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ПРЕСКЛИПИНГ 

22 август 2019 г., четвъртък 

www.bnt.bg, 21.08.2019 г. 

http://news.bnt.bg/bg/a/individualni-praktiki-za-meditsinski-sestri-i-akusherki 

 

Обсъждат се индивидуални практики за медицински сестри и акушерки 

 

Медицински сестри, акушерки и фелдшери да могат да имат индивидуални практики, 

предлага здравното министерство. Така те ще могат да извършват манипулации и 

консултации без присъствие на лекар. От предложените промени не става ясно колко ще 

струват услугите в индивидуалните практики и кой ще плаща за тях. Какво означава това 

за пациентите и ще подобри ли промяната доходите на сестрите и акушерките, които 

готвят нов протест през септември? Милка Василева... 

Преди 2000 г. имаше женски и детски консултации, така че моделът не е много нов, 

посочи Милка Василева, председател на Асоциацията на професионалистите по здравни 

грижи. Практиката съществува във всички европейски страни и асоциацията настоява за 

нейното въвеждане и у нас. 

Милка Василева, председател на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи: 

Пациентите трябва да са спокойни, че медицинските сестри, акушерките, 

рехабилитаторите и фелдшерите ще изпълняват само това, което им е възложено от 

наредба на министерството, което определя техните компетенции по предписание на 

лекар или по отношение на самостоятелна практика. 

Медицинските професионалисти ще действат по предписание на лекар или ще използват 

знанията си, за да насочват пациенти към лекар, когато е необходимо. 

Ако практиките са регистрирани, хората ще могат да отидат в центровете, където да им 

се направят необходимите манипулации, както и да изразяват недоволство, когато не се 

обслужени добре. 

Първоначално заплащането ще е частна инициатива - по ценоразпис, посочи Василева. 

Но дейността трябва да е със съдействието на държавата. Обсъждат се варианти с 

различни модели на финансиране, включително с доплащане от пациента. 

Милка Василева заяви, че асоциацията не участва в организацията на планирания за 10 

септември национален протест на медицинските сестри по тяхно желание, но подкрепя 

исканията им. 

 

www.btv.bg, 21.08.2019 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/eksperti-belinata-chudo-mozhe-da-bade-

smartonosna.html 

 

Експерти: Белината „чудо” може да бъде смъртоносна 

 

След акция на полицията беше затворена лабораторията, в която се произвежда 

препаратът 

 

Полиция и прокуратура затвориха лабораторията за белина „чудо”, предлагана като 

лекарство срещу рак и аутизъм. 

Miracle Mineral Solution (MMS) е опасен химикал, чието действие е сходно, но дори по-

опасно от това на белината. Уеб сайтът, който предлага този препарат, беше закрит в 

момента, в който търговците разбраха за разследването на bTV. 
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За „Тази сутрин” главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев обясни, че 

продуктът е незаконен и няма произход, а човекът, който го продава, няма никаква 

лекарска квалификация. 

Експертът заяви, че себестойността на продукта е равна на стотинки, а в уеб страницата 

той се продава срещу 45 лв за 200 мл. 

След акция на РЗИ – Бургас и полицията са иззети опасните препарати от лабораторията 

в Бургас. 

По думите на лекаря само в САЩ са починали 7 души от подобни препарати, а стотици 

други изпитват сериозни здравни проблеми. Освен това много хора отказват да подадат 

сигнал след употреба на подобни химикали, защото или се срамуват или не вярват на 

традиционната медицина. 

Експертът по обща и неорганична химия към БАН Нина Нанкова обясни, че въпросният 

продукт е по-опасен от белина. Според нея той е силен окислител, който при 

взаимодействие с вода образува киселини. Може да предизвика сериозни раздразнения, 

изгаряния на очите и носната лигавица. Зависи от приетата доза и разреждане. 

Нанкова посочи, че в зависимост от погълнатото количество - продуктът може да бъде 

смъртоносен. 

Също така MMS не е селективен дезинфектант – т.е не убива само вредните бактерии, а 

дори и тези, които са полезни за тялото. 

Светослав Стаматов е човекът, който разпространява вредния продукт. Пред камерата на 

bTV той заяви, че „лекарството” не се използва за болести. Въпреки това на уеб 

страницата става ясно, че те лекуват заболявания, с които дори модерната медицина има 

все още трудности. 

По указание - течността трябва да се приема по 8 пъти на ден, както и да се впръсква 2-

3 пъти. 

Освен в България, MMS е търсен продукт в редица страни, включително и в САЩ. 

Миналата седмица той беше определен от американската здравна администрация (FDA) 

като опасен за здравето продукт. 

 

www.bgonair.bg, 21.08.2019 г. 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/172844-lekar-zdravnata-kasa-se-

upravlyava-ot-amatyori 

 

Лекар: Здравната каса се управлява от аматьори! 

 

Д-р Стойчо Кацаров и доц. д-р Спас Спасков коментират предвидените законови 

промени 

 

Здравното министерство ще забрани плащането на медицински услуги от 

здравноосигурени, за които НЗОК обещава помощ. През септември законовата поправка 

ще бъде подложена на обществено обсъждане. Регламентират се обаче възможности, при 

които на пациентите може да бъдат поискани пари в болниците.  

