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ПРЕСКЛИПИНГ  

12 декември 2018, сряда 

www.bnr.bg, 11.12.2018 г. 

http://bnr.bg/post/101056106/samo-lekarstvata-bez-recepta-shte-se-prodavat-bez-

barkod-sled-10-fevruari-2019-a 

 

Само лекарствата без рецепта ще се продават без баркод след 10 февруари 2019-а 

 

След 10 февруари 2019 година без баркод ще се продават само лекарствата, които се 

продават без лекарско предписание. От 9 февруари у нас, заедно с останалите страни от 

Европейския съюз, лекарствата, които купуваме с рецепта от аптеките, ще притежават 

уникален номер на продукта, сериен номер, номер на партида и срок на годност. 

Промяната е в изпълнение на изискване на Европейската директива за фалшивите 

лекарства с цел безопасност на пациентите и защита на информацията. 

"Ключов момент за функционирането на Европейската система за проследимост и 

верификация на лекарствата и оперативната съвместимост между отделните национални 

системи е използването на хармонизиран подход за маркиране на лекарствата от 

държавите членки. За целта се въвежда двумерният баркод", каза Деян Денев, 

изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на оригинални лекарствени 

продукти: 

"Системата гарантира, че всяко лекарство, което пациентът получава, е истинско". При 

новата система всяка аптека трябва да има компютър и интернет, уточни той. 

"Целта на Директивата за фалшифицираните лекарства е да предотврати навлизането на 

фалшиви лекарства в законната верига на доставки и повишаване безопасността на 

пациентите", посочи Богдан Кирилов, изпълнителен директор на Изпълнителната 

агенция по лекарствата. 

 

www.vesti.bg , 11.12.2018 г.  

https://www.vesti.bg/bulgaria/chovek-na-godinata-za-2018-e--6089812 

 

Протестиращите майки - Човек на годината за 2018 

Това бе най-масовата правозащитна акция в България през последните години, 

която постигна важни политически резултати, коментира Красимир Кънев 

 

Протестиращите майки на деца с увреждания спечелиха приза “Човек на годината” 2018 

на Българския хелзинкски комитет. 

През годината те се обявиха за реформи в системата за помощи за хората с увреждания, 

за да имат те достоен живот, организираха протести и палаткови лагери, обсъждаха с 

експерти и политици необходимите промени. В резултат на техния натиск парламентът 

прие промени в законодателството. Предстои гражданската им активност да бъде 

насочена към реформа в системата на ТЕЛК.  

“Това бе най-масовата правозащитна акция в България през последните години, която 

постигна важни политически резултати”, каза Красимир Кънев, председател на журито, 

връчвайки наградата. 

Български фонд за жените и клуб „Не си сам/а“ бяха отличени с подгласна награда за 

систематичните си усилия в борбата срещу насилието и стереотипите, основани на пола. 

Интернет порталът Loveguide получи приза „Вдъхновение на годината“ за 

застъпничеството си за правата на децата и младежите в България чрез здравно и 

сексуално образование, и превенция на сексуалното насилие. 
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Фондацията „Дивите животни“ и организацията за защита на животните „Четири 

лапи“спечелиха наградата „Застъпници на годината“ за спасяването на лъвчетата Масуд 

и Терез, родени в разградския зоопарк, както и за продължаващите грижи за останалите 

в зоопарка животни. 

Призът "Активисти на годината" журито присъди на Младежка ЛГБТ организация 

“Действие”, фондация “Ресурсен център – Билитис” и фондация GLAS за съвместната 

им работа по отварянето на Rainbow Hub – първият общностен ЛГБТИ център в 

България, както и за инициирането на онлайн петиция за признаване на еднополовите 

бракове, събрала вече 5000 гласа. 

Андриан Христов, директор на училището в с. Иваново край Харманли, получи 

отличието в категория “Постоянство и храброст” за успешната и продължаваща 

интеграция на деца-бежанци и усилията за защита на правото им на образование.  

В категория „Доблест на годината“ наградата спечели Национална гражданска 

инициатива 7000 за кампанията за отмяна на запрещението и въвеждането на 

подкрепеното вземане на решение, запазващо достойнството и правата на хората с 

интелектуални затруднения и психично-здравни проблеми. 

