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ПРЕСКЛИПИНГ 

14 януари 2021 г., четвъртък 

www.btv.bg, 13.01.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/zdravnijat-ministar-obmisljame-promjana-na-

merkite.html 

 

Здравният министър: Обмисляме промяна на мерките, но най-рано от началото на 

февруари 

 

От 25 януари започва масово тестване на учителите 

 

"Обмисляме промяна на мерките. Тя ще стане най-рано от началото на февруари. Към 

настоящия момент единственото нещо, което ще бъде променено, са практиките в 

системата на средното и висшето образование". 

Това каза здравният министър Костадин Ангелов, който посрещна първата пратка с 2400 

дози от ваксината на „Модерна“. 

 „От 25 януари сме решили да започнем масово тестване на българските учители, за да 

видим каква е скритата заболеваемост сред тях и за да може да им осигурим по-голяма 

сигурност. Така ще преценим каква е готовността на системата да стартираме частично 

присъствено обучение на българските ученици. Продължаваме да сме длъжници на 

българските деца и на техните родители“, каза Ангелов. 

Пристигнаха първите дози от ваксината на "Модерна" 

Масовото тестване на учителите в страната ще се прави с антигенни тестове, уточни той. 

 „Имаме готовност да ваксинираме и желаещите в секционните избирателни комисии на 

предстоящите избори, като основната ни цел е ваксинирането на участниците в т.нар. 

мобилни секции, тъй като те ще имат основната задача да осъществяват гласуването на 

карантинираните лица“, поясни той. 

 „Ако знаем конкретната дата на изборите, ще може да представим до месец-месец и 

половина конкретния медицински протокол. Ако говорим за избори на 28 март, 

ситуацията ще е една. Ако говорим за избори през май, ситуацията ще е друга. Няма в 

света агенция или учен, който да може да предвиди“, каза още здравният министър. 

 

www.btv.bg, 13.01.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/angelov-parvite-dozi-ot-vaksinata-na-moderna-shte-sa-

samo-za-rzi-sofija.html 

 

Ангелов: Първите дози от ваксината на „Модерна“ ще са само за РЗИ-София 

 

След като дойде по-голямото количество на 25 януари, тогава ще ги разпределим 

във всички 6 региона в страната, каза той 

 

 „Получихме първата доставка на втората ваксина в България – тази на „Модерна“. В 

момента тя се съхранява в хладилник, който поддържа температура от минус 20 градуса. 

От утре сме създали логистика за започване на ваксинацията с нея“. 

Това каза здравният министър Костадин Ангелов при посрещането на първите 2400 дози 

от препарата. 

 „Тъй като дозите са изключително малко, те ще бъдат разпределени само за РЗИ-София. 

След като дойде по-голямото количество на 25 януари – още 4000 дози, тогава ще ги 

разпределим във всички 6 региона в страната“, уточни той. 
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 „Хубавата новина е, че ЕК сключи договор за допълнителни количества от ваксината на 

"Пфайзер". Българската държава участва и в това споразумение. Индикативните 

количества към днешна дата са близо 2,9 милиона ваксини, така че вече имаме 

спокойствието, че ще имаме достатъчно ваксини за всички български граждани. В 

процес на регистрация е и ваксината на „АстраЗенека“. Индикативните количества от 

тази ваксина са близо 4,5 милиона“, обясни още здравният министър. 

Ваксините на „Модерна“ ще бъдат транспортирани до РЗИ-София със стандартния 

транспорт, който ще бъде осигурен от „Бул био“. Той не изисква специален температурен 

режим, уточни Ангелов. От 2 до 8 градуса ваксината може да се съхранява 30 дни. 

 „Първа и втора фаза на ваксинирането ще вървят паралелно. Ще увеличим 

ваксинирането на хора на дневна база. Ако се осигури ваксиниране на всички, които са 

в първа фаза, започва паралелно с това и втората“, допълни Костадин Ангелов. 

Според него България се намира на задоволително място по ваксинация сред останалите 

страни в ЕС. 

 „Ако се използва капацитетът на всички лични лекари, които на територията на страната 

са близо 4500, ако всеки от тях прави по 10 ваксини на ден, което е допустимо, това са 

само от тях 45 000 ваксинирани лица на ден. Ако добавим и още екипи, ще дойдат дни, 

когато ще правим много повече ваксини, отколкото в момента“, каза здравният 

министър. 

