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Д-р Даниела Дариткова: 

Смятам, че ще се постигне баланс в заплащането на медицинските сестри 
  

Системата на здравеопазване се нуждае от финансова и организационна реформа.  Това 

каза председателят на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова пред 

БНР в отговор на въпрос за възможността да бъдат реализирани исканията на 

медицинските сестри за стартова заплата равна на две минимални. 

„Медицинските сестри на този етап са изложили финансови искания, те са в постоянна 

комуникация с Министерството на здравеопазването. Там комуникират както 

официалната организация на сестрите, а именно съсловната организация на 

професионалистите по здравни грижи, така и организационен комитет на 

протестиращите сестри. Аз смятам, че ще се намери решение, защото тук дисбаланса в 

заплащането на медицинските сестри в различните лечебни заведения се оказаха 

сериозен и това по-скоро е повод за напрежение в момента. От друга страна исканията 

за реформи от различни нива на съсловието са реалност, но трябва да се намери и пътя 

за една реформа, която да позволи всички еднакво добре да могат да усетят промяната в 

сектор здравеопазване и в центъра наистина да бъде поставен пациента. Смятам, че 

стъпките, които се предприемат от министерството ще дадат своя резултат. Така или 

иначе министерството реши, че трябва да се промени начина, по който се финансира 

системата и в тази посока се работи. За съжаление отделните протести отнемат малко от 

енергията на министерството, защото е важно наистина да се върви по една 

стратегическа линия на промяна, която да позволява от една страна организационното 

укрепване на системата, от друга страна финансовото“, каза д-р Дариткова. 

„Имаме добра комуникация със съсловните организации и в резултат на диалог ще се 

реши проблема. Трябва ни наистина един по-сериозен консенсус, който досега не може 

да получим, поради отсъствието на колегите от пленарна зала от БСП. Но пък, мисля, че 

в хода на тези решения ще се намери едно подобрение на сектор здравеопазване, което 

да даде еднакъв достъп на всички български граждани. Това е смисълът на всички 

промени“, допълни тя. 

По думите й министърът на здравеопазването не може да определя заплатите на никой в 

сектора, освен на тези болници, които са изцяло държавни. „Болниците са търговски 

дружества, може да се върви към някаква методика за определяне нивата на заплащане 

според натовареността и професионалните отговорности на медицинските сестри, но 

всичко останало е обект на решене от съответните търговски дружества, болници. Освен 

това трябва да припомним, че има твърде много различни нива, в които работят 

медицински сестри, като започнем от училища, детски градини, сестри, които работят в 

извънболничната медицинска помощ, така че, проблемът наистина е сериозен и няма как 

с еднозначно решение на министъра да бъде решен. Но смятам, че така поставена темата 

ще даде възможност наистина да се постигне баланс в заплащането на медицинските 

сестри и да се постигне максимално удовлетворение. Пак повтарям – според 

професионалните отговорности“, каза още д-р Дариткова. 
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БЛС връчва стипендии на млади лекари 
  

Ръководството на Български лекарски съюз ще връчи утре на официална церемония 

стипендии на млади лекари. Тази година проектът е разширен и включва финансово 

стимулиране на млади лекари -  студенти след 4-ти курс (5-ти и 6-ти курс), редовни и 

свободни докторанти, и специализанти. 

Класираните кандидати в конкурса за студенти след 4-ти курс са 45 човека. Отличените 

ще получат стипендии в размер 100 лв. на месец в рамките на една учебна година. 

Програмата е целогодишна за подпомагане на участие в национални и международни 

научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години. 

Официални лица, които ще вземат участие в събитието са д-р Иван Маджаров, 

председател на УС на БЛС; проф. Борислав Китов, председател на Акредитационния 

съвет на БЛС. Представители на фирмите-партньори по проекта са Sanofi България, 

Pfizer, Рош България, АстраЗенека България, Джонсън & Джонсън България и Байер 

България. Поканен да присъства е и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. 

Финансовото подпомагане на младите колеги е приоритет на БЛС и се реализира за седма 

година. С подобни инициативи се надяваме младите медици да предпочетат да се 

развиват и работят в България. БЛС благодари на  фирмите – партньори по проекта, без 

които подпомагането на младите лекари нямаше да бъде възможно. 