 

 

www.actualno.com , 11.12.2018 г.  

https://www.actualno.com/healthy/zdravnijat-ministyr-s-nova-porcija-obeshtanija-kym-

studentite-po-medicina-zaradi-bolnica-lozenec-news_710979.html 

 

Здравният министър с нова порция обещания към студентите по медицина заради 

болница "Лозенец" 

 

С редица успокоения и уверения премина вчерашната среща на здравния министър 

Кирил Ананиев с ректора на СУ проф. Анастас Герджиков и студентите от Медицинския 

факултет, на която беше дискутирано бъдещето на Правителствена болница (болница 

"Лозенец"). 

Според Ананиев няма да има проблем както с акредитацията на факултета, така и с 

дипломите на студентите. Бившата Правителствена е тяхна учебна база сега, а 

акредитацията на факултета е подновена през юли и ще е в сила още 6 години, пише в. 

"24 часа". 

Решението, до което стигат бъдещите лекари и министърът след вчерашния си разговор, 

е те да изпратят писмено в Министерството на здравеопазването всички въпроси, които 

имат по казуса. Това щяло да е гаранция за отговорността на министерството, ако нещо 

не се случи както се обяснява сега. 

Срещите между здравния министър и студентите ще продължат. Идеята е заедно да 

обсъждат всяка промяна, до която ще доведе преструктурирането на болница "Лозенец" 

в многопрофилно детско лечебно заведение. Заедно ще решат и къде да бъдат базите им 

за обучение. 

С лекарите, работещи в "Лозенец" сега, щели да се проведат индивидуални разговори, 

след което към тях ще бъдат отправени конкретни предложения, така че да удовлетворят 

в най-висока степен изискванията им. "Разбира се, крайното решение е тяхно, но ние ще 

създадем условия да работят в клиники, които да им доставят същите условия и качество 

за извършване на тяхната дейност", обясни здравният министър. 

"В преходния етап, когато изграждаме новата детска болница, т. нар. Първо отделение в 

болница "Лозенец" ще остане да функционира, тъй като имаме ангажименти към 

определени институции, които трябва да бъдат обслужвани", изясни още министърът. 
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Когато се реализира напълно проектът за комплексната болница обаче, вероятно друго 

лечебно заведение ще поеме тази грижа. Ананиев засега се въздържа да посочи кое. 

Шест месеца са предвидени за анализ на състоянието на болница "Лозенец", а 

преструктурирането ѝ в детска по думите на министъра ще отнеме "колкото е 

необходимо". Ще се строи и ново крило. Ананиев обеща новата многопрофилна детска 

болница да не е търговско дружество, а да е на държавна издръжка - по чл. 5 от Закона 

за лечебните заведения. 

ИВАЙЛО АЧЕВ 

 

www.actualno.com , 11.12.2018 г.  

https://www.actualno.com/crime/prokuraturata-shte-opita-za-vtori-pyt-da-osydi-ilko-

semerdjiev-news_710980.html 

 

Прокуратурата ще опита за втори път да осъди Илко Семерджиев 

 

Бившият служебен здравен министър Илко Семерджиев ще се изправи пред Софийския 

апелативен съд (САС) утре (12 декември). Той ще отговаря по делото по протест на 

прокуратурата срещу оправдателната присъда, наложена на Семерджиев от Софийския 

градски съд в средата на юни тази година, предаде "24 часа". 

Семерджиев беше обвинен от спецзвеното "Антикорупция", че на 24 март 2017 година е 

заплашвал с уволнение Асена Стоименова, по онова време изпълнителен директор на 

агенцията по лекарствата (ИАЛ) към Министерството на здравеопазването. Според 

прокуратурата той я заплашил в телефонен разговор, че ако не назначи определен човек 

за свой заместник "може да я уволни, а може да направи и други неща". 

Министърът беше даден на съд за престъпление против реда на управлението и му бе 

наложена мярка за неотклонение “подписка”. След края на делото на първа инстанция 

той каза, че оправдателната присъда е била "напълно очаквана" и че обвинението срещу 

него е, защото е "бръкнал в гнездо на оси". Пред апелативния съд защитата му няма да 

представя нови доказателства. Прокуратурата ще оспорва мотивите за оправдателната 

присъда. 

