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СЗО алармира за прекомерна употреба на антибиотици 

До 2050 г. тя ще е по-честа причина за смърт отколкото онкологичните 

заболявания, смятат експерти 
  

Грешната и прекомерна употреба на антибиотици ускорява процеса на резистентност 

към тях. Това каза пред журналисти Скендер Сила, ръководител на офиса на Световната 

здравна организация /СЗО/ в България и призова правителството в близко време да 

приеме национален план за действие спрямо антибиотичната резистентност, както и да 

осигури финансирането му, предаде БТА. 

Антибиотичната резистентност е причина за 33 000 смъртни случая ежегодно в ЕС, каза 

още Сила и подчерта, че ако не се вземат мерки, към 2050 г. тя ще е по-честа причина за 

смърт отколкото онкологичните заболявания. 

Такъв план е разработен през 2016 год. , но трябва да бъде приет и съгласуван с други 

министерства, припомни проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център 

по заразни и паразитни болести. 

Страната ни е под средното за ЕС ниво по смъртност от инфекции, причинени от 

резистентни бактерии, каза доц. Иван Иванов - ръководител на Националната 

референтна лаборатория по антибиотици, цитирайки данни от европейско проучване. От 

всички 33 хиляди смъртни случая в ЕС, много голям процент се дължи на 

вътрешноболнични инфекции, а 39 на сто от тези инфекции са били резистентни на 

антибиотици от последно поколение, допълни той. По думите му най-тежкият проблем 

в България е използването на антибиотици от трето поколение в болниците. 

Антибиотичната резистентност се появява, когато различни микроорганизми започват 

да се променят след излагането им на антимикробни средства. С течение на времето тя 

възниква естествено, обикновено чрез генетични промени. Антибиотиците се използват 

повече от необходимото, в грешна доза както при хора, така и при животни, често без 

професионален надзор, каза доц. Михаил Околийски, представител на СЗО за България. 

По думите му резистентни микроорганизми се срещат при хора, при животни, в храната, 

в околната среда и могат да се разпространяват между хора и животни. 

Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарства, посочи, че през 

миналата година са били извършени над 300 проверки на аптеки и са били издадени 42 

наказателни постановления заради продажба на лекарства по лекарско предписание без 

представена рецепта. За тази година до октомври са издадени 50 наказателни 

постановления. По думите му няма ръст на нарушенията, по-скоро има ръст на 

проверките. Санкцията за такава продажба е 1000 лв., допълни Кирилов. 

От днес започва Световната седмица, посветена на осведомеността за отговорно 

прилагане на антибиотиците. 
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Какви са най-честите нарушения, които се установяват в аптеките? 
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Най-честите нарушения, които се установяват в аптеките, са свързани с отпускане на 

лекарства без да е представена рецепта. От 300 проверки, извършени в аптеки през 

последната година, до момента има издадени 50 наказателни постановления. Това 

съобщи новият директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. 

Той информира и че поради недостатъчна наличност на противогрипни ваксини у нас се 

очаква допълнителен внос. 

Недостигът на противогрипните ваксини се отнасял до много градове в страната, посочи 

Кирилов. "По принцип вносът на противогрипни ваксини е свързан с планиране на 

компаниите вносители. Всяка година има различни данни за това какво се очаква да бъде 

необходимо като количества. Общо взето, планирането е доста трудно и предполагам, че 

това е причината за конкретния казус. Получихме от различни градове сигнали, така че 

се касае за проблем в цялата страна. Свързахме се с притежателите на разрешението за 

употреба на противогрипните ваксини, установихме какви са наличните количества и 

сега ще има допълнителен внос, така че да се гарантира, че за всички пациенти ще има 

достатъчни количества", каза Кирилов. 

По повод Световната седмица за отговорно прилагане на антибиотици, в Националния 

център по заразни и паразитни болести бе организирана дискусия, на която се подчерта, 

че близо 700 000 души в световен мащаб годишно умират от придобита резистентност 

на бактериите към антибиотиците. Една от основните причини за това е неправилната 

употреба на препаратите. Ако тя продължи, до 2050 липсата на действие на 

антибиотиците ще се превърне в по-честа причина за смърт от рака. 
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Богдан Кирилов: 
  

50 аптеки са глобени през 2018 г. за продаване на лекарства без рецепта 
  

„Едни от основните нарушения, които се установяват при проверки на аптеките, са 

лекарства с режим на отпускане по лекарско предписание да се продават без да е 

представена рецепта. За 2017 г. има издадени 42 наказателни постановления от 

направени 300 проверки, а за тази година до октомври месец са издадени 50 наказателни 

постановления. Трябва да отчетем факта, че има и ръст в проверките. Санкцията е 1000 

лв.“ Това каза директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) Богдан 

Кирилов пред журналисти днес. 

