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ПРЕСКЛИПИНГ 

13 септември 2019 г., петък 

       

www.bnt.bg, 12.09.2019г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/meditsinskite-sestri-zapochvat-bezsrochen-protest 

 

Медицинските сестри започват безсрочен протест 

 

Протестът на медицинските сестри става безсрочен. Днес те ще разпънат палатка в 

градинката до парламента като се заканват да стоят там, докато не бъдат изпълнени 

исканията им за достойно заплащане, по-добри условия на труд и реформи в 

здравеопазването. 

Медицинските сестри ще раздават листовки на депутати и граждани, в които ще 

напомнят за проблемите в сектора. 

Очаква се днес те да бъдат приети от парламентарната комисия за неправителствените 

организации, а в следващите дни и от здравната и социалната комисия. 

 

www.bgonair.bg, 12.09.2019г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/174611-borisov-za-sestrite-vchera-sam-se-karal-

na-ananiev-kade-sa-50-miliona-koito-dadohme 

 

Борисов за сестрите: Вчера съм се карал на Ананиев къде са 50 милиона, които 

дадохме 

 

"Белите престилки" обявиха безсрочен протест, докато исканията им не бъдат 

изпълнени 

 

Безсрочен протест на медицинските сестри. Тази сутрин те разпънаха палатка в 

градинката до парламента и се заканиха да стоят там, докато не бъдат изпълнени 

исканията им за по-добро заплащане и реформи в сектора.  

Според тях отпуснатите до момента пари от държавата не са достигнали до тях. 

"Ние сме ги пратили тези пари. И аз искам двойно, кой не иска двойно. Ние влагаме 

милиарди в инвестиции. Вчера съм се карал на Ананиев къде са 50 милиона, които 

дадохме. Те не са 50 милиона, а са 86 милиона. Той да се оправдава", заяви премиерът 

Бойко Борисов. 

Днес сестрите раздаваха листовки на всички депутати, които минаваха през задния вход 

на парламента.  

"Целта е ние да ги запознаем и да знаят истината, тъй като от години се прикрива. Ние 

изнемогваме, няма кой да работи. Ще се стигне до момент, който няма да има кой да 

работи и ще се закриват болници", заяви Мая Илиева, която е един от организаторите на 

протестите. 

Медиците твърдят, че единствено в сектора на спешната помощ е достигнат прага от 950 

лева, който искат. В останалите сектори заплатите са между 400-500 лв.  

От Министерството на здравеопазването коментираха, че не може да се определи дали 

заплатите им са повишени, тъй като отчетът ще бъде готов в края на този месец. 
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www.zdrave.net, 12.09.2019 г. 

https://www.zdrave.net//n10537 

 

За първи път отбелязваме Световния ден за безопасност на пациента 

 

През май 2019 г., по време на 72-та сесия на Световната здравна асамблея,  194 държави- 

членки на СЗО се обединиха и определиха 17-ти септември за Световен ден за 

безопасност на пациента, който ще се отбелязва всяка година под надслова:  

„Безопасност на пациентите: глобален здравен приоритет“. 

В България Офисът на Световната здравна организация  със съдействието на 

Министерство на здравеопазването и с подкрепата на онлайн платформата за социално 

значими заболявания Портал на пациента – www.portalnapacienta.bg , за първи път ще 

отбележат Световния ден за безопасност на пациента на 17.09.2019 г.   в обновената 

аудитория на СБАЛАГ „Майчин дом“,  от 10.00 ч. до 12.00 ч. с дискусия между 

пациентски организации и здравни експерти на тема: „Да говорим за безопасността на 

пациента!“,  а от 20.30 часа Националния дворец на културата ще светне в оранжев цвят. 

Световният ден за безопасност на пациента ще помогне на пациентите да бъдат по-

осведомени и ангажирани към собственото си здраве. Ще повиши информираността сред 

лидерите на мнение в здравеопазването, здравните работници и други ключови страни 

за необходимостта от формулиране на политики, създаване на работна култура и 

осигуряване на грижи, в които безопасността на пациентите е приоритет. 

