артерията. Без операция успяхме да 

подсигурим кръвотока във всички мозъчни съдове и в самата аорта, като имплантирахме 

няколко последователни стенда, покрити с тъкан”, разказа проф. Петров. 

По думите му в момента здравеопазването има нужда от оптимизиране и то 

настъпателно, но същевременно има и добра воля това да се осъществи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/medicinata-v-balgarija-vse-po-efektivna-no-i-s-po-goljamo-doplashtane.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/medicinata-v-balgarija-vse-po-efektivna-no-i-s-po-goljamo-doplashtane.html
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www.vesti.bg, 08.09.2019 г. 

https://www.vesti.bg/bulgaria/edna-chetvyrt-ot-lekarite-veche-sa-v-pensionna-vyzrast-

6099433 

 

БСЛ: Една четвърт от лекарите вече са в пенсионна възраст 

 

Само след 5 години 98% от семейните лекари ще са над 50-годишни, прогнозират от 

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари 

 

Всеки втори лекар е на възраст над 51 години. Данните са на Българския лекарски съюз. 

Над 60% от хората в бели престилки бързо и сигурно напредват към графата "трета 

възраст". Една четвърт от лекарите вече са в пенсионна възраст.  

Прогнозата на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари е, че само след 

5 години 98% от семейните лекари ще са над 50-годишни.  

Освен криза за млади лекари, вече има и сериозен недостиг за конкретни специалисти. 

Търсят се над 400 педиатри, незаетите места за семейни лекари са около 450. Тези 

тревожни данни не убегнаха и на гостите на юбилейния международен медицински 

конгрес, който се провежда в София този уикенд. 

Доц. Станимир Сираков от УМБАЛ "Св. Иван Рилски" обясни, че условията на работа 

за младите специалисти не са добри. 

"Повечето от тях търсят реализация навън. Работиш срещу една административна 

машина, която не помага, а пречи. Много колеги се обезверяват", каза доц. Сираков в 

ефира на "Събуди се" по NOVA. По думите му мярката на държавата да плаща 3 години 

специализация на лекарите не помага. "Това не е достатъчно, защото ако им се даде шанс 

за по-голяма реализация, тогава те и ще видят причина да останат тук", каза още доц. 

Сираков. 

Президентът на ЮЕМФ доц. Андрей Кехайов обясни, че този проблем трябва да бъде 

разгледан комплексно. "Държавата прави някакви стъпки. В България се инвестира за 

високи технологии, заради които ако ги нямаше, лекарите нямаше да има за какво да 

работят, но и са нужни по-добри условия, за да се задържат младите специалисти", заяви 

той. 

Преди няколко дни министър-председателят Бойко Борисов се срещна с президента на 

Световната медицинска организация проф. Леонид Айделман и президента на 

Югоизточноевропейския медицински форум доц. Андрей Кехайов. На разговорите е 

присъствал и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. 

По време на срещата с премиера Борисов е била обсъдена възможността за по-тясно 

сътрудничество със Световната медицинска асоциация и Югоизточноевропейския 

медицински форум, за да се намерят по-ефективни решения на здравеопазването през 

XXI век. 

Доц. Кехайов е отбелязал, че на медицинския конгрес в България ще бъде приета 

Резолюция от София, която да очертае и да даде насоки за новите тенденции в сектора, 

а с присъствието си проф. Айделман, който е президент и на Израелската медицинска 

асоциация, заявява подкрепата си за всички лекари и медицински специалисти в тази 

част на Европа. 

Министър Ананиев е изтъкнал, че основните приоритети в политиката на 

Министерството на здравеопазването в значителна степен съвпадат с вижданията на 

Световната медицинска организация за налагащите се промени в здравните системи в 

световен мащаб. 

http://www.vesti.bg/
https://www.vesti.bg/bulgaria/edna-chetvyrt-ot-lekarite-veche-sa-v-pensionna-vyzrast-6099433
https://www.vesti.bg/bulgaria/edna-chetvyrt-ot-lekarite-veche-sa-v-pensionna-vyzrast-6099433
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Премиерът Борисов е подчертал, че българското правителство подкрепя необходимостта 

от реформиране и оптимизиране на здравеопазването у нас, за да се осигури осигури 

лечение на високо европейско равнище. 

Световната медицинска организация представлява близо девет милиона лекари по света 

в повече от 100 държави. Нейната мисия е да служи на човечеството като се стреми да 

постигне най-високите международни стандарти в медицинското образование, наука и 

етика, както и да спомага за адекватно здравеопазването за всички хора по света. 

 

www.btv.bg, 08.09.2019г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/hronichno-bolnite-shte-podnovjavat-dokumentite-si-za-

lekarstva-po-nzok-samo-vednazh-v-godinata.html 

 

Хронично болните ще подновяват документите си за лекарства по НЗОК само 

веднъж в годината 

 

Досега заверка се изискваше на всеки шест месеца 

 

Облекчение за хиляди хронично болни българи – удължава се максималният срок на 

валидност на протоколите за скъпоструващо лечение по Здравна каса. 

