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ПРЕСКЛИПИНГ 

18 декември 2019 г., сряда  

www.nova.bg, 17.12.2019 г. TC "www.nova.bg" \f C \l "1"  

https://nova.bg/news/view/2019/12/17/272061 
  

Закриват ТЕЛК – Ловеч 
  

Всичките служители подадоха молби за напускане 
  

Ръководството на областната болница в Ловеч започва процедура по закриване на 

ТЕЛК-а към лечебното заведение. В понеделник целият състав на комисията подаде 

молби за напускане заради завръщането на работа на председателя й д-р Донка 

Минкова. Тя е подсъдима за взимане на подкуп. 

Подсъдимата д-р Минкова в момента е с мярка за неотклонение "парична гаранция". 

Миналата седмица Окръжният съд - Ловеч е отхвърлил искането на прокуратурата тя 

да бъде отстранена от длъжност. 

Тя бе задържана на 31 януари и обвинена във вземане на подкуп. Заедно с нея бе 

арестуван и посредник, който е уреждал вземането на подкуп и неправомерното 

издаване на ТЕЛК решения на хора предимно с ромски произход. 

Процедурата по назначаване на нова комисия ще отнеме около месец. Дотогава 

пациентите ще се пренасочват към Троян. 

  

www.bgonair.bg, 17.12.2019 г. TC "www.bgonair.bg" \f C \l "1"  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/182770-meditsinskite-sestri-vdigat-palatkoviya-

lager-pred-ms 
  

Мед. сестрите и властта се разбраха, протестите спират временно 
  

Във всички болници започват засилени проверки 
  

Редактор: Кристина Крумова 
Протестиращите медицински сестри вдигат палатковия лагер пред Министерския 

съвет. Това стана ясно след срещата при премиера Бойко Борисов снощи. На нея 

присъстваха и здравният министър Кирил Ананиев, вицепремиерът Томислав Дончев, 

социалният министър Деница Сачева. Беше извикан и вътрешният министър Младен 

Маринов. 

В крайна сметка, след обещания от властта за по-строг контрол над болниците при 

харченето на пари, медицинските сестри обявиха, че временно ще спрат протестите. 

Във всички болници започват засилени проверки на МВР, ГДБОП и Икономическа 

полиция. 

За пореден път правителството обеща заплатите да бъдат увеличени, но плавно. 

Здравният министър Ананиев гарантира, че с подписването на Националния рамков 

договор следващата седмица ще бъде гарантиран минимумът от 950 лв. 

възнаграждение за сестрите. 
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      БЛС- становище - медицински сестри 

      

      БЛС определи като "внушения" твърденията на медицинските сестри пред Борисов, 

че "парите за здраве отиват в джобовете на лекарите" 

      

      

      София, 17 декември /Десислава Антова, БТА/ 

          Българският лекарски съюз излезе със становище по повод провелата се късно 

снощи среща в Министерски съвет с протестиращите медицински сестри. В него 

лекарите определят като "внушения" твърденията, изказани по време на срещата, че 

"парите за здраве отиват в джобовете на лекарите". 

          В становището си лекарите посочват, че са проследили срещата с безпокойство, 

породено от факта, че специалистите, с които работят ежедневно в екип, индиректно са 

застанали срещу тях. 

          "Цитираните по време на разговорите лекарски заплати са единици, нещо повече 

- немалка част от специалистите по здравни грижи у нас получават по-високо 

възнаграждение от исканото от тях (две минимални работни заплати)", посочват от 

БЛС. От там припомнят, че заплатите зависят от приходите на болницата от клинични 

пътеки. 

          Съсловната организация припомня, че не са спирали да се борят за достойното 

заплащане на своите колеги. БЛС припомня, че в Националния рамков договор 2020- 

2022г. има осезаемо повишение на цените на клиничните пътеки - единствен за 

момента законен начин за повишаване на приходите на лечебните заведения и 

респективно - приходите на работещите в тях. Освен това от лекарския съюз изтъкват, 

че за първи път е гарантиран минимален процент от приходите на лечебното заведение 

за заплати на лекарите и специалистите по здравни грижи. 

          "Пътят на решаването на проблемите в системата обаче не е чрез спекулации, 

ултиматуми и лов на вещици",  се посочва още в становището на БЛС. 

 

www.zdrave.net, 17.12.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1" 

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/-

--/n11486 
  

2020 ще бъде Световна година на медицинската сестра и акушерката 
  

Инвестирайте в създаване на медицински сестри и акушерки, призовава СЗО 
  

Световната здравна организация (СЗО)  оповести решението на 72-та Световна здравна 

асамблея да определи 2020 за Световна година на медицинската сестра и акушерката, 

съобщиха от СЗО. Изборът е направен неслучайно – през 2020 се навършват 200 

години от рождението на Флоранс Найтингейл, жената, чиято професия стана символ 

на милосърдието и грижите за страдащия човек и която се смята за основоположник на 

съвременното сестринство. 