По повод старта на Световната седмица, посветена на осведомеността за отговорно 

прилагане на антибиотиците - 12-18 ноември 2018 г., директорът на ИАЛ заяви, че един 

от аспектите на нерационалната лекарствена употреба е именно антибиотичната 

резистентност. 

„Важно е да отбележим, че колегите магистър-фармацевти са висококвалифицирани 

специалисти, призовавам всички пациенти да използват и тях за консултации, а не да си 

назначават сами лечението с антибиотици“, каза Богдан Кирилов. 

„Задача на всички нас е промоцията на рационалната лекарствена употреба. По 

отношение на ИАЛ мога да кажа, че в последните години много се работи в тази посока 

и постоянно се завишава контролът“, допълни още той. 
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Глобиха 92 аптеки за продажба на лекарства без рецепта 

България е на средна позиция в ЕС по употреба на антибиотици 
  

СИЛВИЯ НИКОЛОВА 
Снимка: Интернет Антибиотиците се продават с рецепта 

92 аптеки са глобени за по-малко от две години заради продажба на лекарства без 

рецепта. Това съобщи директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан 

Кирилов. 

От общо проверени 300 апптеки през 2017-а са били издадени 42 наказателни 

постановления. От началото на януари до сега те са 50 на брой, допълни той и припомни, 

че по смисъла на Закона за лекарствените средства санкцията за такова нарушение е 1000 

лева. Оказва се, че независимо от големия брой засечени фармацевти – нарушители 

България е под средното ниво за Европейския съюз по смъртност от инфекции, 

причинени от резистентност към антибиотици в резултат на прекомерната им употреба. 

Това пък съобщи шефът на Националната референтна лаборатория по антибиотици доц. 

Иван Иванов, позовавайки се на европейско проучване. Според цитираните от него 

данни, от всички 33 000 смъртни случая в страните от ЕС по тази причина, голям брой 

се дължи на вътрешноболничните инфекции, като в 39 на сто те са били резистентни към 

трето поколонеие антибиотици, които се използват в лечебните заведения. По думите на 

доц. Михаил Околийски, представител на Световната здравна организация в нашата 

страна, тези лекарства се използват повече от необходимото. 

Директорът на Националния център за заразни и паразитни заболявания проф. Тодор 

Кантарджиев обяви, че още от 2016 г. е разработен план за ограничаване употребата на 

антибиотици, но той все още е е влязъл в сила, защото съгласуването му между няколко 

министерства все още се бави. 

Всяка година в Европа 25 000 души умират от инфекции, причинени от резистентни 

микроорганизми. Световната седмица на осведомеността за отговорно прилагане на 

антибиотиците тази година, която започва от 12 ноември, преминава под мотото 

"Времето на антибиотиците изтича". Целта е да се привлече вниманието към проблема с 

антибиотичната резистентност. По данни на Световната здравна организация, малкото 

разработвани в момента нови антибиотици не са в състояние да се справят с нарастващия 

брой мултирезистентни микроорганизми. Това налага да се увеличат усилията и мерките 

за запазване ефективността на антимикробните средства, с които медицината разполага, 

предупреждават специалистите. За вредата от безразборното използване на антибиотици 

експертите припомнят, че те лекуват инфекции, причинени от бактерии, и не са 

подходящи при вирусни и сезонни инфекции като грипа. Лекуването с антибиотик 

трябва да е консултирано с лекар задължително. 

 

      VINF  13:45:01  12-11-2018 

      RM1344VI.013 

      противогрипни ваксини - коментар 

      

      Скоро се очаква нов внос на противогрипни ваксини 

      

      София, 12 ноември /Десислава Пеева, БТА/ 

          Скоро се очаква нов внос на противогрипни ваксини, каза пред журналисти 

директорът на Изпълнителна агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Кирилов допълни, 
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че от агенцията са се свързали с притежателите на разрешенията за употреба на 

ваксините, установени са наличните количества и предстои допълнителният внос, за да 

се гарантира, че ще има ваксини. 

          Вносът на противогрипните ваксини е свързан с планиране от страна на 

вносителите, а всяка година има различни данни за необходимите количества и 

планирането е трудно, обясни Кирилов. По думите му вероятно това е причината за 

недостига. Той добави, че в агенцията са постъпили сигнали за недостиг от всички 

градове. 
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Обществената поръчка за информационната система отново обжалвана 
  

Ирина Пекарева 
Обществената поръчка на Министерството на здравеопазването, свързана с избор на 

изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми по националната 

здравна информационна система (НЗИС), отново е обжалвана. 

Този път търгът е обжалван от ДЗЗД „Стемо – Гама Консулт“, като обединението е 

поискало временна мярка „спиране на процедурата“ до произнасянето по жалбата. 

