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Директори на болници призовават здравната каса да не сключва договори с 

лечебни заведения, които не отговарят на стандартите 

 

           София, 12 декември /Десислава Пеева, БТА/ 

           Директори на болници призоваха в националния пресклуб на БТА здравната каса 

"да затегне възможността" за сключване на договори с лечебни заведения, които не 

отговарят на стандартите. Повод за призива е представения Индекс на болниците, 

извършващи интервенции в областта на кардиохирургията и инвазивната кардиология, 

както и на ортопедията и травматологията.  

           По данни в индекса, които са предоставени от НЗОК, за 2017 год. сред 95 болници, 

работещи основно по 7 клинични пътеки в областта на травматология и ортопедия, има 

такива, които извършват от 1 до 5 операции годишно. При толкова операции на година 

едва ли се достига нужното качество, каза директорът на болница "Пирогов" проф.Асен 

Балтов. По думите му има болница, която е с най-високо ниво на компетентност, но 

липсва хабилитирано лице, което да ръководи отделението по ортопедия. По настояване 

от различни лечебни заведения занижихме критериите и изискванията в стандартите, но 

това вреди на пациентите, категоричен е проф. Балтов. 

           В 10 болници в страната се извършват сърдечни операции, каза директорът на 

столичната болница "Св. Екатерина" проф. Генчо Начев и посочи, че най-малко 250 

операции годишно трябва да се извършват в тях, за да може да се поддържа 

необходимото качество. 

            Според лекарите е нужно да се направи анализ на данните от различните лечебни 

заведения, тъй като има една частна и една държавна болница, които работят основно по 

скъпоплатени клинични пътеки в областта на каридологията - "Сърце и мозък" и 

столичната "Св. Анна". 

           Индекс на болниците е необходим, за да може пациентите да са информирани къде 

колко операции се извършват, както и да преценят къде да се лекуват, но той не може да 

измери качеството на предоставеното лечение, каза още проф. Начев. По думите му 

оценката на качеството трябва да се извършва по точни и ясни критерии от съсловната 

организация.     

 

www.bnt.bg, 12.12.2018 г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/bryuksel-otpuska-71-miliona-evro-za-speshnata-meditsinska-

pomoshch-v-blgariya 

 

Брюксел отпуска 71 млн. евро за спешната медицинска помощ в България 

 

71 милиона евро от фондовете на политиката на сближаване ще финансират 

подобряването на оборудването, ефективността и достъпността на спешните здравни 

услуги в България. В рамките на този нов проект, финансиран от ЕС, всички 237 звена 

на спешната помощ в цялата страна ще могат да подобрят състоянието на спешните си 

отделения и да ги снабдят с най-съвременно медицинско оборудване. 

ЕС ще съфинансира закупуването на 400 нови линейки, оборудвани с модерни средства 

за комуникация и животоспасяващи устройства, които да позволят бързо и ефективно 
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оказване на помощ, особено в по-отдалечените райони и сред най-уязвимите групи от 

пациенти. 

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Този проект, 

финансиран от ЕС, значително ще подобри качеството и достъпността на 

здравеопазването в България. Той е нагледно доказателство за практическата полза от 

политиката на сближаване като средство за осигуряване на по-добра защита за нашите 

граждани." 

Проектът ще допринесе за качественото и бързо обслужване на пациентите, като 

същевременно ще подобри икономическата ефективност на цялата система и условията 

на работа на медицинския персонал. 

 

www.zdrave.net, 12.12.2018 г.  

https://www.zdrave.net/-/n8077 

 

В петък БЛС решава ще има ли Анекс към НРД 2018 

 

В петък от 10 часа във Военномедицинска академия започва 69-ят извънреден Събор на 

Българския лекарски съюз. На него трябва да се вземе решение дали съсловната 

организация ще подпише Анекса към НРД 2018. 

Към момента очакванията са, че това ще стане, с оглед постигнатото в процеса на 

преговорите между БЛС и НЗОК.  

Двете страни се разбраха парите, предвидени за един вид медицинска дейност, да бъдат 

разходвани само за нея, като това трябва да бъде вписано в Анекса. Допълнително през 

годината ще се изработи механизъм, по който ще се изразходват парите към 30 

септември. Няма да има и задължителна пререгистрация на лечебните заведения. Беше 

прието още да бъде променен текстът, свързан със санкциите при повторно нарушение, 

както следва: „повторни нарушения в рамките на действие на НРД“ да се замени с „в 

рамките на календарната 2019 година“. Двете страни се договориха още възможността 

да бъдат сключвани договори с НЗОК от нови изпълнители на извънболнична 

медицинска помощ да се запази и през 2019 г. 