В анонс за целите и задачите на световната година, от СЗО подчертават, че 

съвременното здравеопазване е немислимо без приноса на медицинските сестри и 

акушерките. 

„Те играят жизненоважна роля за предоставянето на здравни услуги. Това са хората, 

които посвещават живота си на грижите за майките и децата. Те дават спасителни 
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имунизации и съвети за здравето. Те полагат грижа за възрастните хора и като цяло 

отговарят за всекидневните основни здравни потребности на хората. Те често са 

първата и единствена грижа в техните общности“, посочват от СЗО. 

От световната организация са категорични, че светът ще постигне глобалната цел -

   универсално здравно покритие само ако признае критично важната роля, която 

имат  тези медицински специалисти и инвестира повече средства в тях. 

Очаква се на 7 април, по традиция отбелязван като Световен ден на здравето, да бъде 

представен специално изготвен тематичен Доклад за състоянието на 

сестринската  професия в света. 

В него ще бъде включено описание на всички активности, в които могат да се включат 

тези медицински специалисти за постигането на глобалните цели за универсално 

здравно покритие (UHC) и целите за устойчиво развитие (SDGs) и ще се 

дефинират  областите за разработване на политики за следващите 3 до 5 години. 

Докладът ще предостави и обобщена информация за съсловието по държави – брой и 

видове медицински сестри и акушерки, система на образование, законова рамка, 

условия на практикуване, лидерство, равенство между половете в рамките на 

професията. 

„Инвестирайте в създаването на медицински сестри и акушерки!“, е един от призивите 

на световната организация. 

Световната година на медицинската сестра и акушерката ще премине под знака на 

поредица от събития на национално и международно ниво, които ще се организират 

съвместно с Международната конфедерация на акушерките (ICM), Международния 

съвет на медицинските сестри (ICN), Инициативата Nursing Now и Фонда на ООН за 

населението (UNFPA), допълват от СЗО.   

 

www.investor.bg, 17.12.2019 г. TC "www.investor.bg" \f C \l "1" 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nova-sistema-za-telefon-112-shte-

zaraboti-do-2021-g-295102/ 
  

Нова система за телефон 112 ще заработи до 2021 г. 
  

Софтуерът на сегашната платформа е остарял, цели се създаване на интегрирана 

комуникационна система, която да работи с чат, видео и други приложения 
  

До 2021 г. ще бъде създадена нова система за приемане на спешните повиквания. Това 

се предвижда в проект на концепция за развитие на Националната система за спешни 

повиквания с единен европейски номер 112, публикувана за обсъждане на портала за 

обществени консултации strategy.bg. 

Крайният срок за подаване на становища е 15 януари. 

Софтуерно приложение на автоматизираната информационна система на 112 е 

остаряло и от началото на 2021 г. няма да се поддържа от доставчика, посочва 

вносителят – Министерството на вътрешните работи. Това ще доведе до спиране на 

услугата, гарантираща непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно 

реагиране за получаване на помощ при спешни случаи, с цел защита на живота, 

здравето, сигурността и имуществото им и в определени ситуации би застрашило 

националната сигурност, допълват от ведомството. 

Съществуващата система не позволява интегрирането на нови съвременни услуги и 

функционалности, приети с европейска директива и която трябва да бъде 

транспонирана в националните законодателства от страните членки на Европейския 

съюз (ЕС) до декември 2020 г., допълва се в мотивите на вносителя. 
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Каква платформа за спешни повиквания се предвижда 

Платформата на телефон 112 ще интегрира всички комуникационни функции и услуги 

за обмен на информация с цел навременно достигане на сигналите до службите за 

бързо реагиране. 

Освен по телефона, сигнали ще могат да се подават в чат в социалните мрежи, чрез 

видео, чрез приложения – например Viber и Skype. Сигнали ще могат да подават и 

граждани със слухови и/или говорни увреждания. 

Предвижда се и възможност за видеоразговори, както и видеовръзка между центъра за 

спешни обаждания и линейките. 

Предвижда се и системата да локализира мястото, от което е осъществено повикване, 

чрез засичане на клетката, в която се намира телефонът, от който е осъществено 

повикването. 

В концепцията се залага и трансграничен достъп на повикванията, комуникация между 

европейските спешни центрове и службите за спешно реагиране, обслужване на 

чуждоезикови обаждания, както и въвеждане на Reverse 112 (системи за масово 

оповестяване при криза и връзката им със спешния телефон). 

Предвижда се и изграждането на два нови центъра на телефона за спешни повиквания, 

които ще разполагат със съвременно оборудване и софтуер. 

