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ПРЕСКЛИПИНГ  

18 декември 2018, вторник 

 
18.12.2018 г., с. 2 

 

Отпадат стимулите за аптеките да отпускат скъпи лекарства 

 

Ана Атанасова 

Аптеките вече няма да получават сегашните 2 лв. за отпускане на скъпите лекарства, 

които здравната каса плаща на 100%, предвиждат нормативни промени, които 

Надзорният съвет на НЗОК трябва да разгледа днес, съобщи clinica.bg. 

Касата плаща по 2 лв. на аптеките за изпълнен протокол за скъпоструващи медикаменти 

- за ревматоиден артрит, за хепатит С, инсулини. Някои от тези терапии струват по 

няколко хиляди лева на месец и фармацевтите отдавна твърдят, че 2 лв. не са достатъчен 

стимул да ги зареждат.  Засега не е ясно дали таксата няма да се прехвърли на пациентите, 

или аптеките изобщо няма да получават тези пари. Мотивът на касата е, че така ще се 

спестят 16 млн. лв. на година, които ще бъдат пренасочени за плащане на повече 

лекарства. 

НЗОК предвижда още догодина да не се плаща за нови терапии, които са без доказан 

ефект на лечение. И в момента ефектът от 13 нови препарата, поети от касата за пръв път 

тази година, трябва да се проследява, т.е. лекуващите лекари да дават обратна връзка за 

провежданата терапия. Според производителите обаче не се проследява нищо, тъй като 

не е създаден удобен за медиците механизъм да отчитат ефекта към касата и затова те 

масово не предписват новите медикаменти. 

 

www.zdrave.net, 17.12.2018 г.  
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Научните дружества по специалности ще консултират съдържанието на е-

регистрите 

 

Специализираните научни дружества по различните специалности ще консултират 

новите е-регистри, които предстои да станат част от Националната здравна 

информационна система. 

Това обеща здравният министър Кирил Ананиев от парламентарната трибуна в края на 

миналата седмица, след като отчете докъде е стигнала работата по създаването им. 

Министерството да потърси експертното мнение на научните дружества бе съвет на 

депутата от БСП проф. Георги Михайлов, който и попита министъра на какъв етап е 

изработването на регистрите. „Искам да ви предпазя от възможността да си представите, 

че създаването на един софтуерен продукт автоматично ще инкорпорира в себе си 

данните, които са необходими за конструирането на различните регистри. Имайте 

предвид, че при различните заболявания степента на разширяване на един регистър е 

съвсем различна. Тъй като това се определя от биологичната агресия на заболяването, 

неговата честота, неговата клинична еволюция. И затова моят настойчив съвет към вас е 

– обърнете се към научните дружества по съответните специалности, тъй като ще се 

окаже, че дори при най-перфектно проведени процедури и създаване на този софтуерен 

продукт, когато той трябва да се напълни, тогава ще възникнат много, много въпроси“, 
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обърна се проф. Михайлов към Ананиев. „Това ще донесе успех на цялата дейност, иначе 

нещата ще останат само на един висящ софтуер, който не е пълен с данни“, допълни той. 

От своя страна здравният министър обеща, че ще последва съвета на депутата. 

Междувременно той припомни, че е обявена обществена поръчка за изграждане на някои 

от компонентите на Националната здравна информационна система (НЗИС), един от 

които е тъкмо изграждането на е-регистри. „В изпълнение на дейността трябва да бъдат 

разработени и внедрени, надградени или интегрирани с НЗИС минимум 35 национални 

електронни регистри, а вчера вие разбрахте, че те са много повече, някъде около 100“, 

коментира Кирил Ананиев. 

Той припомни, че обществената поръчка е обжалвана и изрази надежда компетентните 

по спора органи да го разрешат при спазване на законовите срокове за това, което да даде 

възможност при благоприятно за МЗ решение обществената поръчка да бъде 

продължена и финализирана успешно. 

 

www.zdrave.net, 17.12.2018 г.  

https://www.zdrave.net/-/n8129 

 

Търг за изграждането на още компоненти от информационната система обяви МЗ 

 

Обществена поръчка за изграждането на нови компоненти от Националната здравна 

информационна система (НЗИС) обяви Здравното ведомство.  