Ето дневния ред на събора: 

                                               14 декември /петък/ 

08.00 – 10.00 ч.   Регистрация на делегатите 

 

10.00 – 10.30 ч.  Откриване на 69-и Извънреден събор на БЛС 

                    Проверка на кворум и доклад на Мандатна комисия 

                    Гласуване на дневен ред 

10.30 – 11.15 ч.  1.Отчет за финансовото изпълнение на бюджета до 30.11.2018 г. 

                    Приемане на проектобюджет за 2019 г. 

11.15 – 12.45 ч.  2. Представяне на АНЕКС-2019 г. към НРД-2018 г.                               

                              Обсъждане на АНЕКС-2019 г. към НРД-2018 г. за част БМП                  

12.45 – 13.30 ч.   Обяд 

13.30 – 15.00 ч.  3. Обсъждане на АНЕКС-2019 г. към НРД-2018 г. в част СИМП 

15.00 – 16.30 ч.  4. Обсъждане на АНЕКС-2019 г. към НРД-2018 г. в част ПИМП 

16.30 – 17.00 ч.  5. Делегиране право на избраните от УС на БЛС представители 

                            за подписване или неподписване на АНЕКС-2019г. към НРД-2018г. 

17.00 – 18.00 ч.  6. Разисквания върху Методиката за остойностяване на медицинските 

дейности 

                               15 декември /събота/ 

10.00 –12.00 ч.   1. Разни 

http://www.zdrave.net/
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12.00 ч.               Закриване на 69-и Извънреден събор на БЛС 

 

www.clinica.bg, 12.12.2018 г.  

https://clinica.bg/6981-9 

 

9 ВАРНЕНСКИ ЛЕКАРИ ПОСТАВЯТ ОСНОВИТЕ НА БЛС 

Началото е на 10 декември 1883 година, когато е учредено Варненското медицинско 

дружество, разказва доц. Георги Маринов 

 

Гергана ДОБРЕВА 

Навършиха се 135 години от основаването на Варненското медицинско дружество, което 

е основоположник на Българския лекарски съюз. Повече от 40 години доц. Георги 

Маринов от МУ- Варна посвещава на издирването, обработването и написването на 

летописа на едно духовно единение създадено от 9 –тима млади медици и наречено 

Варненско медицинско дружество. Как се родил БЛС и кои са личностите , които стоят 

зад него, разказват следващите редове. 

За поредна година Варненският Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" 

отдава почит към първата съсловна организация на лекарите в България. Нейното 

рождение е точно тук, във Варна- с тези думи доц. Георги Маринов връща лентата на 

историята 135 години назад. Първият летопис на Лекарския съюз е написан през 1910 

година от варненския лекар д-р Александър Недялков по повод 25 годишнината от 

основаването на организацията. 

Това са първите исторически свидетелства, 

които описват делото на медиците положили основите на професионалното сдружение 

на лекарите. 

„ Не съм правил статистика, но мисля че град Варна е града в който процентно има най-

много улици, които носят имената на видни Варненски лекари ", разказва доц. Маринов. 

И добавя , че патронът на Медицинския университет в града, също е лекар с много 

интересна история. Проф. д-р Парасксев Стоянов е хирург, курортолог и български 

алпинист №1. 

Той е медикът направил първата рентгенова снимка 

в България. 

Подготовката на тазгодишните чествания 

започват още през месец декември 2017 година. Изготвя се план за изследователска 

дейност, финалът на която е написването и издаването на юбилейна книга и заснемането 

на документален филм за създаването на Варненското медицинско дружество. Сред 

интересните факти в книгата са първите стъпки за изграждането новата система на 

общественото здравеопазване в Княжество България . 

Броят на болниците в страната до Освобождението е 15, 

7 от тях са военни, 5 граждански, 2 частни и 1 католическа. В страната по това време 

липсват достатъчно лекари, фармацевти и зъболекари. По списъка на лекарите, на които 

е позволено да вършат лекарска практика в Княжеството от 16 февруари 1883 година 

реално в княжеството работят 98 хуманни лекари и един зъболекар. 