 

www.bnt.bg, 13.01.2021г. 

https://bntnews.bg/news/blizo-16-000-sa-vaksiniranite-u-nas-do-momenta-

1091225news.html  

 

Близо 16 000 са ваксинираните у нас до момента 

 

Мая Димитрова 

По-малко от 16 000 са ваксинираните у нас до този момент.  

1619 са ваксинирани в рамките на последните 24 часа. Това са основно медици на първа 

линия.  

В столицата общият брой на ваксинираните е най-голям - над 3800 души. Най-малко са 

в Кърджали - първата доза е поставена на едва 105 души. 

В 9 области не са правени имунизации срещу COVID-19 през изминалото денонощия. 

Все още обаче има доста време до момента, в който всеки, който иска може да посети 

личния си лекар и да бъде ваксиниран. 

Д-р Деница Даскалова вече е част от статистиката - ваксинирана е в последния ден на 

2020-та. И тя, както много други общопрактикуващи лекари, обмисля да направи списък 

за реда, по който ще имунизира пациентите си. Когато и да се случи това. 

"Непрекъснато звънят и всъщност позвъняванията се увеличават, запитванията, 

желанието на хората да бъдат имунизирани, да бъдат включвани в списъци", каза 

общопрактикуващият лекар д-р Деница Даскалова. 

Засега личните лекари не знаят с кои ваксини ще работят, нито по какъв график ще ги 

получават. И дали няма да е нужно да инвестират в допълнителни хладилници. 

"На практика, тъй като ние ще обхванем пациенти най-вероятно в трета фаза и нататъка 

според плана за имунизиране, към момента аз нямам информация каква бройка ще ни 

бъде отпусната и за кои пациенти", каа общопрактикувашият лекар д-р Деница 

Даскалова. 

Двама на всеки 1000 души у нас са получили първата доза на ваксината. В Дания са 20 

на всеки 1000. Темпото, с което се движи имунизацията у нас, засега е бавно, но може и 
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да се ускори, смята математикът Лъчезар Томов. Стига ваксината на АстраЗенека да 

получи одобрение. Именно от нея сме поръчали най-много дози.  

"Целите, които ние трябва да постигнем, са поне два - три милиона имунизирани преди 

лятото", каза математикът Лъчезар Томов.  

Възможно ли е обаче да се организира подобна мащабна ваксинация в такива срокове? 

Д-р Даскалова има над 2000 пациенти над 18 години. Според нея, ако започне през май, 

ще приключи след лятото.  

"О, месеци със сигурност, но се надявам, ако нещата се мобилизират, тези хора да могат 

да се ваксинират до края на годината. Ако теоретично сметнем, че всички желаят", каза 

общопрактикуващият лекар д-р Деница Даскалова.  

До края на януари, ако се спазва графика за доставка на ваксините броят на 

ваксинираните може да достигне 38 000. 

"По-добре да се презапасите, да платите два три пъти за вашето население, обаче да се 

имунизирате за 6 месеца и след това да живеете нормално, отколкото да спестите от 

ваксини и да живеете лошо и със спад на БВП", каза математикът Лъчезар Томов. 

И днес здравният министър увери, че ваксинацията се движи по план. 

 

www.dnes.bg, 13.01.2021 г. 

https://www.dnes.bg/koronavirus/2021/01/13/arkadi-sharkov-nai-spravedlivo-e-da-

mojesh-da-si-kupish-vaksina.476338 

 

Аркади Шарков: Най-справедливо е да можеш да си купиш ваксина 

 

По думите му до края на 2021 г. ваксини ще има само за 10% от българите 

 

Най-справедливото решение за достъп до ваксина е да може човек да си я закупи, а не да 

чака някой да го одобри по списък. Това каза пред БНР Аркади Шарков, здравен 

икономист от Експертния клуб за икономика и политика /ЕКИП/. 

По думите му за групите, които няма как да са сред първите ваксинирани, има различни 

способи за достъп по света – в САЩ има идея ваксините да бъдат пуснати на свободния 

пазар, за да може човек да избира дали да се ваксинира веднага. 

По информация на Министерство на здравеопазването от първите две ваксини – на 

"Пфайзер"/"Бионтех" и на "Модерна" са заявени 1,5 милиона бройки до края на годината, 

като това ще обхване около 10% населението в България. 

