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ПРЕСКЛИПИНГ 

25 февруари 2021 г., четвъртък 

www.actualno.com, 24.02.2021 г.  

https://www.actualno.com/healthy/zashto-vaksinite-sa-izkluchenie-ot-iziskvanijata-kym-

reklamata-na-lekarstvenite-produkti-news_1563355.html 

 

Защо ваксините са изключение от изискванията към рекламата на лекарствените 

продукти? 

 

С Наредба № 1 ОТ 25 Януари 2012 г. се определят изискванията към рекламата на 

лекарствените продукти. Наредбата се прилага за всички видове реклама на лекарствени 

продукти. 

Рекламата, предназначена за населението, и рекламните кампании по чл. 248 от Закона 

за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) могат да се 

разпространяват/провеждат само след получаване на разрешение от изпълнителния 

директор на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) или при наличие на 

мълчаливо съгласие по реда на глава ХІ от ЗЛПХМ и на тази наредба. 

Доста интересен е член 6 от Наредбата. Той гласи следното - Не се допуска реклама за 

населението, в която: 

1. се създава убеждение, че използването на лекарствения продукт изключва 

необходимостта от медицинска консултация или хирургическа намеса (чрез поставяне 

на диагноза, предложение за даване на съвети за лечение по пощата и др.); 

2. се внушава, че ефектите от употребата на лекарствения продукт са гарантирани, не се 

съпровождат от нежелани лекарствени реакции или са по-добри или равностойни на 

тези, получени при друго лечение или при употребата на друг лекарствен продукт; 

3. се внушава, че здравето може да бъде подобрено чрез прилагането на лекарствения 

продукт; 

4. се внушава, че неупотребата на лекарствения продукт може да увреди здравето; 

5. информацията е насочена изключително или главно към вниманието на деца; 

6. информацията се позовава на препоръки от учени, медицински специалисти или други 

лица, които поради своята популярност биха могли да поощрят употребата на 

лекарствения продукт; 

7. се внушава, че лекарственият продукт е храна, козметичен продукт или друга стока; 

8. се внушава, че безопасността или ефикасността на лекарствения продукт се дължи на 

неговия природен произход; 

9. се представя описание или подробно изложение на дадена история на заболяване, 

което води до неправилно самостоятелно поставяне на диагноза; 

10. се претендира, че е налице лечебен ефект чрез използване на неправилни, 

заплашващи или подвеждащи изрази; 

11. се представят неправилно, чрез заплашващи или подвеждащи изрази, промените в 

човешкия организъм, възникващи при дадено заболяване или увреждане, както и 

въздействието на лекарствения продукт върху човешкия организъм; 

12. се посочват конкретни заболявания и симптоми, като: туберкулоза, болести, 

предавани по полов път, други сериозни инфекциозни заболявания, онкологични 

заболявания, хронично безсъние, диабет и други метаболитни и ендокринни 

заболявания; 

13. се подчертава изрично, че лекарственият продукт е разрешен за употреба. 

Още по-любопитно e, че в Наредбата е вкарано допълнение, което гласи следното. 
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(2) Изискването на ал. 1, т. 4 не се отнася до рекламните кампании по ваксиниране по чл. 

248 ЗЛПХМ. 

 

www.actualno.com, 24.02.2021 г.  

https://www.actualno.com/society/prof-ivo-hristov-covid-krizata-pokaza-che-modelyt-

na-t-nar-komersialna-medicina-katastrofira-totalno-news_1563367.html 

 

Проф. Иво Христов: COVID кризата показа, че моделът на т. нар. „комерсиална 

медицина“ катастрофира тотално 

 

Европейският организъм сам по себе си не е консолидиран, не е консистентен, всеки има 

своите собствени интереси. Тогава, когато удари часът Х за разрешаване на COVID 

кризата, всеки си дръпна чергата към него. Буквално физически. Това смята социологът 

проф. Иво Христов. 

Оценката му е, че от гледна точка на меките сили, ЕС деградира и е доста надолу в 

класацията, защото не се справи с COVID кризата. 

„Това показва Европа не се справи при първата мащабна действителна криза, която 

поставя под въпрос всички носещи колони на този механизъм за интеграция“, смята той. 

По bTV професорът припомни как миналата година по същото време ЕС драстично 

проспа ситуацията в Италия. 

„Тогава, когато хората имаха нужда от т. нар. „европейска солидарност“, те не я 

получиха. На второ място излиза лобистката драма с ваксините. На трето място COVID 

кризата показа, че моделът на т. нар. „комерсиална медицина“ катастрофира тотално. 

