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ПРЕСКЛИПИНГ  

10 април 2019, сряда  

www.bnt.bg, 09.04.2019 г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/feldsherite-na-protest-pred-ministerstvo-na-zdraveopazvaneto 

 

Физиотерапевтите протестират пред Министерство на здравеопазването 

 

След фелдшерите, и физиотерапевтите излизат да изразят недоволството си пред 

здравното министерство. Те настояват за приемане на Закона за съсловните организации 

и ще бъдат подкрепени от протестиращи медицински сестри и акушерки. 

 

www.bnr.bg, 09.04.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101104263/fizioterapevti-i-rehabilitatori-protestirat-pred-

mz-iskat-da-badat-regulirana-profesia 

 

Физиотерапевти и рехабилитатори на протест пред здравното министерство 

 

Маргарита Иванова 

Физиотерапевти и рехабилитатори от цялата страна протестират пред Министерството 

на здравеопазването в София. Те настояват да бъдат вписани в Закона за съсловните 

организации като регулирана професия. 

Протестът им е подкрепен от медицински сестри, акушерки, фелдшери, медицински 

лаборанти и пациентски организации. 

Физиотерапевтите получиха подкрепа и от бъдещите си колеги - студентите от 

специалност "Кинезитерапия" на Русенския университет. Те настояват за регулиране на 

професията физиотерапия, за стандарт, единни държавни изисквания и право на частна 

практика: 

“Заплатите са ни много ниски, а работата е много в болниците и никой кинезитерапевт 

не иска да работи“, “ Нужно е да сме физиотерапевти, не рехабилитатори, 

кинезитерапевти и прочее“, “Информацията затова какво правим ние е нулева“, 

коментираха участници в протеста. 

“Не може касиер-продавач във верига магазин да взима 1200 лева, а кинезитерапевт с 

висшето си образование - 700, нали?“, добави друг от запитаните. 

 

www.btv.bg, 9.04.2019г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/fizioterapevti-protestirat-pred-ministerstvoto-na-

zdraveopazvaneto.html 

 

Физиотерапевтите поискаха своя съсловна организация и по-добро заплащане 

 

Специалистите поискаха и свобода да практикуват самостоятелно, за да са по-

достъпни за пациентите 

 

След медицинските сестри, на улицата излязоха физиотерапевти и кинезитерапевти. 

В една от големите болници по рехабилитация в София се провежда следоперативна 

кинезитерапия. Според лекарите достъпът до такова лечение е ограничен, а дните, които 

клиничните пътеки покриват – крайно недостатъчно. 
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Затова и кинезитерапевтите там подкрепиха исканията за съсловна организация и по-

добро заплащане. Очаква се всичко това да подобри достъпа на пациентите до терапията. 

Надежда Савкова е студентка по физиотерапия, кара поредния си стаж. Мотивира я 

грижата за пациента. 

Средната заплата в сектора е около 600 лева. 

Според терапевтите проблем е и финансирането на клинични пътеки – за повечето 

заболявания се отпускат два курса по 7 дни годишно. 

„Седем дни са безкрайно малко. Защото 7 дни са само началният тласък. След това 

завършването на процеса е много по-труден”, каза Евгени Медникаро 

Д-р Вилма Кръстева работи в отделението от създаването му преди 40 години. Ако се 

пенсионира преди да дойде друг лекар на нейно място, пациентите остават без терапия. 

 „Продължаваме да работим и лекари-специалисти в пенсионна възраст поради липса на 

млади кадри”, обясни тя. 

От Здравното министерство физиотерапевтите искат своя съсловна организация и 

свобода да практикуват самостоятелно, за да са по-достъпни за пациентите. 

 „Ние няма да се крием в сивия сектор. Ще можем да упражняваме свободно 

професията”, каза кинезитерапевтът Радослава Атанавова. 

На протест излязоха и физиотерапевти от Русе. 

 

www.btv.bg, 09.04.2019 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/protestat-v-bjalo-zdrave-bez-limit-iskat-medicinski-

specialisti-v-burgas.html 

 

Протестът в бяло: „Здраве без лимит” искат медицински специалисти в Бургас 

 

Вече три седмици, медиците не ползват обедна почивка, а изразяват 

недоволството си 

 

Продължава недоволството и на здравните работници в цялата страна. Под наслов 

„Здраве без лимит” изразиха недоволството си медицински специалисти в Бургас.  

Вече три седмици, всеки ден, медиците не ползват обедна почивка, а излизат на протест, 

за да защитят правото си на достойно заплащане. 

Днес рехабилитаторите и физиотерапевтите се присъединиха към демонстрацията. 