По това време сестринството тепърва прохожда, състоянието на здравеопазването във 

Варна , обаче е малко по-добро, отколкото това в страната. 

Причина за това е наличието на Карантинна санитарна служба 

в града, която е основана през 1847 г. Освен това в града работят военни, и волно 

практикуващи лекари. През града преминават доста чужденци от които не малка част 
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медици и зъболекари, като допринасят за повишаване на здравната култура на 

населението. 

Първата идея за организиране на сдружение 

на българските лекари хрумва на д-р Стойко Юрданов, който не доживява да види 

реализацията му. Но семенцето на единението е посято и на 10 декември 1883 г. девет 

лекари създават първата съсловна организация на лекари в страната – Варненското 

медицинско дружество. 

В управителния съвет на дружеството влизат 

Д-р Михаил Василиевич Игнатиев, старши лекар на Варненската първокласна болница, 

избран за Председател на дружеството. Д-р Ангел Димитров Пюскюлиев, избран за 

Подпредседател на дружеството. Д-р Желяз (Желю) Радев Гьокчеренлиев, който е 

военен лекар е секретар на дружеството. 

Членове на дружеството са още няколко достойни медици. Д-р Алеко Апостолов, 

варненски карантинен лекар. Д-р Янопулос, д-р Борис Абрамович Окс, създателят на 

първия в България институт за производство на противовариолна ваксина и още редица 

други. 

Така тези будни лекари привличат още десетки съмишленици. 

Броят на членовете на дружеството при основаването му на 10 декември 1883 година е 

само 9. За две години става през 25, а за още четири вече е 31. През 1900 г. Пловдивското 

медицинско дружество подема инициатива за обединяване на съществуващите 14 

медицински дружества в страната в Съюз на лекарите в България. Варненското 

медицинско дружество подкрепя идеята и участва в Първия Лекарски Събор проведен 

през 1901 година на който е учреден Лекарският съюз. 

 

www.zdrave.net, 12.12.2018 г.  

https://www.zdrave.net/-/n8080 

 

МС одобри План за сътрудничество в здравеопазването между България и 

Македония 

 

Правителството одобри проекта на План за сътрудничество между Министерство на 

здравеопазването на Република България и Министерство на здравеопазването на 

Република Македония като основа за водене на преговори. Това съобщиха от 

пресслужбата на Министерския съвет. 

С Плана се предвижда да се договорят конкретните области на сътрудничество между 

двете ведомства за период от три години, целите, очакваните резултати и мерките за 

постигането им. 

Предвижда се прякото сътрудничество да обхване области като: първична и 

специализирана медицинска помощ; профилактика на болестите; превенция и контрол 

на СПИН и полово предавани болести; околна среда и здраве; държавна лекарствена 

политика; епидемиологичен надзор на заразните и паразитните болести; нормативни 

актове в областта на здравеопазването; организация на медицинското осигуряване при 

извънредни ситуации. 

С подписването на Плана за сътрудничество се очаква да се насърчи прякото 

сътрудничество между български и македонски болнични заведения, научни институти, 

учебни заведения в сферата на медицинската наука, обмен на кадри и оказване на помощ 

на Република Македония в нейната подготовка за членство в Европейския съюз. 
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13-19.12.2018 г., с. 2 

 

От редактора 

Кажете кое е лекарството срещу грип, гавра е това да се приема за реклама 

 

Петя Минкова 

Заради очакваната тежка епидемия от грип медиите се надпреварват да питат 

национални консултанти и различни експерти как да се предпазим. 

Страшна е прогнозата, че новият вирус е опасен и ако е свински, възрастни и деца трябва 

да влизат в болнични заведения още при първите симптоми. 

Националният консултант Тодор Кантарджиев дори публично посъветва всички да си 

заделят преди епидемията по 30-ина лева за един от двата антивирусни препарата, които 

помагат. Имало и трети, който моментално ликвидирал грипния вирус и всеки момент 

щял да излезе на пазара. 

Никой обаче не споменава кои са тези лекарства. Експертите нямали право, понеже 

освен, че е реклама, ще ги обвинят в меркантилност като някои лекари, които срещу 

комисиони предписват определени лекарства. 