Очевидно е, че системата гледа на здравето като на стока и в този смисъл тя има интерес 

не да оздравеете, а да бъдете непрекъснато на хранилката на здравната грижа. Това е 

абсолютна практика и виждаме, че в България резултатът е същият“, обясни проф. 

Христов. 

„Въпреки това COVID истерията спомогна за решаването на една камара задачи, които 

в условия на политическо лицемерие и политкоректност не можеха да бъдат назовани 

гласно – притокът на имигранти, Европа не може да бъде обетована земя за гладните от 

целия свят, не е в състояние да поддържа този модел на социални щедри плащания и 

други“, отбеляза Христов. 

Иначе светът запазил своето равновесие, според него. САЩ, Китай, Русия останаха 

водещи сили. 

Социологът каза още, че COVID истерията, независимо как и от къде започна, всъщност 

изигра много полезна роля на различни кръгове, правителства и силови центрове по 

света, които употребиха всеки по своему. Той цитира икономиста Клаус Шваб: 

„Много добре стана, че дойде тази криза, тъй като тя всъщност наложи в ускорен темп 

да взимаме решения, които иначе обществата нямаше да възприемат в рамките на 

следващите 101-5-20 години. Например физическата дистанция, изкуственият интелект, 

роботизацията, базовият доход и т.н. В този контекст се оказа точно обратното. 

Забелязваме, че регионите станаха затворени крепости. Това се случи с Китай, с Русия, с 

Европа и със САЩ. В това отношение битката на ваксините и битката на меката сила в 

различен порядък. Всеки си хвали стоката“. 

Според него коронавирусът участва и във вътрешната битка в Китай: 

„Си Дзинпин взе връх в тази битка и беше определен курсът на страната за следващите 

години. Това се случи и в Русия. Когато тя работи в режим на обсадена крепост, тогава 

нацията се мобилизира, вертикалът на властта бива подкрепен. Русия показва смайващи 

постижения в селското стопанство. Страната се превърна в ней-големият износител на 

зърнени култури. Тоест една от слабите страни на руската икономика се оказа много 

http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/society/prof-ivo-hristov-covid-krizata-pokaza-che-modelyt-na-t-nar-komersialna-medicina-katastrofira-totalno-news_1563367.html
https://www.actualno.com/society/prof-ivo-hristov-covid-krizata-pokaza-che-modelyt-na-t-nar-komersialna-medicina-katastrofira-totalno-news_1563367.html


Page | 3 

3 

силна. Стабилизира се и самият режим. За съжаление това не се случи в Европа“, отчете 

проф. Христов. 

Коронавирусът беше употребен съвършено политически, обобщи социологът. 

 

www.bnt.bg, 24.02.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/zdravniyat-ministar-e-izpratil-pismo-do-astra-zeneka-zaradi-

zabavyane-na-dostavkite-1097383news.html 

 

Здравният министър е изпратил писмо до "Астра Зенека" заради забавяне на 

доставките 

 

Здравният ни министър Костадин Ангелов е изпратил днес остро писмо до компанията 

"Астра Зенека" заради забавяне на доставките. 

Става ясно, че на 1 март България вероятно ще получи малко над 1/3 от договорените 

иначе 142 хиляди дози. Затова от министерството настояват тези 52 хиляди дози да бъдат 

доставени още утре, като има готовност да се предостави въздушен транспорт за целта. 

Шефовете на големите фармацевтични компании ще бъдат изслушани в Европейския 

парламент утре. 

 

www.nova.bg, 24.02.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/02/24/316979/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE 

 

САМО ПРЕД NOVA: От AstraZeneca отговориха за доставката на ваксини у нас 

 

По-рано днес от здравното министерство изпратиха остро писмо до компанията 

 

В позиция до NOVA oт фармацевтичната компания AstraZeneca заявиха, че в резултат на 

продължаващите им усилия очакват да са в състояние да доставят в България следващото 

количество ваксини два дни по-рано от планираното. 

"Производството на ваксини, в частност ваксината на AstraZeneca срещу COVID19,  е 

процес с висока степен на техническа сложност. Въпреки че AstraZeneca полага 

неуморни усилия да се справи с предизвикателствата, които възникват в хода на 

производството, е възможно да има известни промени и трудности при въвеждането на 

всеки нов производствен процес. До средата на м. март сe очакват още две доставки", 

казват още производителите на препарата. 