Наред с основно стартово възнаграждение от две минимални работни заплати, те 

настояват и за самостоятелна съсловна организация. 

„Нашите искания са точни и ясни. Искаме две минимални работни заплати, като стартова 

за всеки специалист по здравни грижи. Тези непрекъснати преговори в министерството 

водят само до размотаване във времето на проблема и не го решават”,  

Освен в Бургас, протест днес ще има и в Русе, Казанлък и Видин, както и пред 

Министерство на здравеопазването. 

 

www.btv.bg, 09.04.2019 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/obshtestvo/trend-1-milion-balgari-smjatat-che-vaksinite-

sa-chast-ot-svetovna-konspiracija.html 

 

„Тренд”: 1 милион българи смятат, че ваксините са част от световна конспирация 

 

За 82% от българите е важно родителите да имунизират децата си 
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Близо 1 милион българи смятат задължителната ваксинация е част от световна 

конспирация. Близо половината от пълнолетното население са на обратната позиция. 

29% са на мнение, че многото ваксини претоварват имунната система на децата, докато 

34% са на обратното мнение. Това сочат данните от проучване на изследователския 

център „Тренд”. 

14% от българите са на мнение, че ваксините могат да отключат аутизъм. Още по-висок 

е делът на тези, които смятат, че ваксините могат да доведат до алергии – 35%. Делът на 

несъгласните с това твърдение е 28%. 

За 80% от българите имунизацията с ваксини е важна, а едва 7% са на обратното мнение. 

Малко над две трети от населението се чувства по-сигурно за своето здраве с развитието 

на ваксините. 

За 82% от българите е важно родителите да имунизират децата си. 73% пък са на мнение, 

че родители, които не го правят, постъпват безотговорно. Основният аргумент на тези, 

за които не е важно децата да се имунизират, е, че ваксините са вредни за здравето и 

може да навредят. За 23% имунизацията има странични ефекти - опасност от отключване 

на състояние, за които лекарите не знаят. 

85% посочват, че имунизацията чрез ваксини е важна за децата. Близо две трети са на 

мнение, че тя е безопасна, а 19% са на обратното мнение. Малко над 1 млн. българи 

смятат, че имунизацията не е безопасна, 72% са на мнение, че тя е ефективна, а 9% са на 

обратното мнение. 

67% от българите са мнение, че държавата трябва да прилага по-строг и стриктен 

контрол върху редовната имунизация, докато 14% са на обратното мнение. 48% от 

участвалите в проучването са на мнение, че трябва да бъдат санкционирани родителите, 

които не поставят ваксини на децата си. 

32% смятат, че това е избор на родителите и не трябва да бъдат санкционирани. 18% са 

на мнение, че трябва да бъдат наложени парични санкции, 15% - наказателна 

отговорност и парични санкции а 9% смятат, че е необходима само наказателна 

отговорност. 

Една от важните теми, свързани с имунизацията, е свързана с набавянето на информация. 

Малко над две трети от българите търсят такава информация от лекари, 39% се 

информират от телевизията. 22% пък събират информация от приятели. Интернет 

медиите, форуми, както и социалните мрежи, също остават канали за информация с 

дялове под 10%. 

Проучването на изследователския център „Тренд” е съвместно с „24 часа” и е по повод 

зачестилите случаи на заболели от морбили в България. То е реализирано в периода 6-13 

март чрез пряко полустандартизирано интервю „лице в лице“ сред 1005 души. 

 

www.zdrave.net, 09.04.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9182 

 

МЗ публикува окончателната Наредба за субсидиране на лечебните заведения 

 

МЗ публикува окончателния вариант на наредбата, с която регламентира дейностите, 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които ще дава субсидии на 

лечебните заведения. С наредбата се разширява и обхвата на лечебните заведения, които 

ще получават субсидия. 

В преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и 

лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала 

МЗ ще плаща за пациенти с инфекциозни заболявания, включително за предотвратяване 

на епидемиологичен риск; пациенти с неспецифични белодробни заболявания; 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9182
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медицински дейности и специализирани грижи, предоставяни на определени лица по 

проекти и програми; поддържане на медицински регистри; дейности, определени от 

министъра на здравеопазването. 

В държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ и държавни и 

общински центрове за психично здраве МЗ ще субсидира стационарната психиатрична 

помощ; лечението със субституиращи и поддържащи програми с метадон и дневни 

психорехабилитационни програми; медицинската експертиза, осъществявана от 

териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК). 