Едно от изискванията е за разработване и въвеждане на национални номенклатури, 

задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на 

медицинската информация и обмена й в реално време. Търгът включва още разработване 

и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински 

данни в реално време, както и разработване и внедряване на базовата функционалност 

на ядрото на НЗИС – единна среда за обмен на медицински данни. Част от обществената 

поръчка е и разработване и внедряване на подсистема за идентификация и 

автентификация (single sign-on) и единен пациентски идентификатор, а също така и 

интеграция на НЗИС и развитие на модулите на ядрото на НЗИС. 

Предметът на обществената поръчка включва изграждане на цялостната архитектура на 

НЗИС на база стандарти за обмен на здравна информация и статистика, която трябва да 

поддържа контролирани номенклатури, класификации и терминологии, необходими за 

изграждането на Единна среда за обмен на медицински данни, която да бъде достъпна 

чрез единния пациентски идентификатор. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС е 1 966 666.67 лв. 

Срокът за подаване на оферти е 24 януари, а отварянето им ще се състои на следващия 

ден – 25 януари 2019 г. 

 

www.zdrave.net, 17.12.2018 г. 
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Д-р Бойко Пенков: 

 

Националната програма за донорство и трансплантации ще е готова до края на 

годината 

 

Основният приоритет за страната ни по отношение на трансплантациите е България да 

стане пълноправен член на Евротрансплант. Когато това се случи, нашите спешно 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n8129
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n8131


Page | 3 

3 

нуждаещи се от трансплантация пациенти ще влязат в листата на организацията за 

спешни пациенти и ще имат шанс да бъдат трансплантирани навън. 

Това стана ясно от думите на директора на Изпълнителната агенция по трансплантация 

д-р Михаил Христов пред парламентарната Комисия по взаимодействието с 

неправителствените организации и жалбите на гражданите, която в края на миналата 

седмица се занима конкретно с проблема с белодробните трансплантации на български 

граждани. 

Пред депутатите д-р Христов заяви още, че изготвяната национална програма по 

донорство и трансплантация е пред финализиране. Той уточни, че в нея са предвидени 

както обучение на лекари, така и мерки с финансово изражение, и ако тя бъде одобрена 

в готовия си вид от Министерския съвет, наши екипи веднага ще заминат на обучение в 

чужбина. 

Проблемът с пълноправното членство в Евротрансплант е на първо място липсата на 

достатъчно донори у нас, отбеляза пък за пореден път зам.-здравният министър д-р Бойко 

Пенков. „Според мен грешката е, че сме загубили инерцията, която е имало в началото 

за развитието на донорството в България. Грешката е, че се срива донорството, в 

разговора с Евротрансплант колегите са останали с впечатление, че България мълчаливо 

се оттегля от желанието си за пълноправен член. Имаме много малко донори и почти не 

подаваме органи към Евротрансплант. И това е проблемът, който се опитваме в момента 

да разрешим и се надявам да успеем“, коментира той и потвърди, че ако страната ни 

стане пълноправен член на организацията, българските пациенти отново могат да влязат 

в листа на чакащи на чужд трансплантационен център. За да стане това обаче, е 

необходимо и споразумение със съответния център. 

Зам.-министърът отчете какво са направили здравните власти до момента по отношение 

на засилване интереса към донорството у нас, като от думите му стана ясно, че основните 

усилия са насочени към неговото популяризиране. Паралелно с това се изготвя 

национална програма и концепция за развитието на донорството и трансплантологията, 

която ще бъде готова до края на годината, потвърди д-р Пенков и казаното от д-р 

Христов. Той съобщи още, че са проведени разговори на високо ниво с ръководството 

на Евротрансплант и сега страната ни ще иска изпреварващо пълноправно членство в 

организацията. 

„В случая намираме разбиране навсякъде. Имаме подкрепата и на здравна комисия, 

медиите, изповеданията“, коментира д-р Пенков работата по отношение на 

популяризирането на донорството у нас. 

Той посочи и някои пропуски на здравните власти. „Успяхме да открием, че в България 

в това време е работила, но като е обучавала хора, после не ги е използвала. Намерихме 

около 30 човека по един проект, обучени обучители за хора, които могат да работят в 

болниците и да подпомагат процеса. Ние сме ги обучили тези хора в миналото и сме ги 

забравили. Сега ги издирихме и сме ги поканили, за да можем да ги използваме – те да 

разпространяват това, което са научили“, каза зам.-министърът пред депутатите. 

„Работи се на педал, много скоростно, за да можем да реализираме това, към което се 

стремим“, обобщи д-р Бойко Пенков. 

 