По-рано днес от здравното министерство изпратиха остро писмо до компанията заради 

обявеното забавяне на ваксините. 

В него се констатира, че към този момент има сериозно забавяне на доставките на 

ваксини от страна на компанията. Като пример - на 1 март България вероятно ще получи 

само 52 хиляди дози от препарата, въпреки че по план те трябва да са над 142 хиляди. 

Затова здравният министър настоява компанията спешно да изпрати 52-те хиляди дози 

от препарата към България още утре, като сме готови да осигурим въздушен транспорт 

за целта. 
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www.clinica.bg, 24.02.2021 г.  

https://clinica.bg/15854-Sertifikat-za-vaksina-sled-2-ta-doza 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА ВАКСИНА СЛЕД 2-ТА ДОЗА 

 

Валиден е за всички страни в ЕС, QR код дава достъп до него от всяка точка на 

света, обясниха от МЗ 

 

Сертификатите за направена ваксинация срещу КОВИД-19 се издават след получаване 

на втората доза. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването и поясниха, че 

много хора се обаждат всеки ден във ведомството и питат как да го получат. 

Оттам поясниха, че всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) 

има и достъп до своето пациентското досие на електронен адрес https://his.bg/. Там той 

трябва да избере меню „Аз и моето семейство" и подменю „Моето пациентско дозие". 

След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „Имунизации". 

Гражданите без електронен подпис 

могат да поискат своя сертификат от личния си лекар или от пункта, където им е 

поставена ваксината. Самият документ няма подпис и печат, тъй като се генерира 

автоматично, за да бъдат избегнати всякакви злоупотреби. „Българският сертификат за 

поставена ваксина срещу КОВИД-19 отговаря на изискванията на държавите - членки на 

Европейския съюз, като е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на 

света", посочиха от Министерството на здравеопазването. 

 

www.bgonair.bg, 24.02.2021 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/218668-kakvo-ne-tryabva-da-konsumirame-sled-

vaksinatsiya 

 

Какво не трябва да консумираме след ваксинация? 

 

При високо кръвно е възможно имунизацията да бъде отложена 

 

Хората, които се ваксинират не трябва да консумират яйца, шоколад и ядки в деня на 

инжекцията, пише "Телеграф". 

Това предупреждават лекари, ангажирани с масовите имунизации. Независимо кой от 

препаратите се поставя, е добре да се избягват алергенни храни, защото те могат да 

увеличат реакцията на мястото на убождането, обясняват експертите. По думите им не 

всички ваксинирани получават тези инструкции, което не е фатално, но е добре хората 

да са запознати и да спазват основните препоръки. 

Освен това медиците съветват да не си вземаме душ след имунизацията, за да не мокрим 

мястото, на което е поставена инжекцията. По-рано пък експертите предупредиха, че е 

добре в първия ден да се избягва и консумацията на алкохол. 

Междувременно от редица лечебни заведения в страната призоваха хората, които имат 

съпътстващи диагнози, да носят със себе си наличната медицинска документация и 

епикризи, както и да предупредят медицинското лице, което ще ги ваксинира за 

придружаващото заболяване. 

Преди ваксинацията всеки човек попълва информирано съгласие. Според утвърдения 

протокол, трябва да се извърши измерване на кръвното налягане. Ако стойностите са 

високи, човекът ще бъде помолен да изчака 10-15 минути и след това кръвното му ще 

бъде измерено отново. В случай на повторно повишени стойности е възможно 

ваксинацията да бъде отложена за друг ден. 
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www.cross.bg , 24.02.2021 г.  

https://www.cross.bg/mart-krushteneta-vitzepremierut-1655802.html 

 

Отпада забраната за организираните пътувания от 1 март 

 

/КРОСС/ От 1 март отпада забраната за организираните пътувания в страната. За 

екскурзиите в чужбина ще отпадне от 1 април 2021 г. Това обяви пред TravelNews 

вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова след срещата между нея и 

здравния министър проф. Костадин Ангелов с туристическия бранш. Пътуванията ще 

стават по ред, който трябва да определят туроператорите и агентите - сертификати, 

тестове, ваксини, маски. Те ще бъдат съгласувани и спуснати от здравните власти. 

Забраната за организирането на събития - конгреси, сватби, кръщенета, семинари, 

конференции отпада от 1 март, но ще има ограничение в капацитета от 30%. Запазва се 

ограничението от 15 човека за организирани частни събития, като сватби и кръщенета. 