За телевизиите да кажеш име на продукт или фирма, е все едно да хвърлиш една пари 

през отворен прозорец вместо в рекламния отдел. 

Как обаче да си намериш и купиш лекарството, което по време грипна епидемия може 

да ти спаси дори живота? 

Например да отидеш до личния си лекар за вълшебните препарати. Никой обаче няма да 

го направи, защото си представете как всяко джипи има по над 2000 пациенти, от които 

поне 50 са всеки ден пред кабинета му. И за какво да висиш здрав половин ден, за да го 

питаш кое е най-доброто лекарство срещу грип. 

Да не говорим, че докато стоите на опашката с пациентите, ще вдишате коктейл от 

вируси. 

Ако реши да си го спести и да попита в коя да е аптека, ще му изброят поне 10 препарата, 

но нито един фармацевт няма представа кои са тези, препоръчвани от националните 

консултанти, на които плащаме за превенцията. 

Така ще стане както всяка година - народът масово ще боледува, ще отсъства от работа, 

дано никой не стигне до най-лошия вариант да лежи в болница. През това време ще се 

трупат хиляди болнични, икономиката ще губи милиони левове добавена стойност, а 

хората, кихайки и кашляйки ще обсаждат аптеките за най-популярните медикаменти, 

които обаче не лекуват грипа. 

Това се повтаря всяка година и според медици българинът продължава да се лекува 

абсолютно неграмотно, а причината е, че държавата знае как, но не иска да каже, за да 

не прави реклама на две лекарства. Интересно дали ще се държи по същия начин, ако ни 

връхлети и епидемия от ебола или недай Боже някоя по-страшна болест като чума? И 

тогава ли всички ще си траят, сакън някой да не спечели или да не си помислим, че еди-

кой си взема комисиони? 

Но в случая има и друга логика и тя е по-важна, защото от нея зависи здравето на нацията 

- кой ще поеме отговорност за хилядите болни? 

Кой ще поеме отговорност, ако някой почине от опасния грип само защото не е взел 

навреме подходящ медикамент и не е знаел, че трябва да иде при джипито или в 

болницата? Кой ще поеме отговорност, ако се потвърдят теориите, че вирусите   

причиняват редица ракови заболявания? Кой ще поеме отговорност за поредните загуби 

на бизнеса и икономиката заради хилядите болнични? 

Кой ще е виновен, че се е стигнало до скъпото болнично лечение от по 1000 лв. на ден? 

Никой - както всяка година. Това е поредният проблем, който, вместо всеки да реши с 
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30-ина лева, инвестирайки ги в правилното лекарство, ще ни излезе както обикновено 

през носа - милиони левове загуби, още повече хронично болни и скъпо лечение за 

сметка на данъкоплатците и бизнеса. 

След като има клинични тестове, при които е доказано, че с дадени медикаменти може 

да се овладее епидемията, толкова ли е трудно да се направи кампания, платена примерно 

от НЗОК или от Министерството на здравеопазването, като в нея се дадат най-общи 

съвети -това са лекарствата, при усложнения се обърнете към личните лекари. Толкова 

ли е трудно даден чиновник да направи нещо абсолютно елементарно за здравето на 

цялата нация? 
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ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД: 

 

Деканът на Медицинския университет е законно избран 

Решението не подлежи на обжалване 

 

Законен е изборът на проф. Виктор Златков в качеството му на настоящ декан на 

Медицинския университет (МУ) в София, тъй като и Общото събрание на учебното 

заведение, което е провело гласуването му за декан, е било легитимно. Това постанови 

Върховният административен съд като решението не подлежи на обжалване. 

Припомняме, че съдебната сага по казуса законен ли е бил изборът на проф. Златков 

започна преди малко повече от две години заради претенции на проф. 

Вихра Миланова, която беше втори претендент за декан на МУ. Протекции над нея 

имаше от страна на тогавашния министър на образованието - Меглена Кунева. Г-жа 

Кунева предприе серия от медийни и съдебни атаки срещу висшето учебно заведение и 

неговото ръководство, за да получи влияние над ВУЗ-а, твърдят представители на 

Общото събрание. 

Наскоро приключи и друго дело - срещу бившия ректор акад. Ваньо Митев и бившия 

секретар на МУ - Алексей Алексеев за безстопанственост и неизгодни за ВУЗ-а сделки. 

Присъдата беше оправдателна по всички обвинения. 

 