По статията работиха: Миглена Иванова, редактор Елена Илиева 

 

www.zdrave.net, 17.12.2019 г. TC "www.zdrave.net" \f C \l "1" 

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8//

n11495 
  

ЕМА одобри лекарство за макулна дегенерация 
  

Комбиниран антибиотик срещу тежки аеробни Грам-отрицателни инфекции 

също е получил препоръка 
  

На последното си за тази година заседание Комитетът за лекарства в хуманната 

медицина (CHMP) на Европейската агенция по лекарствата (EMA) издаде препоръки за 

одобрение на пет нови медикамента, съобщиха от европейския лекарствен регулатор. 

Комитетът препоръча ЕК да издаде разрешение за употреба на Beovu (brolucizumab) за 

лечение на неоваскуларна („мокра“) дегенерация на макулата, свързана с възрастта – 

тежко очно заболяване, което може да причини слепота. 

Положително становище е получил и антибиотикът Recarbrio (комбинация от 

имипенем, циластатин и релебактам) за лечение на тежки инфекции, причинени 

от  аеробни Грам-отрицателни организми при възрастни, при които познатите 

антибиотици са с ограничени възможности. 

Биоподобното лекарство Amsparity (adalimumab) е получило положително 

становище  за лечение на някои възпалителни и автоимунни заболявания. 

Комитетът е препоръчал издаването на разрешения за употреба и на две генерични 

лекарства: Azacitidine Accord (azacitidine) за лечение на миелодиспластични синдроми, 

хронична миеломоноцитна левкемия и остра миелоидна левкемия и Dexmedetomidine 

Accord (dexmedetomidine) за предизвикване на лека до умерена седация на възрастни 

в  отделенията за интензивно лечение. 

 

 

 

 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n11495
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/n11495


Page | 5 

5 

www.clinica.bg , 17.12.2019 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1" 

https://clinica.bg/10459-Podaryci-za-nad-200-deca-razdava-BChK 
  

ПОДАРЪЦИ ЗА НАД 200 ДЕЦА РАЗДАВА БЧК 
  

Малките пациенти на 5 столични болници ще получат от доброволците на БЧК 

Коледни подаръци. С малко пакетче ще бъдат зарадвани над 200 деца, съобщават от 

организацията. 

Както всяка година досега, доброволците на Българския младежки Червен кръст ще 

зарадват над 200 деца, които са пациенти от 5 столични болници. Още на 18 декември 

2019 г. те ще посетят детските отделения на УМБАЛСМ „Пирогов", после отидат в 

Детската белодробна болница „Света София", както и в отделението по педиатрия на 

Национална кардиологична болница. 

Няма да бъдат пропуснати пациентите 

на Детска кардиология на Национална кардиологична болница. Коледни дарове ще има 

и за пациентите на Доброволците на Клиниката по детска онкохематология и детската 

ушна клиника на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", както и за малките пациенти на 

УМБАЛ „Софиямед". 

 

www.bnr.bg, 17.12.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1" 

https://bnr.bg/horizont/post/101205606/anton-valev-2019-a-beshe-dramatichna-za-

farmacevtichnia-sektor 
  

Антон Вълев: 2019-а беше драматична за фармацевтичния сектор 
  

Интервю на Диана Янкулова с Василена Василева, Христофор Лазов и Антон 

Вълев за предаването „Нещо повече“ 
  

„2019-а беше драматична за фармацевтичния сектор. Тя показа, че съсловието започна 

да се надига срещу безскрупулността на управляващите понякога. 2019-а показа много 

слаб мениджърски капацитет от страна на държавата. 2019-а показа, че няма да се 

откажем“. Така определи изминаващата година магистър-фармацевтът Антон Вълев 

пред БНР. 

Бизнесът разбра, че да работи с младите хора, също е бизнес, подчерта той и добави: 

„Университетите не дават пълното качество, което искаме. Но пък ние имаме 

възможност да ги оставим при нас да се ошлайфат“. 

Според Вълев качеството на средното образование не е добро. В същото време в 

университетските среди се преподават някои неща, които са доста над средно 

европейското ниво, каза той. 

Част от разработките, които правим в нашата лаборатория, са на световно ниво, 

категоричен беше Антон Вълев. Той е научен ръководител на студенти по фармация, 

които представиха на Интернационалния биомедицински конгрес разработена от тях 

нова форма на бета-блокера пропранолол. 

Студентът Христофор Лазов разказа в предаването „Нещо повече“ в какво се състои 

откритието: 

„Пропранололът е бета-блокер, който фигурира на нашия пазар от много години и се 

използва освен за лечение на хипертония, и за лечение на хемангиоми като таблетка. 