 

www.zdrave.net , 11.12.2018 г.  

https://www.zdrave.net/-/n8064 

 

Екип на МУ – Варна участва в конференция на Европейската асоциация по 

обществено здраве 

 

Екип на Медицински университет – Варна от Факултета по обществено здравеопазване 

взе участие в 11-та конференция на Европейската асоциация по обществено здраве, която 

се състоя от 28 ноември до 1 декември в Любляна, Словения, съобщиха от висшето 

учебно заведение. Темата на тазгодишното събитие беше „Вятърът на промяната – нови 

начини за подобряване на общественото здраве в Европа“. 

Заместник-ректорът по международното сътрудничество проф. Тодорка Костадинова от 

Катедрата по икономика и управление в здравеопазването участва в работен семинар на 

тема „Да работим заедно за човешки ресурси в здравеопазването, ориентирани към 

хората" ("Working together for people-centered health workforce") „В рамките на семинара 

с колегите от Световната здравна организация (WHO), Европейската обсерватория за 

здравни системи и политики (Observatory), Европейската асоциация на училищата по 

обществено здраве (ASPHER)  и експерти от над 10 страни обсъдихме новите посоки в 

научните и приложни изследвания в областта на човешките ресурси, свързани не толкова 
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с поставяне на акцент върху дисбаланса в разпределението на човешките ресурси, 

колкото с фокус върху конкретното въздействие върху качеството и достъпността на 

здравните услуги и здравето на хората“, поясни проф. Костадинова. Факултетът по 

обществено здравеопазване в МУ- Варна е член на ASPHER и работи заедно с другите 

си колеги от Европа за утвърждаване на ключовите компетенции на професионалистите 

по обществено здраве, за новите посоки в обучението  и устойчивост в реализацията на 

завършващите студенти по специалностите в областта на общественото здраве. 

От тази година МУ – Варна работи и по проект на Световната организация по миграция 

(International Organization of Migration). В рамките на провелото се в Любляна събитие, 

доц. Цонко Паунов от Катедрата по Хигиена и епидемиология участва в работен семинар 

за здравето на мигрантите (Migrants health), който беше в две направления – ментално 

здраве и инфекциозни болести. „Ние работим по направлението инфекциозни болести. 

През пролетта проведохме обучение със служители от митницата, гранична полиция и 

социални работници – хората, които първи влизат в контакт с мигрантите. От общо 16 

държави, участници в проекта, само в Сърбия, България и Малта са проведени подобни 

обучения. В рамките на семинара доц. Паунов представи пред своите колеги именно 

практическото приложение на изследването. 

След предварителна селекция от научния комитет на конференцията бяха класирани 

постерите на ас. Мартин Мирчев от Катедра социална медицина и организация на 

здравеопазването и д-р Панайот Николов от Катедрата по хигиена и епидемиология. Ас. 

Мирчев представи постер на тема: „Пациентската информация - между публичната и 

частната собственост“. Д-р Николов представи изследване за влиянието на 

хореографията и танците върху работоспособността на учениците в начална училищна 

възраст. 

 

www.dnevnik.bg, 11.12.2018 г. 

https://www.dnevnik.bg/zdrave/2018/12/11/3360170_zdravnite_vlasti_se_pomoliha_na_

niakolko_religiozni/ 

 

Здравните власти се помолиха на няколко религиозни общности да насърчат 

донорството 

 

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е отправил молба към представителите 

на няколко религиозните общности в България за подкрепа и насърчаване на 

донорството на органи при настъпила мозъчна смърт, за да могат хората, чакащи за 

трансплантация, да получат шанс за живот. Това съобщиха днес от здравното 

министерство. 

В края на октомври Ананиев се срещна и с патриарх Неофит да насърчи донорството. А 

ръководителят на православното вероизповедание запозна министъра с позицията на 

Светия синод за трансплантацията на органи и донорството. 

По време на срещата днес с ръководството на Националния съвет на религиозните 

общности, в който членуват Мюсюлманското изповедание, Арменската апостолическа 

църква, Централният израилтянски духовен съвет, Обединени евангелски църкви, 

Католическата екзархия и с почетен член Българската православна църква, здравният 

министър е посочил мерките, които държавата вече е предприела, за да се справи с 

липсата на донори. Според Кирил Ананиев донорството е кауза, в която духовната и 

светската власт трябва да вървят ръка за ръка. 