 

www.zdrave.net, 12.09.2019 г. 

https://www.zdrave.net/Новини//n10491 

 

Съдия от САЩ изправи редица фармацевтични компании на „опиоиден“ процес 

 

Американският окръжен съдия Дан Полстър на 3 септември отхвърли усилията на 

големи производители на лекарства, аптеки и дистрибутори да не признаят твърденията, 

че са причинили опиоидна криза на нацията, дори когато той настоява за национално 

споразумение, пише агенция „Ройтерс”. 

Американският съдия, който наблюдава около 2000 дела за опиати от различни щати, 

окръзи и градове, е заявил, че ищците могат да се опитат да докажат, че измамният 

маркетинг на обезболяващи лекарства е причинил вредно и масово увеличение на 

доставките, че аптеките и дистрибуторите не са направили достатъчно, за да го спрат. 

Решението е изложено от Полстър сред седем разпореждания на общо 80 страници, 

преди насроченото съдебно следствие на 21 октомври от два окръга на Охайо срещу 

Purdue Pharma, производителят на OxyContin. 

Полстер също отказал да отхвърли исканията за гражданска конспирация срещу 

производителите на лекарства, аптеки и дистрибутори. 

Други обвиняеми по делото са производителите на лекарства Endo International Plc и 

Johnson & Johnson; аптекарските оператори CVS Health Corp, Rite Aid Corp, Walgreens 

Boots Alliance Inc и Walmart Inc и дистрибуторите AmerisourceBergen Corp, Cardinal 

Health Inc и McKesson Corp. 

Полстер също така отказал да отхвърли различни искове срещу производителите на 

генерични лекарства Allergan Plc, Mallinckrodt Plc и Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 

Опиоидната зависимост е отнела приблизително 400 000 живота в Съединените щати от 

1999 до 2017 г., според американските центрове за контрол и превенция на 

заболяванията. 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/n10537
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Според критиците на индустрията, производителите на опиоиди крият 

пристрастяването, което се получава в потребителите след продължителната им 

употреба. 

Адвокатите на Rite Aid са отказали коментар. Адвокатите на други основни обвиняеми 

не са отговорили веднага на искания за коментар. 

От J&J са заявили, че ще обжалват решението на съдията в Оклахома от 26 август, според 

което компанията трябва да плати 572,1 милиона долара на този щат за ролята на 

компанията в опиоидната епидемия. 

 

www.zdrave.net, 12.09.2019 г. 

https://www.zdrave.net/Новини//n10535 

 

Фармацевтичната група на Европейския съюз чества 60-та годишнина 

 

Фармацевтичната група на Европейския съюз  (PGEU)* отбеляза своята 60-та годишнина 

в Европейския парламент. Европейската организация препотвърди в навечерието на 

празника жизненоважния принос на фармацевтите за здравето и нуждите на пациентите 

през последните десетилетия, с поглед към бъдещето на професията. 

Членове на Европейския парламент, представители на Европейската комисия, на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, пациенти, организации на 

здравните специалисти и здравната индустрия обсъдиха ролята на фармацевтите в 

европейската общност за гарантиране на достъп до лекарства и принос към 

устойчивостта на системите за здравеопазване. 

Председателят на Европейската структура Михал Билиняк заяви: „През последните 60 

години сме свидетели на много промени в предоставянето на здравни услуги и във 

фармацията, която се развива и подобрява успоредно с европейските системи на 

здравеопазване. Фармацевтите в Европа не спират да усъвършенстват работата си като 

предоставят все по-висококачествени услуги за профилактика и насърчаване на 

безопасното и ефективно използване на лекарствата и медицинските изделия. 

Ние работим като екип,“ подчерта председателят Билиняк, „в тясно сътрудничество с 

други здравни специалисти, за цифровизацията в здравеопазването в служба на 

пациентите“. 

В обръщението си по случай 60-тата годишнина на Фармацевтичната група на 

Европейския съюз  (PGEU), Михал Билиняк използва възможността да призове новите 

членове на Европейския парламент, новата Европейска комисия и държавите-членки да 

запазят здравето като основен приоритет в дневния ред на европейската общност. 