Протоколите за медикаменти по каса ще важат за срок до 1 година, а не до 6 месеца, 

както е сега. Промяната ще облекчи хиляди пациенти, като намали събирането на 

документи и ходенето по лекарски комисии. 

Промяната засяга болните от диабет, астма, множествена склероза, ревматологични 

заболявания. Боряна е на скъпоструващо лечение по каса и два пъти в годината подновя 

протоколите за терапията си. 

„На хората се налага на всеки 6 месеца да пътуват, за да се явят на комисия. Тези, които 

не са от градовете с комисии – хора като мен, които живеем в град с комисия, налага ни 

се да вземем отпуск, за да се явим на комисия и то поне два дни ни се налага да вземем”, 

сподели жената. 

От догодина протоколите ще са валидни максимум година и това  няма да попречи на 

проследяването на състоянието на болните и как действа терапията, гарантират 

здравните власти. 

В момента около 200 хил. души вземат лекарства с протокол. „Разбира се, няма да се 

отнася до всички диагнози, а само до някои, тепърва предстои да бъде финализирано и 

конкретизирано”, коментира д-р Боряна Алексиева, дир. на „Договаряне на лекарствени 

продукти, медицински изделия и отстъпки” в НЗОК. 

Уточнява се срокът, в който аптеките могат да изпълняват рецепти по каса на хронично 

болните. Кога пациентът  може да вземе следващата си доза, вече зависи от това кога 

аптеката е отпуснала предходната. 

Ако болният взема няколко лекарства, ще може да ги получи на куп – на най-ранната 

възможна дата. 

Болкоуспокояващите, които съдържат „Трамадол” в комбинация с друг продукт, 

минават на зелена рецепта, т.е. на по-строг режим на предписване. Аптеки, които нямат 

лиценз за упойващи и психотропни лекарства, няма да могат да отпускат и конкретните 

болкоуспокояващи. 

 

 

 

 

http://www.btv.bg/
https://btvnovinite.bg/bulgaria/hronichno-bolnite-shte-podnovjavat-dokumentite-si-za-lekarstva-po-nzok-samo-vednazh-v-godinata.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/hronichno-bolnite-shte-podnovjavat-dokumentite-si-za-lekarstva-po-nzok-samo-vednazh-v-godinata.html
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По данни на Българския лекарски съюз всеки втори е пенсионер 

 

Здравеопазването на България излиза в пенсия 

 

Над 60% от българските лекари наближават т.нар. трета възраст, а една четвърт от 

медиците ни са вече пенсионери. Тревожните данни са на Българския лекарски съюз, а 

проблемите, свързани с тях, бяха обсъдени по време на Десетия юбилеен международен 

медицински конгрес, който се проведе в София на 7 и 8 септември. Основни акценти по 

време на събитието бяха теми като трансплантациите на органи, застаряването на 

населението, проблеми с репродуктивното здраве, недостигът на медицински 

специалисти. 

Според прогнозите на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в 

България, 98% от джипитата през следващите 5 години ще надхвърлят 50-годишна 

възраст. 

Освен криза за млади лекари у нас, вече има и сериозен недостиг за конкретни 

специалисти. 

Има нужда от над 400 педиатри и още от около 450 лични лекари, например. 

„Необходимо е качество и достъпност за населението до здравна помощ от всички 

региони на страната. Проблемът е в неравномерното разпределение на специалисти у 

нас, а в момента има свръхконцентрация на специалисти, но в големите области на 

България за сметка на по-малките". Това заяви след срещата пред 

„Труд" доц. Андрей Кехайов, председател на Югоизточно-европейския Медицински 

Форум (ЮЕМФ). 

По думите му за решаване на проблема с кадрите е нужно ангажиране на всички власти 

с условията, които трябва да бъдат създадени за младите лекари, за да останат в България 

и да бъде инвестирано в тяхното развитие, така че да могат те да обезпечат потребностите 

от на здравната система. 

„С това трябва да се ангажират и общините, нужна е цялостна държавна политика в тази 

насока; трябва да помислим как да стимулираме младите лекари  достатъчно добре, че 

да поискат да работят в труднодостъпни региони 

- там където има нужда от тях 

- това е в регионален план. В национален план лечебните заведения трябва да преоценят 

финансовата си политика с цел по-добро заплащане", каза още доц. Кехайов. 

Той е категоричен, че е необходима промяна на здравната система, тъй като „няма 

никакво време за отлагане; институциите, които имат отношение към формирането на 

здравната политика трябва да реагират незабавно за набелязване на мери и за решаване 

на проблемите на всички нива - иначе ни очакват много сериозни проблеми". 

 

 

 

 