Ние предлагаме той да се ползва под формата на гел, тъй като смятаме това за по-

безопасно, защото хемангиомите се появяват при новородени бебета. Това е 

доброкачествен тумор на кръвоносни съдове, от струпване на много кръвоносни съдове 
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на едно място. Не е раков тумор, но неговото наличие не е безвредно и е свързано с 

други проблеми, затова трябва да бъде лекуван“. 

Студентката по фармация Василена Василева разказа, че са говорили с пациенти, които 

са посочили наблюдаваните резултати: 

„В по-голямата част има много добър и положителен ефект върху пациентите. Има 

хора, които заявиха, че са много доволни, че биха го препоръчали и че много лесно, в 

рамките на 1-2 месеца, са получили такъв ефект, че този хемангиом да се скрие 

напълно“. 

Научният ръководител Антон Вълев посочи, че екипът се занимава с този казус от 

много години. „Гелът ще се нанася от родителя там, където е проблемът при детето. 

Идеята е да не се прилага лекарството за прием през устата, защото тогава освен върху 

хемангиома, започва да влияе и върху сърдечно-съдовата система, налага се детето да 

бъде в болница“. 

Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
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https://dnes.dir.bg/obshtestvo/vsichki-bolnichni-asotsiatsii-s-obshta-pokana-za-sreshta-

s-borisov 
  

Всички болнични асоциации с обща покана за среща с Борисов 
  

Не трябва да се противопоставят лекари и сестри, смятат от гилдията 
  

Българска болнична асоциация, Сдружение на общинските болници, Национално 

сдружение на областните болници за активно лечение, Асоциация на университетските 

болници и Национално сдружение на частните болници изпратиха покана за среща до 

г-н Бойко Борисов, съобщават те в отворено писмо до медиите. 

Болничните организации се обединиха около тезата, че да се кредитират с доверие 

думите на група протестиращи, без оценка на фактите и действителността, не само 

дискредитира всички лечебни заведения в страната, но уврежда доверието в цялата 

здравна система. 

Поредните внушения за пороци в дейността на целия сектор Здравеопазване, накараха 

представителите на всички болници да заявят, че не подкрепят представената 

информация за "далавери" и "злоупотреби с разпределение на заплати и болнични, 

схеми за източване на пари", "подправяне на документи" и "фалшифициране на 

клинични пътеки". 

Сдруженията на всички болници от месеци работят съвместно с цел определяне на най-

важните стълбове на реформата в здравеопазването. 

В своето писмо до министър - председателя болниците заявяват, че не трябва да се 

противопоставят лекари и сестри - никой не печели от конфликт на медицински 

специалисти, които трябва да работят в екип за здравето на пациентите. 

На предложената среща с г-н Борисов и ресорните институции болниците са готови да 

представят не само своята гледна точка, но и предложенията им за реформа в сектор 

Здравеопазване, които най-спешно следва да се вземат предвид, за да има гаранции за 

спокойствието на българските граждани. 

 

 

 

 

 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/vsichki-bolnichni-asotsiatsii-s-obshta-pokana-za-sreshta-s-borisov
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/vsichki-bolnichni-asotsiatsii-s-obshta-pokana-za-sreshta-s-borisov
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      парламент - проектопрограма 

      

     Изслушване на здравния министър и извънреден парламентарен контрол в 

четвъртък в проектопрограмата за работа на депутатите 

      

      София, 17 декември /Десислава Антова, БТА/ 

          Депутатите ще изслушат министъра на здравеопазването Кирил Ананиев за 

спирането на спешния прием в Детската болница. Това предвижда точка първа от 

проектопрограмата за работа на парламента в четвъртък. Изслушването е по искане, 

внесено от лидера на опозицията Корнелия Нинова и група народни представители. 

Веднага след него е предвиден парламентарен контрол - като точка втора за работа на 

депутатите в четвъртък. 

          В проекта на програма за тази седмица са и вторите гласувания на промените в 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за дейността на колективните 

инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за 

обществените поръчки. 

          Депутатите ще разгледат и Проект на решение за изменение на Решение на 

Народното събрание от 19 септември 2017 г.  относно политиката на Министерството 

на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. Освен 

това ще бъдат гласувани и редица персонални промени в съставите на постоянни и 

временни комисии и делегация на Народното събрание. 

          Точка първа за работа на Народното събрание в петък е ратификацията на 

Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между 

Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната 

банка за възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г., подписано на 4 декември 

2019 г. В програмата за деня е и първото гласуване на Законопроекта за отмяна на 

Закона за социалните услуги и два законопроекта за изменение и допълнение на Закона 

за социалните услуги. 

          След приключване на законодателната част от програмата е предвиден редовен 

петъчен парламентарен контрол. 

 

 

 

 