Церемонията ще се проведе на 23-ти април от 13 ч. в аула „Проф. Янко Добрев“, II-ра 

хирургия, УМБАЛ „Александровска“. 
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1700 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ ОТ ЛЕКАРСТВА 
  

1700 е общият брой докладвани нежелани реакции от лекарства у нас през 2018 година. 

Увеличението спрямо предходната година е двойно, а причината е в новото 

законодателство, според което от 2018 година по-улеснено могат да се съобщават и т.н. 

несериозни нежелани реакции, обясни д-р Мария Попова от Изпълнителната агенция по 

лекарствата (ИАЛ) по време на форум посветен на ваксинопрофилактиката. 

103 са съобщените реакции при ваксините. Те заемат около 6% от общия брой на всички 

докладвани случаи, а активността на пациентите в това отношение се увеличава. По-

голямата част от сигналите – 60 са подадени от немедицински специалисти, показва 

анализ на ИАЛ. 

„В голяма част касаят несериозни реакции и такива, които вече са вписани в 

продуктовата информация. Въз основа на получените и анализирани данни през 2018 

година, не се откриват убедителни данни за нови неизвестни рискове, свързани с 

приложението на ваксините", обясни д-р Мария Попова. 

При 92 от докладваните случаите се е стигнало до оздравяване без последствия, други 6 

са в процес на възстановяване. При два от случаите няма данни за изхода от реакцията, 

а три са останали без възстановяване, сочат данните на ИАЛ. 

25 от нежеланите реакции засягат Rotarix, като всичките са описани в продуктовата 

информация. 

15 от тях са несериозни и 10 сериозни. 
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17 съобщения са получени за Synflorix, 12 от тях са несериозни. Останалите пет са 

сериозни, като две от тях са очаквани, а три неочаквани, без убедителни данни за 

причинно следствена връзка, обясни д-р Попова. 

Останалите 13 нежелани реакции засягат MMRvaxpro, като 10 са несериозни, а три са 

сериозни. Всички са вписани в продуктовата информация. 

Фокус по време на форума отново беше темата за твърденията за връзка 

между  ваксините и аутизма. След като международни изследвания категорично 

отхвърлиха такава последица от имунизациите, експерти от МЗ, НЦЗПБ, от 

фармаиндустрията и лекари също за пореден пък акцентираха върху несъстоятелсността 

на такива твърдения и от вредата от подобни внушения, които поставят под заплаха 

здравето на хората в цял свят. 
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Д-p Красимир Cъбeв cтaнa члeн нa здpaвнaтa кoмиcия към HC 
  

Hapoдният пpeдcтaвитeл oт ГEPБ д-p Kpacимиp Cъбeв oт днec e члeн на парламентарната 

здравна мисия, съобщи smolyannews.com. Toй зaeмa мяcтoтo нa Aлeкcaндъp Ивaнoв, 

кoйтo oт cвoя cтpaнa пък cтaвa члeн нa пpaвнaтa кoмиcия. 

Към момента д-p Cъбeв e члeн нa oщe двe кoмиcии – пo пoлитикитe зa бългapитe в 

чyжбинa и пo взaимoдeйcтвиeтo c нeпpaвитeлcтвeнитe opгaнизaции и жaлбитe нa 

гpaждaнитe. 

Д-p Красимир Cъбeв e poдeн нa 30.12.1968 г. в Maдaн. Toй e мaгиcтъp пo aнecтeзиoлoгия 

и интeнзивнo лeчeниe, oбщecтвeнo здpaвe и здpaвeн мeниджмънт. Paбoти в Oтдeлeниeтo 

зa  aнecтeзиoлoгия и интeнзивнo лeчeниe (OAИЛ) нa MБAЛ „Д-p Бpaтaн Шyкepoв“ AД – 

Cмoлян. Tpи гoдини e бил зaмecтник-диpeктop пo мeдицинcкитe дeйнocти в oблacтнaтa 

бoлницa. 

