
Page | 1 

1 

ПРЕСКЛИПИНГ 

20 юни 2018, сряда 
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http://www.zdrave.net/Новини/-/n6451 
  

Пдламен Таушанов ще представлява пациентите в Надзора на НЗОК 
  

Председателят на Българската асоциация за закрила на пациентите адвокат Пламен 

Таушанов ще представлява пациентите в Надзорния съвет на НЗОК. Той влиза в Надзора 

на мястото на адвокат Андрей Дамянов, който беше от Националната пациентска 

организация. 

Таушанов представлява пациентската общност от 18 юни, съобщиха за Zdrave.net от 

НЗОК. 

От там припомниха, че мандатът на Надзорния съвет на фонда е пет години. 

Представителите на пациентите, както и тези на работодателите обаче се сменят на 

ротационен принцип. 
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      МЗ - министри - среща 

      

      Реформите в сектор здравеопазване обсъдиха здравните министри на 

      България и Молдова 

         

      София, 19 юни /Ирина Симеонова, БТА/ 

          Електронното здравеопазване, финансирането на здравната система, както и 

здравното осигуряване на населението бяха във фокуса на разговорите между министъра 

на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на здравеопазването, труда и 

социалната защита на Молдова д-р Светлана Чеботар. Това съобщиха от пресцентъра на 

Министерството на здравеопазването. 

          Молдовският министър е на двудневно посещение в България. Ананиев и Чеботар 

са обсъдили реформите в сектор здравеопазване, които се извършват в двете държави. 

По време на срещата е било договорено да се задълбочи двустранното сътрудничество, 

включително и да се разработи ново споразумение в тази посока. Молдова проявява 

голям интерес към опита на България по отношение трансплантацията на органи, както 

и към медицинските стандарти в тази посока на европейско ниво. 

          Министър Светлана Чеботар е отправила покана към българския си колега Кирил 

Ананиев да посети Молдова. 
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      Съдът отказа да върне на прокуратурата обвинението срещу Петър Москов 

        

      София, 19 юни /Константин Костов, БТА/ 

          Специализираният наказателен съд определи, че няма основания за връщане на 

прокуратурата на обвинението срещу бившия здравен министър Петър Москов и 
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заместника му Адам Персенски във връзка с ваксините "Пентаксим", "Еувакс Б" и 

"Тетадиф". Подъсдими по делото са още трима от "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД. 

          Делото ще продължи на 12 септември по същество, като предстоят разпити на 

свидетели. 

          Според съда обвинителният акт отговаря на процесуалните стандарти и в него няма 

допуснати процесуални нарушения, които ограничават или нарушават правата на 

подсъдимите. 

          Москов отговаря пред съда, за това, че на 9 юли 2015 г. приел като дарение от 

турското здравно ведомство 100 хил. дози ваксина за деца "Пентаксим" и 100 хил. дози 

ваксина за Хепатит Б - "Еувакс Б". Те обаче не били разрешени за употреба у нас. 

          Така, според прокуратурата, Москов ощетил бюджета с 325 233, 87 лв. 

          Второто обвинение срещу Петър Москов е за това, че на 27 ноември 2015 г улеснил 

сключване на неизгодна сделка с "Бул Био НЦЗПБ" ЕООД за дарение на 5 000 000 дози 

ваксини "БЦЖ". От това са произтекли значителни вреди за "Бул Био" в размер на 427 

788, 31 лв. с ДДС. 

          Пред медиите адвокатът на Москов - Менко Менков заяви, че не са решили още 

дали да обжалват определението на съда. Той каза, че ще се откаже от разпита на около 

180 свидетели от общо 211. Като допълни, че на разпит по делото ще бъде извикан, освен 

министри, и премиерът Бойко Борисов. 

          Адвокат Менков обясни още, че Петър Москов няма обвинение за това, че 

ваксините са навредили на гражданите, а за това, че е внесъл ДДС в бюджета. 

          "Не съжалявам за нищо, което съм направил. Защитили сме държавния, обществен, 

здравен и финансов интерес", каза Москов. 

          "Това, което ще стане ясно в хода на делото е, че българските граждани получиха 

същите като качество и състав ваксини, които са получавали винаги. Имунизационният 

календар на България беше спасен, а на всичкото отгоре от това България има и 

финансова изгода", заяви бившият здравен министър. 

         Той допълни, че финансова неизгода имат хората, които стоят зад това обвинение 

срещу него. Както и, че ще бъдат предявени насрещни искове срещу онези, които са 

казали, че на ваксините им има нещо. 