"Съществена промяна от това няма да настъпи, те и сега действат тези текстове. Тази 

поправка почти не засяга темата със заплащането", заяви председателят на Центъра за 

защита на правата в здравеопазването д-р Стойчо Кацаров. 

Пред Bulgaria ON AIR той посочи, че проблемът е изключително неравномерното 

доплащане. По думите му има хора, които доплащат по няколко хиляди лева, а други - 

почти нищо. 

Според д-р Кацаров има неправилно формиране на цените на медицинските услуги, за 

които той смята, че в повечето случаи са определяни лобистки.  
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"Трябва да нормализират тези цени. Здравната каса се управлява от аматьори! Тези хора 

не могат да решат тези проблеми", настоя д-р Кацаров. 

Бившият директор на "Пирогов" доц. д-р Спас Спасков се съгласи с голяма част от 

твърденията на Стойчо д-р Кацаров и на свой ред отбеляза, че Здравната каса е социален 

инструмент, който изравнява възможностите на пациентите, плащайки минимален пакет. 

"При всяко положение, за нещо повече някой трябва да плати. Няма лошо ако бъде 

регламентирано", коментира доц. д-р Спасков в "България сутрин". 

Той е на мнение, че при вкарването на актюери в НЗОК, ще се определят реални цени на 

медицинските услуги, тъй като в момента цените в Касата се определят по възможности. 

Промените предвиждат още акушерите и медицинските сестри да имат възможността да 

разкриват свои практики. 

"Това е стъпка в правилната посока. Изрично е отбелязано, че тази дейност няма да се 

заплаща от НЗОК. Защо не се финансира от НЗОК? Значи хората сами трябва да плащат", 

коментира д-р Стойчо Кацаров. 

Д-р Спасков пък попита каква е причината да се създадат тези нови структури, след като 

и сега сестрите могат да работят под контрола на лекарите. И призна, че не може да 

разбере идеята те да работят свръхсамостоятелно. 

Д-р Кацаров е категоричен, че от текстовете за доплащане и тези за лекарствата няма да 

има никакъв ефект. На мнение е, че няма да се получи голям ефект и от текстовете за 

акушерите и медицинските сестри. 

Поправките, регламентиращи плащанията, носят положителен ефект, защото хората ще 

знаят за какво дават парите си, смята обаче доц. д-р Спасков. 

 

www.dnevnik.bg, 21.08.2019г. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/regioni/2019/08/21/3953404_zdravnoto_ministerstvo_za

pochva_remont_na_speshni/ 

 

Здравното министерство започва ремонт на спешни центрове 

 

Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка с предмет: 

"Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните 

структури на спешната помощ на територията на Северозападен район за планиране в 

изпълнение на Проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска 

помощ", финансиран по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020", 

включваща 6 обособени позиции. 

Обществената поръчка се обявява в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова 

помощ по проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

Една от дейностите по проекта е изпълнението на интервенции в инфраструктурата на 

системата за Спешна медицинска помощ чрез строителство на общо 235 обекта на 

територията на цялата страна, в това число изграждане на нови сгради, реконструкция, 

ремонт, преустройство, подобряване на достъпа за лица с увреждания и на прилежащото 

им околно пространство. 

Общият бюджет на проекта възлиза на 163 987 815.62 лева, като в тази сума влиза и 

закупуването на 400 нови линейки, оборудвани с медицинска техника и апаратура за 

нуждите на спешната помощ в страната. 
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Обществената поръчка е с прогнозна стойност 8 030 742.12 лева без ДДС и обхваща общо 

34 обекта от извънболничните структури на спешната помощ на територията на 

областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. 

Министерството на здравеопазването ще обявява до края на месец септември поетапно 

обществените поръчки за строителство за останалите обекти на територията на цялата 

страна, като предстои да започнат още шест обществени поръчки за извършване на 

строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната 

помощ на територията на цялата страна и седем за извършване на строително-монтажни 

работи за нуждите на 34 спешни отделения на болници на територията на страната. 

Предстои да бъдат обявени обществени поръчки и за избор на изпълнители на 

строителен и авторски надзор на всички обекти. 

 

www.clinica.bg, 21.08.2019 г. 

https://clinica.bg/9252-НЗОК- 

 

НЗОК НЯМА ДА ФИНАНСИРА НОВАТА БОЛНИЦА В ГАБРОВО 

 

НЗОК няма да сключи договор  с новата болница в Габрово. Това обясниха от МЗ, след 

като по-рано кабинетът одобри създаването на МБАЛ "Св. Иван Рилски"-Габрово. 

Причината е, че касата счита за неоснователно увеличаването на финансирането на 

медицински дейностите в  както в сега съществуващите, така и в нови болници в 

областта. МБАЛ "Св. Иван Рилски"-Габрово ще разполага с 47 легла, въпреки че 

тригодишния бизнес план са предвидени 107, уточниха още от МЗ. Решението в този 

случай е на базата анализите на потребностите съгласно Националната здравна карта. 

Оценката е извършена от Изпълнителна агенция “Медицински надзор”. Тя определя в 

отделението по вътрешни болести да има общо 37 легла. От тях 15 за кардиология, 12 за 

пневмология и фтизиатрия и 10 за нефрология. В отделението по физикална и 

рехабилитационна медицина ще са останалите 10 легла.  Лечебното заведение е първото, 

което получава разрешение за дейност от страна на МС. Преди поправките в Закона за 

лечебните заведения тези решения се взимаха от парламента. 
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