Той бeше тpeти в смолянската лиcтa нa ГEPБ oт гpaждaнcкaтa квoтa, но се зaклe кaтo 

дeпyтaт нa 10 мaй 2017 г. cлeд кaтo Mиниcтepcкият cъвeт нaзнaчи втopия в лиcтaтa – 

Heдялкo Cлaвoв, зa oблacтeн yпpaвитeл нa Cмoлян. 
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ПРЕЗИДЕНТЪТ СЕ СРЕЩА С МЕДСЕСТРИТЕ 
  

Президентът Румен Радев ще разговаря утре с Инициативния комитет на 

протестиращите медицински специалисти , съобщи Мая Илиева. Срещата е по искане на 

медсетрите, акушерките, фелдшерите и физиотерапевтите, като на нея ще присъстват 

представители на техните организации. 

Медицинските специалисти ще запознаят президента Радев с исканията си и с 

хронологията на събитията, която ги изкара на улицата. Очакванията им са той да им 

помогне, в рамките на правомощията, които има, за по-бързото решаване на натрупаните 

с години проблеми. Например, да ускори приемането на промените в Закона за 

съсловните организации, които им бяха обещани от министър Кирил Ананиев. 

Протестиращите медсестри и фелдшери 

настояват базовата им заплата да е равна на две минимални заплати за страната. Искат 

също всяка една професия да има отделна асоциация, за да може да си регулира сама 

правилата, по които работи. Специалистите смятат, че трябва техни представители да 
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участват в контролни органи, защото са най-добре запознати с нарушенията, които се 

правят в лечебните заведения. 

Срещата на президента с протестиращите е насрочена за 9.30 часа на 23 април. 
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Сформиран е Национален координационен съвет за контрол на морбили 
  

Със заповед на министъра на здравеопазването е сформиран Национален 

координационен съвет за контрол на морбили, който ще го подпомага при осъществяване 

на дейностите по ограничаване разпространението на заболяването, съобщиха от 

пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Също така ще изпълнява 

дейности, свързани с анализирането и контрола на предприетите мерки. 

Към 22.04.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 463 случая на 

морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-област – 165 

заболели, Благоевград – 136 заболели, София-град – 134 заболели, Пазарджик и Перник 

– по 6 заболели, Бургас – 5 заболели, Велико Търново и Кюстендил – по 4 заболели, 

Ловеч, Монтана и Пловдив – по 1 заболял. През последната 16-та седмица на 2019 г. най-

много случаи са съобщени от София-град -30 случая, София-област – 16 случая и 

Благоевград – 12 случая. 

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 81 сл.; 1-4 г. – 153 сл.; 

5-9 г. – 110 сл.; 10-14 г. – 17 сл.; 15-19 г. – 17 сл.; 20-24 г. – 15 сл.; 25-29 г. – 22 сл.; 30-34 

г. – 7 сл.; 35-39 г. – 20 сл;, над 40 г. – 21 сл. 

91 случая са при лица под 13-месечна възраст, при които не е проведена имунизация 

поради недостигната ваксинална възраст, съгласно Имунизационния календар. 

Регистрирани са случаи на заболял персонал в лечебни заведения за болнична помощ, 

поради осъществен контакт с болни от морбили при изпълнение на професионалните си 

задължения. 

Министерството на здравеопазването още след първите регистрирани случаи на морбили 

в страната даде указания до Регионалните здравни инспекции медицинският персонал на 

лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели от морбили, да е с данни 

за протективен имунитет срещу заболяването. Тези от тях, които са неимунни към вируса 

на морбили, да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и 

рубеола. Дадени са указания и за стриктно прилагане и спазване на 

противоепидемичните мерки за недопускане на вътреболнично разпространение на 

морбили. 

За засилване на контрола е разпоредено на общопрактикуващите лекари да извършат 

преглед на пациентските листи за неимунизирани деца и за приоритетно обхващане на 

всички подлежащи през годината и на необхванати деца. 

По отношение на имунизационния статус на деца от най-засегнатите райони на страната 

е разпоредено провеждането на серопревалентно проучване за наличието на защитен 

имунитет срещу морбили, паротит и рубеола, като резултатите от него ще покажат дали 

децата са реално имунизирани. 