"Очакванията на правителството са до края на годината да бъде ваксинирано около 40 на 

сто от населението, а не 70 на сто, както се очакваше. Проблемът е, че има недостатъчно 

заявени бройки ваксини не само в България, но и в Европейския съюз. От друга страна 

ние нямаме избор в момента дали да ни бъде поставена ваксина, защото те са 

приоритетно за петте групи в плана", обясни Шарков. 

"Аз очаквам изборът ни за вида ваксина да бъде ограничен. До края на годината се очаква 

да има седем одобрени ваксини в света, но друг е въпросът колко ще достигнат до 

България. Имаше данни в медиите в Германия, че е имало натиск от страна на 

Европейския съюз за това кои ваксини да бъдат одобрени първи", допълни още 

икономистът.   

Според Аркади Шарков изграждането на центрове за поставяне на ваксините е трябвало 

да бъде планирано по-рано, сега това може да се направи за групите извън плана за 

ваксинация. 

Шарков посочи, че има възможност всички ваксини да бъдат съхранявани. Очакванията 

са до края на годината да бъдат ваксинирани около 20 - 30 на сто от хората, като е добре 
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да се изготвят и информационни материали, за да се повиши броят на желаещите да се 

ваксинират. 

"Засега обаче няма информационна кампания от Министерството на здравеопазването с 

кратки филмчета за това каква е ваксината, защо трябва да се ваксинират хората, а това 

върви в другите държави от средата на декември. Затова и у нас я има и спекулата в 

разговорите по медиите кое е опасно и кое не", каза още Аркади Шарков.  

По публикацията работи: Валерия Белчевска 

 

www.bgonair.bg, 13.01.2021 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/214375-nov-test-meri-imuniteta-ni-sreshtu-kovid-

19 

 

Нов тест измерва имунитета ни срещу Ковид-19 

 

Измерва количеството на неутрализиращите антитела 

 

Представиха нов тест, който ще измерва имунитета ни срещу Ковид-19. Той е 

количествен и е подходящ за измерване на имунитета преди и след поставянето на 

ваксина. 

За разлика от всички тестове, които бяха налични досега, измерва количеството на 

неутрализиращите антитела, които са основен щит на организма срещу вируса. 

Той бе въведен в клинична лаборатория на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" в София. SARS–

CoV-2 II Quant е количествен метод, който измерва антитела от клас G, включително 

вирус неутрализиращи антитела. Тези антитела са щитът, който се задейства в 

организма, когато вирусът се опита да ни атакува. Методът е разработка на американски 

производител и получи CE марка в началото на тази година.  

"Шиповидният протеин привлече вниманието на учените, защото има ключово значение 

за проникване на вируса вътре в клетката гостоприемник.  При среща с Ковид-19 

имунната ни система започва производството на антитела, като основно те са насочени 

към нуклеокапсидния и шипестия протеини. Не всички антитела обаче имат 

неутрализиращ ефект. Неутрализиращи антитела се образуват основно срещу  Receptor 

binding domain (RBD) на S – протеина, т.е.  срещу тази част от вируса, която е отговорна 

за връзката му с клетката гостоприемник. Колкото повече са антителата срещу RBD, 

толкова по-защитен е човек", обяснява д-р Ирена Иванова, началник на Клинична 

лаборатория в УМБАЛ "Св. Иван Рилски". 

Ваксини, базирани на RBD (антиген или неговата mRNA), каквито са тези на Pfizer-

BioNTech и Moderna, карат имунната система да произвежда антитела и по-конкретно 

IgG към RBD, които са с неутрализираща активност. 

SARS–CoV-2 II Quant е подходящ за измерване на количеството на антителата преди 

поставянето на ваксина, както и след това, за да се оцени какъв е бил отговорът на 

организма. Цената му е 30 лв., а резултатите излизат в рамките на деня, съобщават от 

лечебното заведение. 

 

www.chernomore.bg, 13.01.2021 г. 

https://www.chernomore.bg/a/75-zdrave/216968-koi-lekarstva-da-izbyagvat-zarazenite-

s-covid-19 

 

Кои лекарства да избягват заразените с COVID-19 
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Забавянето на работата на червата може да доведе до непълно отстраняване на 

инфекцията 
 

Американски специалист по инфекциозни болести препоръчва на заразените с COVID-

19 да не използват лекарства против диария, повръщане и отичане на лигавицата, пише 

"Труд". 