Извън тези случаи Министерството ще плаща за оказване на медицинска помощ на 

пациенти със спешни състояния, преминали през спешните им отделения, които не са 

хоспитализирани в същото лечебно заведение; държавни и общински лечебни заведени 

за болнична помощ за оказване на консултативна медицинска помощ на спешни 

пациенти по искане на дежурните екипи в центровете за спешна медицинска помощ. 

Сред новите лечебни заведения, които ще получават субсидия от МЗ за определени 

дейности са лечебните заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони, като 

сумата с която ще бъдат субсидира е в рамките на средствата, предвидени в бюджета на 

Министерството на здравеопазването за съответната календарна година. Тези субсидии 

ще се отпускат по предложение на Националното сдружение на общините в България. 

С проекта се предвижда субсидирането да се извършва индивидуално по отношение на 

всяко лечебно заведение в съответствие със сключен между него и министъра на 

здравеопазването едногодишен договор за субсидиране и на база извършена и отчетена 

дейност. Дейностите ще се субсидират или чрез общ финансов ресурс, или чрез 

финансиране на брой дейности и средна цена на една дейност, посочена в проекта. Нов 

регламент в проекта е въвежданото на подаване в МЗ заявление от ръководителя на всяко 

лечебно заведение, което желае сключване на договор за субсидиране за конкретни 

дейности. В договорите за субсидиране се предвижда уговарянето и на период на 

изравняване и отчитане до 31 януари на годината, следваща годината на действие на 

договора. 

Регионалните здравни инспекции (РЗИ) ще извършват проверки на място в лечебните 

заведения най-малко веднъж на тримесечие за изпълнението на субсидираните дейности. 

Проверките се извършват на принципа на случайна извадка на поне 5 на сто от 

отчетените дейности за тримесечието за всяко лечебно заведение. При установяване на 

несъответствия при проверките, РЗИ изготвя доклад и го изпраща в МЗ в срок до 30-то 

число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Министърът на здравеопазването може 

да прекрати договор за субсидиране по наредбата в частта за съответната дейност, за 

която се установи извършването от лечебното заведение на повече от едно нарушение 

по изпълнението на договора. Договорите за финансиране през 2019 г. се сключват със 

срок на действие от датата на сключването им, до 31 декември т.г. 

Проектодокументът предвижда за стационарно лечение на туберкулозно болен 

заплащане на леглоден от 53 лв. За лечение на инфектирани с ХИВ и СПИН - 70 лв. на 

леглоден, когато е установена и коинфекция с вирусен хепатит С, хепатит В и/или Д – 

100 лв. 

За лечение на психичноболни в специализирани центрове се предвижда следното 

заплащане: a) за леглоден в структура с III ниво на компетентност – 40 лв., II ниво на 

компетентност – 36 лв., I ниво на компетентност  - 30 лв. Когато център за психични 

заболявания няма придобито ниво на компетентност, той получава заплащане в размер 

на 75 на сто от стойностите за I ниво на компетентност, до придобиване на ниво, но не 

повече от 6 месеца. Проектонаредбата включва критерии за определяне на общ финансов 

ресурс на лечебните заведения за болнична помощ, които оказват спешна медицинска 

помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения и 
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нехоспитализирани в същото лечебно заведение. В документа се определя среден 

месечен разход за 1 лекар в лекарски екип - 1 500 лв. и среден месечен разход за 1 

специалист по здравни грижи в екип от специалисти по здравни грижи - 900 лв. В 

зависимост от броя пациенти със спешно състояние, които не са били хоспитализирани, 

отчетени през предходната година, се прилагат различни коефициенти за допълнително 

заплащане на екипите. 

 

www.zdrave.net, 09.04.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9183 

 

Спад на оборота с близо 10% при търговията с лекарства на година, отчита НСИ 

 

Търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки бележи намаление на 

оборота както през февруари 2019 г. спрямо предходния месец, така и  спрямо същия 

месец на предходната година. Това показват данните на НСИ за февруари 2019 г. 

През февруари 2019 г. се наблюдава по-значителен спад на оборота спрямо предходния 

месец при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 5.1%. 

В сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът намалява при търговията на дребно с 

фармацевтични и медицински стоки - с 9.2%. 

По-съществен ръст е регистриран при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, 

телефона или интернет - 16.2%, с автомобилни горива и смазочни материали - 13.2%, с 

битова техника, мебели и други стоки за бита - 11.8% и с разнообразни стоки - 11.5%. 

 

www.zdrave.net, 09.04.2019 г.  

https://www.zdrave.net/-/n9187 

 

МУ-Варна получи награда от Общината 

 

В навечерието на Световния ден на здравето и професионален празник на здравните 

специалисти – 7-ми април, община Варна присъди награди на професионалисти от 

различни области на здравеопазването, съобщиха от МУ-Варна. Плакетите бяха връчени 

от кмета Иван Портних и областния управител Стоян Пасев по време на тържествено 

събитие в Юнашкия салон, организирано от дирекция „Здравеопазване“ на общината. 