Съгласно Имунизационния календар на Република България на децата се поставят 

задължителна профилактична имунизация с комбинирана ваксина срещу морбили, 

паротит и рубеола от тринадесетия месец (след навършване на 13-месечна възраст) и 

реимунизация срещу морбили, паротит, рубеола на 12-годишна възраст. 
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Министерството призовава всички родителите да проверят имунизационния статус на 

децата си за морбили и при установяване на пропуск или при съмнение за морбили да се 

обръщат към общопрактикуващия си лекар, съобщават от МЗ. 
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ДАЗД: Продължаваме обществените консултации по проекта на Национална 

стратегия за детето 
  

9 министерства изработиха проекта, 250 граждански организации го подкрепиха, 

заявиха от агенцията 
  

Във връзка с породилата се активност от групи граждани в процеса на обществени 

консултации от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) сме готови да чуем още 

предложения за Националната стратегия за детето на отворения за целта имейл 

Strategia.Consult@sacp.government.bg. Срокът е 31 май 2019 г. 

Това съобщиха днес от ДАЗД, като напомнят, че работата по документа стартира от 

миналата година и бе периодично оповестявана публично. 

Документът е разработен от експерти от 9 министерства (МТСП, МЗ, МОН, МП, МВР, 

МВнР, МК, ММС, МФ), АСП, НОИ, Националната комисия за борба с трафика на хора, 

Националния съвет по наркотичните вещества, Националния статистически институт, 

Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, Националното сдружение на общините в Р България и 12 НПО, членове 

на най-големия консултативен орган - Националния съвет за закрила на детето в 

България, изтъкват от ДАЗД. 

Диалогът е открит, както досега. Не сме отказали и няма да откажем на никого среща и 

консултация, отбелязва агенцията. От месец май 2018 година се проведоха редица 

тематични работни срещи, фокус-групи, допитвания, обществени обсъждания и 

консултации, кръгли маси, национална консултативна среща с представители на 

различни професионални области, свързани с политиките за деца. Включиха се всички 

заинтересованите страни: професионалисти; образователни институции; родителски 

организации; органи по закрила на детето; НПО; доставчици на социални услуги; 

синдикални и професионални организации; обществени съвети към детски градини и 

училища; академична общност; министерства; законодателна и съдебна власт; 

регионални и местни власти; представителства в България на международни 

организации; медии и др. В широкия консултативен процес участваха и децата чрез 

Съвета на децата към ДАЗД, детски и младежки организации. 

Проектът получи подкрепата на повече от 250 граждански организации, асоциации и 

сдружения, подчертават от ДАЗД. 

Част от пътя е различието, но за всички нас е важно да имаме общо разбиране и 

единомислие за най-важната политика в България - тази за детето. Вярваме, че с 

продължаването на консултативния процес ще се постигне обществено съгласие за 

ангажиментите на родителите, професионалистите, гражданите и общността за 

бъдещето на децата. В резултат на постигнатото съгласие, проектът ще отрази 

цялостната визия на българската държава и на гражданското общество за развитието на 

следващите поколения граждани на страната ни, се казва в съобщението на агенцията за 

детето. 

Недоволство от проекта 

http://www.dir.bg/
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/dazd-prodalzhavame-obshtestvenite-konsultatsii-po-proekta-na-natsionalna-strategiya-za-deteto
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/dazd-prodalzhavame-obshtestvenite-konsultatsii-po-proekta-na-natsionalna-strategiya-za-deteto
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Междувременно граждани, недоволни от стратегията, протестираха пред сградата на 

Министерството на труда и социалната политика. Недоволните граждани се опасяват, че 

съществува риск и в България социалните служби да изземат функциите на родителите, 

както и да се улесни изземването на деца от семействата им и преместването им в 

приемни семейства. 

ВМРО на свой ред обяви, че категорично застава срещу подготвяната т.нар. Национална 

стратегия за детето. 

Учудващо е продължаващото упорство от страна на Държавната агенция за закрила на 

детето (ДАЗД) да се вслуша в аргументираните възражения на редица граждански 

организации на семейства и родители, много от които не са поканени на проведените 

досега публични обсъждания на т.нар. Стратегия. Учудващо е защо ДАЗД, 

претендираща за прозрачност на своите действия, упорито отказва да оповести публично 

списъка с НПО-та, с които е обсъждала тази въпросна Стратегия. Дали защото може да 

се окаже, че те са същите, които избирателно, се казва в становище на ВМРО, изпратено 

до медиите. 

Светият синод също изрази притесненията си. В официална позицията Синодът заяви, че 

проектът за национална стратегия за детето дава твърде големи правомощия на 

социалните служители и на държавата, изземва функции на родителите и семейството. 

 