Д-р Джошуа Шафцин, директор на отделението по контрол и профилактика на 

инфекциозните болести в детската болница в Синсинати, подчертава, че повръщането и 

диарията, които са сред симптомите на коронавируса, показват, че стомашно-чревният 

тракт е в процес на изхвърляне на бактериите и „по-добре да не се опитваме да му 

пречим”. 

 „Забавянето на работата на червата може да доведе до непълно отстраняване на 

инфекцията и премахване на възпалението. Съдържащият се в противодиарийните 

лекарства лоперамид нарушава естествения процес на изхвърляне на заразата от 

организма. За да се почувстват по-добре, на повечето пациенти е достатъчно само да пият 

повече вода и да дадат на организма време сам да се пребори с инфекцията”, обяснява 

медикът, информира БТА. 

Шафцин подчертава също, че деконгестивните препарати (против оток на лигавицата) 

също не са препоръчителни при COVID-19. Инхалаторите са особено нежелани за 

хората, които не страдат от астма. В тях се съдържа фенилефрин, който може да навреди 

на здравето на пациенти със сърдечносъдови проблеми. И двете вещества трябва да се 

приемат само след консултация със специалист. 

 

www.zdrave.net, 13.01.2021 г.  

https://www.zdrave.net/-/n16071 

 

БЛС отбелязва 120 години от основаването си 

 

Днес се навършват и 31 години от възстановяването на съсловната организация 

 

Тази година честваме 120 години от основаването на Българския лекарски съюз, а днес - 

13 януари, се навършват 31 г. от възстановяването му, съобщават от съсловната 

организация. 

БЛС е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, 

след английската. Задачата на организацията в началото била да защитава интересите на 

лекарското съсловие и да определя техните хонорари. Първият председател на БЛС е д-

р Димитър Моллов. 

През 1990 г. група ентусиасти, сред които проф. д-р Димитър Радонов, д-р Илко 

Семерджиев, д-р Атанас Щерев, д-р Милан Миланов, д-р Любомир Куманов, д-р Триас 

Мавроматис, д-р Емил Пейчев и други, възстановяват съюза. Още след демократичните 

промени през 1989 г. започва постепенното обединяване на гилдията, създават се 

самостоятелни 28 регионални дружества. БЛС е възстановен на днешната дата през 1990 

г., а проф. Д-р Иван Киров е първият избран лидер на 27-ия Възстановителен събор. 

Днес в БЛС членуват над 32 хиляди лекари. 

„Българският лекарски съюз продължава да отстоява интересите на съсловието, които са 

интереси и на цялото общество“, казват от организацията и честитят годишнините на 

своите членове.  
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Хасан Адемов: Липсата на реформи в здравеопазването излезе на светло 

 

Всички пострадаха от кризата, отчете бившият социален министър 

 

"За здравната и икономическата криза, резултат от пандемията, от ДПС подкрепихме 

медицинските мерки, които дадоха резултати. Не бяха дефинирани ясно таргетните 

групи", каза в "Денят ON AIR" депутатът от ДПС д-р Хасан Адемов. 

По думите му за тази криза е характерно, че почти всички пострадаха от нея - някои се 

разболяха, други изгубиха работата си. 

"Очакванията на българските граждани са всеки по някакъв начин да получи подкрепа. 

Остава разочарованието, че се изхарчиха едни средства, но ефектът не е според 

очаквания от гражданите", посочи събеседникът за Bulgaria ON AIR. 

Според бившия социален министър на практика се оказва, че липсата на сериозни 

реформи в здравеопазването са излезли на светло в момента. 

"Легла има, но няма персонал. И всички тези мерки, които опитват да закрепят 

ситуацията в движение - няма как да се случи с магическа пръчка. Реформата в системата 

трябва да се направи така, че да е адекватна", подчерта д-р Хасан Адемов. 

Той е на мнение, че извънболничната сфера е била включена в последния момент в 

битката с Ковид, но е сега моментът точно чрез нея да се обясни на обществото каквото 

е нужно да знае за ваксинирането. 

Депутатът коментира и консултациите при държавния глава относно предстоящите 

избори. 

"Президентът пренебрегна парламентарно представените партии и първо се срещна с 

извънпарламентарните. При положение, че е казал дата, не е нужно да се фиксираме в 

нея. Странно е неговото разбиране за това, че всички граждани трябва да имат право на 

глас, а сега пандемията го накара да се замисли, че карантинираните няма да могат да 

гласуват, както и българите в чужбина", заяви Хасан Адемов. 

По публикацията работи: Красимир Ангелов 
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