Припомняме, настоящата обществена поръчка е втори опит на Здравното ведомство да 

продължи работата по изграждане на информационна система. Първият търг също бе 

обжалван, като тогава жалбата в Комисията за защита на конкуренцията бе подадена от 

компанията за компютърни системи и софтуер „Стемо“ ООД. 

Малко след подаването на жалбата здравният министър Кирил Ананиев спря търга 

заради неточности в обявяването й. 

По-късно ведомството публикува нова обществена поръчка, която бе с по-малко 

обособени позиции и за по-ниска сума. Тъкмо тя е и обжалваната този път от 

обединението. 

Припомняме, консорциумът „Стемо – Гама Консулт“ спечели през 2016 г. процедурата 

за избор на софтуерна компания и доставчик на четци за пръстовите отпечатъци, които 

се въведоха тогава като идентификация в болниците. По-късно въвеждането им бе 

оспорено пред съда и системата бе премахната. 
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МЗ и МТСП предлагат 

Редица промени в заплащането и контрола на медицинските изделия 
  

Промени в Наредбата за медицинските изделия, които регламентират по-строг контрол 

върху цените им и реимбурсацията от страна на НЗОК публикува на сайта си Здравното 

министерство. 

Те са съвместно дело на МЗ и МТСП и са свързани с даване на възможност на НЗОК да 

определя стойност на заплащане 100% за групи медицински изделия/подгрупи/групи по 

технически изисквания, приложими в болничната медицинска помощ, заплащани на 

производители или търговци на едро, за които е заплащала напълно след проведени по 

реда на наредбата предходни процедури, както и да дефинира нови такива. Освен това, 

с промените в Спецификация, утвърдена от Надзорния съвет на НЗОК, се регламентират 

обособени групи/подгрупи/групи по технически изисквания медицински изделия, 
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прилагани както в условията на извънболничната, така и в условията на болничната 

помощ. 

С други от промените се залага предварително определяне на максимална стойност, до 

която Касата ще заплаща за съответната група/подгрупа/група по технически изисквания 

за групите в условията на болничната медицинска помощ, заплащани на производители 

или търговци на едро с медицински изделия и съответния им прогнозен брой (обем) 

медицински изделия за 12 месечен период. „По този начин разходът на НЗОК за тези 

медицински изделия би бил предвидим и контролируем“, посочват от ведомството. 

С промените се дава още възможност при постигнат разходоефективен резултат за 

бюджета на НЗОК, след проведена съответна процедура, както и при наличие на 

бюджетни средства за здравноосигурителни плащания за медицински изделия, в 

резултат на реализиран по-малък разход за НЗОК, за заплащаните групи медицински 

изделия, НЗОК да определи срок за заплащане и съответна стойност за нови групи 

медицински изделия. В добавка се дава и възможността НЗОК да сключи договори с 

участниците, заявили съответни групи медицински изделия за болниците, заплащани на 

производители или търговци на едро, представили най-разходоефективни за бюджета на 

НЗОК предложения. „Това предложение отново е свързано със спазване на бюджетната 

дисциплина, стриктно придържане към нормите на Закона за публичните финанси, както 

и със стремежа на НЗОК да осигури достъп на повече здравноосигурени лица до 

необходимите им съобразно здравословното им състояние медицински изделия“, 

мотивират се от МЗ. 

Както при някои лекарства, и тук се включва принципът за разходоефективност, като 

Касата ще определя „разходоефективни за бюджета си и унифицирани стойности за 

заплащане на медицински изделия“ в болниците. 

Чрез сключваните с производители и търговци на едро договори НЗОК освен това ще 

контролира доставянето на медицински изделия и поддържането на съответни 

наличности от тях, гласят промените. 

С тях се регламентира още покриването от Здравната каса само на медицински изделия, 

които се покриват от обществен фонд в поне три от държавите членки на ЕС или пък са 

заплащани от НЗОК през последните 10 години. 

„За разлика от съществуващия механизъм за регулация на цените на лекарствените 

продукти, заплащани с публични средства, чрез създаден специализиран орган в лицето 

на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, в областта на 

медицинските изделия такава регулация липсва. 

Вносителите на медицински изделия имат задължения да регистрират своите изделия и 

техните цени, но липсва нормативно регламентирана възможност тези цени да бъдат 

ефективно контролирани, както и сравнявани с цените на медицински изделия, които се 

заплащат от здравноосигурителни фондове на държави-членки от Европейския съюз“, 

аргументират от ведомството предложените изменения и посочват, че основната цел е 

оптимизиране на бюджета на здравноосигурителната институция. 

„Цели се преодоляване на съществуващата трайна тенденция за увеличаване на 

разходите на НЗОК за МИ спрямо бюджетните параметри, наблюдавана след анализ на 

потреблението на МИ. Целта е задържане на разходите, както и преодоляване на 

евентуален дефицит в условията на непрекъснато увеличаващ се техен ръст“, пише още 

в мотивите. 

 