За да получат чакащите за трансплантация пациенти шанс да продължат да живеят, е 

необходима обществена съпричастност, като вярата би подпомогнала взимането на 

решение за донорство, е отбелязал министърът. 
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Представителите на всички вероизповедания поели ангажимент в кратки срокове да 

информират своите общности за проблема и да решат под каква форма да изразят своята 

подкрепа за донорството като начин да се помогне на нуждаещите се хора. Те уверили, 

че в тяхно лице държавата има партньор, който ще се включи в кампанията за 

насърчаване на донорството в България, се отбелязва в съобщението. 

Здравният министър и ръководството на Националния съвет на религиозните общности 

у нас са се уговорили да имат редовни срещи и да разширят сътрудничеството си. 

 

 
12.12.2018 г., с. 6 

 

Проект 

Норвежки фонд дава 20 млн. за лечебница за малчугани 

Реорганизацията ще пречи на студентите по медицина 

 

Преди 3 г., когато бях министър, имаше осигурени 20 млн. евро от Норвежкия фонд за 

изграждането на детска болница у нас, но какво се е случило, не знам. Това каза бившият 

здравен министър Петър Москов „Много опаковка и много пиарски ефект. Управлението 

казва: „Болницата на властта няма да съществува, защото я заменяме за болница за 

вашите деца". Всички са щастливи и звънят коледни звънчета", коментира Москов по 

повод проекта болница „Лозенец" да стане 

Национална детска болница. 

Той заяви, че идеята за събиране на едно място на всички педиатрични отделения е 

добра, но реорганизация на Правителствена болница ще отнеме години. Москов посочи 

още, че от това ще пострада и обучението на студентите по медицина в Медицинския 

факултет към Софийския университет. 

„Проблемите на Правителствена болница са като на всяка друга голяма болница в 

страната", посочи той като изтъкна финансовото състояние на лечебното заведение, 

което е натрупало 30 млн. лв. задължения и има неизплатени заплати. 

Бившият здравен министър беше категоричен, че системата е сгрешена и това се 

доказвало от факта, че непрекъснато растели парите за здравеопазване, а големите 

болници продължавали да трупат дългове. 

 

 
12.12.2018 г., с. 7 

 

Признание от българската педиатрична асоциация 

Отличиха Sanofi за „Социално отговорна компания" в здравеопазването 

 

Sanofi България получи престижното отличие на Българската педиатрична асоциация за 

социално отговорна компания в областта на детското здравеопазване. Наградата беше 

връчена на официална церемония в присъствието над 300 медици, общественци и 

представители на неправителствени организации и на бизнеса. 

„Наградата е поредното признание за социално отговорната политика на Sanofi. Ние сме 

приели за наш дълг освен разработването на иновативни лекарства, така и инвестирането 

в редица социални кампании, които повишават здравната култура на българското 

общество и са насочени към превенция на социално-значими заболявания", сподели при 

приемането на наградата Петя Жекова - „Маркетинг мениджър" на Sanofi Pasteur за 

България и Македония. 
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Sanofi България организира ежегодно няколко социално отговорни кампании насочени 

към редица рискови групи. Вече седем поредни години компанията реализира 

инициативата „Открито за диабета", чиято цел е информиране на обществото за диабета, 

превенция, ранна диагностика и правилно лечение на заболяването. През 2017 г. Sanofi 

Pasteur представи първата в България четиривалентна противогрипна ваксина, като 

организира и мащабната информационна кампания „Открито за ваксините". Стъпвайки 

на научно доказани факти и надеждни статистически данни, кампанията запозна 

обществото ни със сериозните здравни последствия от грипа и ефективната превенция 

чрез ваксинация. 

Като здравен партньор на хората живеещи с редки болести, множествена склероза, 

онкологични и имунни забалявания, Sanofi Genzyme, разработва и реализира 

образователни програми за лекари и пациенти в партньорство с пациентските 

организации и здравните власти. Тяхната цел е повишаването на разпознаваемостта на 

редките болести, така че пациентите с тези заболявания да могат навременно да бъдат 

диагностицирани и да получат адекватно лечение. 

 