          "Хората станаха заложник на цялата тази ченгеджийница, която беше свикнала 

държавата да се подчинява на търговски интереси. Когато държавата застана на мястото 

си, а не позволи да й извиват ръцете, резултатите са тези", коментира Петър Москов. 
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Депутатите ще прекратят предсрочно мандата на управителя на здравната каса 
  

Утре парламентът ще гласува предсрочното прекратяване на мандата на шефа на 

здравната каса проф. Камен Плочев. Той е в болничен отпуск повече от три месеца след 

разрив със здравния министър Кирил Ананиев заради дълговете на НЗОК към 

европейските здравни каси. В края на май той сезира с писмо надзорния съвет на касата, 

че е в невъзможност да изпълнява задълженията си по здравословни причини повече от 

допустимия по закон тримесечен срок. Крайното решение обаче е на парламента, където 

не се очаква конфликт по темата и мандатът на Плочев ще бъде прекратен. 
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От БЛС с писмо защитават лекарското съсловие 
  

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров излезе с открито писмо 

в защита на лекарското съсловие. Повод за писмото му е разследването срещу 

досегашното ръководство на изпълнителна агенция "Медицински одит". 

"За пореден път през последните дни, ставаме свидетели на публично изнесена 

информация за разследване в здравния сектор, която вместо да представя в конкретика 

факти за вина, е поднесена по начин, по който уронва авторитета на цялото лекарско 

съсловие. 

В публичното пространство започнаха да се тиражират коментари, които създават 

чувство на съсловна вина, без тя да е подплатена с ясна доказателствена конкретика", 

пише в писмото на д-р Маджаров. 

Той е категоричен, че уронването на престижа на медицинската професия в нейната 

цялост и представителност, компрометира целия диагностично-лечебен процес. Това 

създава предпоставки за грешки и агресия у пациенти, което нарушава целостта на 

здравната система и е в ущърб на всички хора, лекари и пациенти. 

Новият председател на Българския лекарски съюз (БЛС) като най-голяма съсловна 

организация винаги е бил готов да съдейства на разследващите органи за проверки в 

сектора. 

Своевременното разрешаване на казуси в системата и изясняването на конкретна вина, е 

в полза на цялото медицинско съсловие, както и на цялото общество, пише д-р Иван 

Маджаров. 

Припомняме, на 14 юни от прокуратурата съобщиха, че разследват дейността на агенция 

"Медицински одит". 

След това здравният министър Кирил Ананиев обясни, че временно отстранява от поста 

директора на агенцията проф. Златица Петрова докато тече разследването. 

По време на разследването от прокуратурата обявиха, че в агенцията били подправяни 

документи за смъртни случаи. 

Прокуратурата се сезирала по сигнал на граждани. 

От 18 юни д-р Любомир Чипилски е временният директор на ИА "Медицински одит". 

 

 TC "В. 24 часа" \f C \l "1"  20.06.2018 г., с. 11 
  

Пробив! 

Еврокомисията хареса BG система за онлайн следене на пациенти 
  

Популярната система за онлайн наблюдение на пациенти в реално време „Чек Пойнт 

Кардио" беше използвана като най-добра практика в проведената в Европейския 

парламент конференция за дигитално здравеопазване. Демонстрираната пред 

евродепутати българска технология ще стане основа за европейската дигитална 

трансформация в здравеопазването, тъй като отговаря на всички изисквания на 

Еврокомисията. 

Конференцията бе под председателството на евродепутата Андрей Ковачев и със 

специалното участие на еврокомисарката Мария Габриел. За да планират бъдещето на 

електронното здравеопазване, на една маса седнаха представителите на Европейската 
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комисия, на европейски пациентски организации и на дигиталната индустрия в 

здравеопазването. 

Европа е континентът с най-голяма нужда от дистанционна диагностика и грижа поради 

застаряващото население и ръста на хроничните заболявания. Държави като Естония, 

Финландия и Хърватия вече въвеждат цялостна промяна в здравните си системи, каза 

Тапани Пиха, отговорник за трансграничното електронно здравеопазване в ЕК. Тези 

държави започват да инвестират в превантивен модел на здравеопазване, базиран върху 

масирано наблюдение на населението и създаване на бази данни, които да се анализират 

и да се изграждат прогностични модели. 22 от 28 държави от ЕС вече работят по подобни 

проекти, включително България. 

Участниците във форума се обединиха около мнението, че дигиталната трансформация 

на здравето изисква пациентът да застане в центъра на инвестициите, а не медицинското 

заведение. 

За целта технологиите, подобни на „Чек Пойнт Кардио", са изцяло обект на бъдещото 

европейско здравеопазване. 

„Чек Пойнт Кардио" е един от миналогодишните победители в конкурса за малки и 

средни предприятия на „24 часа" „Големите малки". На 25 юни „24 часа" ще награди 

новите победители. 

  

 