Институционална награда за принос в системата на здравеопазването на Община Варна 

получи Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. 

Проф. д-р Цветан Тончев, д.м., началник на Клиниката по лицево-челюстна хирургия 

към Университетската болница "Св. Марина" бе награден в категорията „Лекари по 

дентална медицина, работещи на територията на Община Варна“. В категория 

„Фармацевти, работещи на територията на Община Варна“ наградата получи 

магистър-фармацевт Свобода Ралева, преподавател в Медицински колеж – Варна. 

„Много е тежко времето, в което живеем, защото сякаш загубихме чувството си за 

достойнство, за уважение и най-лошото е, че свикваме с това. Къде са ни лекарите? Всяка 

година много от тях заминават в чужбина. Къде са ни специалистите по здравни грижи? 

Иска ми се да върнем за тях старото име „милосърдна сестра“, защото това е същината 

на работата на тези хора. Но как може да си милосърден към някого, когато към теб са 

безжалостни? Къде са ни добрите взаимоотношения и уважение между лекар и пациент? 

В това тежко време да се намери институция, която да оцени твоята работа и да ти каже 

искрено „благодаря“ – това е много ценно  за нас, защото не го чуваме напоследък. А 

това е достатъчно и ни дава сили да стоим тук  и да работим за града си. Господин кмет, 

господин областен управител – благодаря Ви, че ни казахте „благодаря“, каза проф. д-р 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9183
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n9187
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Радослав Радев, председател на БЛС – Варна и декан на Факултета по медицина на МУ-

Варна в периода 2012 – 2018 година, който прие наградата от името на университета. 

„Чест и удоволствие е за мен да бъдем заедно в навечерието на Вашия професионален 

празник. Благодаря Ви за всеотдайността, за грижите, за търпението, с което работите. 

Осъзнавам трудностите, пред които е изправен секторът, но Ви уверявам, че в наше лице 

имате коректен партньор. И когато се налага, може да разчитате на нашата подкрепа, 

дори за това да са нужни тежки решения“, обърна се към медиците кметът Иван Портних.  

Поздравления към тях отправи и областният управител Стоян Пасев. 

 

  10.04.2019 г., с. 17 

 

Всеки месец  

250 се жалят пред касата онлайн  

Най-често питат за направления и осигуровки  

 

Поли Пантева 

Средно по 250 души на месец задават въпроси на касата онлайн. 

Най-често българите питат НЗОК за здравните си осигуровки. Оказва се, че много хора 

не са запознати, че за тях отговаря Националната агенция за приходите (НАП) и заливат 

касата с въпроси за здравните си права. Сред останалите теми, които хората поставят е 

смяната на личен лекар и безплатните изследвания и процедури, на които имат право. 

Проблеми 

Пациентите редовно се жалят пред касата и от джипитата си. Отказът за издаване на 

направление е един от най-честите проблеми, за които споделят хората в онлайн 

рубриката на НЗОК „въпроси и отговори". „Здравейте! Въпроса ми е пациент има ли 

лимит за направления при личния лекар? Т.е. аз този месец съм взела едно направление 

за очен лекар, но ми се отказва второ за невролог. Имала съм право само на едно за 

невролога трябва да си платя не по здравна каса. Наистина ли е така? Благодаря", гласи 

едно от съобщенията. В отговор от НЗОК обясняват, че издаването на направление за 

консултация със специалист, е по преценка на личния лекар, но няма точно определен 

брой направления, който здравноосигуреното лице може да ползва в рамките на 

календарната година. „Броят на направленията и сумите за изследвания се определят 

съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат различни показатели. Въз 

основа на тези критерии изпълнителите на медицинска помощ разполагат с точно 

определен брой медицински направления за прегледи и изследвания за всяко 

тримесечие", обясняват от касата. 

Сигнали 

В онлайн рубриката на фонда често се срещат и сигнали за нередности. 

Най-много са те за неправомерно поискани пари. Хора от различни градове на страната 

се оплакват, че си плащат за издаване на болничен или за записване на час за преглед. 

Не липсват и по-фрапиращи случаи, като този на майка, чието дете било прието за 

лечение в болница, но нямало право на вечеря, защото било голямо (на 14 г.). Или друг 

казус на възрастен онкоболен мъж, който бил транспортиран в столично лечебно 

заведение от друга болница в провинцията. За целта семейството заплатило 210 лв. за 

линейката. 

 

 

 