*През 1959 г. във Франкфурт официално е създадена Фармацевтичната група на 

Европейския съюз от шест държави–основателки: Франция, Германия, Белгия, 

Люксембург, Холандия и Италия. Днес PGEU представлява интересите на над 400 000 

фармацевти в европейската общност в 32 европейски страни. Мисията на Европейската 

фармацевтична група продължава да бъде чрез сътрудничество да насърчава гласа на 

фармацевтите, който да се превърне в основа на политиките на Европейския съюз в 

сферата на здравеопазването. 

Българският фармацевтичен съюз (БФС) членува в PGEU като редовен член от 2007 

година, през 2016 година професор Илко Гетов, председател на БФС беше избран за 

Първи вице-президент на Европейската структура. 
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www.clinica.bg , 12.09.2019 г.  

https://clinica.bg/9426- 

 

СПАД НА АТАКИТЕ В СЪДА СРЕЩУ ПРАВИЛАТА НА МЗ 

 

Мила МИШЕВА 

Намалява броят на атакуваните в съда подзаконови нормативни актове в здравната ни 

система през миналата година. Тази тенденция, която е в противовес с данните от 2017 

г. се отчита в Годишния доклад за националната сигурност за 2018 г., който е част 

програмата на днешното пленарно заседание в НС. В него се отбелязва изоставането на 

България от страните в ЕС по ключови фактори за устойчиво развитие на 

здравеопазването. 

Намалява и броят на отменените от ВАС нормативни документи на министъра на 

здравеопазването. Същевременно растат съдебните решения, които отхвърлят жалби 

атакуващи документи в сектора. Това води до елиминиране на някои от рисковете за 

националната ни сигурност, сочат изводите на авторите на доклада. В него са описани 

повечето водещи политики на МЗ като създаването на Национална здравна карта, 

обнародваните нови медицински стандарти, промените в ТЕЛК, модернизирането на 

спешната помощ, въвеждането на верификацията, промените в имунизационния 

календар, и др. Отчита се, че в резултат на прилаганата имунопрофилактика през 

последните повече от 50 години редица тежки заразни заболявания не се срещат в 

страната като дифтерия, бяс, пелиомиелит. Всяко снижаване в имунизационния обхват, 

обаче води до възникване на заболявания като епидемията от морбили през 2009 г., 

когато са засегнати над 24 000 души. През миналата година не са допуснати значими 

епидемични взривове, нито внос на болести като жълта треска, чума, холера и т.н. По 

отношение на трансфузионната хематология се отбелязва критично ниво на кадрова 

обезпеченост. 

Продължават да се отчитат и слабости в кръводарителските кампании, което до 

затруднение при разпределянето на наличната кръв между лечебните заведения и е 

предпоставка за набавянето й чрез нерегламентирано заплащане. Като стъпка за 

осигуряване на безопасна дарена кръв в доклада е посочено и въвеждането на NAT 

технологията за диагностика, която е най-точният известен на науката метод за 

изследване на кръвта за вирусите на хепатит В, С, ХИВ и други инфекции. Ниската 

здравна култура води до късно диагностициране на сериозни онкологични и сърдечно 

съдови заболявания, съответно до по-трудно и често невъзможно за осъществяване 

радикално лечение и увеличен разход за лечение. Съществува и т.н. самолекуване на 

пациентите, което понякога застрашава техния живот, се отбелязва още в доклада. 

16 нови вещества са обявени за наркотични през миналата година, става ясно още от 

документа. В него се отчита и нарастваща употреба на наркотични и нови психоактивни 

вещества, което налага създаването на две нови национални програми насочени към 

превенцията на ученици. В годишния доклад се отчитат и критиките на Европейската 

психиатрична асоциация към психично-здравните грижи у нас. Както clinica. bg вече 

писа, бяха регистрирани нарушаване на човешките права, неприемливи условия, 

разпокъсани грижи в психиатриите ни. Докладът констатира необходимостта от промени 

в системата, които да изгладят проблемите. В документа намират място и вариантите за 

нов здравноосигурителен модел, които МЗ представи миналата година като крачка към 

реформа в сектора. 

http://www.clinica.bg/
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