Задължително е и спазването на всички противоепидемични за работа, подчерта 

вицепремиерът. Тя беше категорична, че контролът ще е безкомпромисен и не трябва да 

се допуска и една грешка, която може да опетни бранша. 

 

www.dnevnik.bg , 24.02.2021 г.  

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/02/24/4178814_zavedeniiata_shte_rabotiat_pri_5

0_zaetost_i_do_shest/ 

 

Заведенията ще работят при 50% заетост и до шестима души на маса 

 

Златина Зехирова 

Въпреки че епидемията от COVID-19 в страната се разраства и над две трети от 

областите в страната вече имат заболеваемост от COVID-19 над 120 души на 100 хил. 

население, заведенията в страната (с изключение на нощните) ще отворят от 1 март при 

заетост на капацитета до 50%, ще работят до 23 часа и на една маса ще седят до шестима 

души. 

Това става известно от съобщение на Министерството на здравеопазването след среща с 

бранша и министъра на туризма Марияна Николова. "За заведенията поехме ангажимент 

още при изготвянето на сега действащата заповед те да могат да отворят на 1 март. Сега 

ще изпълним това обещание, но при ясни и конкретни правила", заявява здравният 

министър проф. Костадин Ангелов, цитиран от пресслужбата на ведомството. 

В съобщението е записано още, че "дейността в обектите ще се извършва и при спазване 

на сега действащите противоепидемични мерки". Това означава, че персоналът на 

заведенията ще трябва да носи маски (с които покриват носа и устата си), но не и 

шлемове, защото тази възможност отпадна. На частни тържества ще продължават да 

могат да се събират до 15 човека - досега те можеха да се провеждат на практика само в 

домашни условия, но от март ограничението в броя присъстващи ще важи за сбирки в 

заведение. 

В цитата липсва уточнението, което министърът правеше, когато започна разхлабването 

на мерките след почивните дни по Коледа и Нова година - тогава Ангелов заявяваше, че 

мерките ще се разхлабват поетапно, ако разпространението на COVID-19 го позволява. 

В отговор на въпрос на "Дневник" той каза и, че ограниченията ще бъдат връщани при 

преминаване на прага от 200 нови заразени на 100 хил. население за страната, като ще 

бъдат отново върнати мерките, които последно са били разхлабени. 

Прагът от 200 нови заразени на 100 хил. население е преминат в редица области, като 

най-тревожна продължава да бъде обстановката в област Кюстендил. Все още обаче 

http://www.cross.bg/
https://www.cross.bg/mart-krushteneta-vitzepremierut-1655802.html
http://www.dnevnik.bg/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/02/24/4178814_zavedeniiata_shte_rabotiat_pri_50_zaetost_i_do_shest/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/02/24/4178814_zavedeniiata_shte_rabotiat_pri_50_zaetost_i_do_shest/
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средно на национално ниво стойностите не са достигнати. (За неяснотите при въвеждане 

на мерки по области - тук) 

Отваряне на заведенията премиерът Бойко Борисов заръчва от няколко дни, като в сряда 

се разпореди от 1 април да отворят и нощните клубове и барове. Развлекателният бранш 

е най-засегнат от COVID кризата, като нощните заведения работеха последно през 

ноември миналата година, а оттогава ресторантите и кафенетата могат да правят само 

доставки или да предлагат взимане на поръчки от място. Официалната заповед, която ще 

регламентира работата на заведенията от 1 март все още не е издадена. 

Преди три седмици пък щабът за коронавируса прогнозира нов пик на заразата, с 

тревожност се говореше и за разпространението на британската мутация на SARS-CoV-

2 (вирусът, причинител на болестта COVID-19). 

От 1 март ще може да се организират и конгреси, като трябва да се използва до 30% от 

капацитета на залите. Случайно или не, разхлабването на тази мярка почти съвпада с 

наближаващото официално начало на предизборната кампания. 

На срещата в здравното министерство допускането на организирани конгреси е 

коментирано в контекста на туризма. От съобщение на Българската хотелиерска и 

ресторантьорска асоциация (БХРА), чиито представители също са участвали в срещата, 

се разбира, че от 1 март се очаква да отпадне забраната за организирани туристически 

пътувания в страната, а от 1 април - и в чужбина. Редът за тези пътувания ще се определя 

от туроператорите и туристическите агенти при спазване на съответните санитарни 

марки за безопасност и сигурност на туристите. 

"Дневник" следи ситуацията с коронавируса в страната. 

 

www.dnes.bg, 24.02.2021 г.  

https://www.dnes.bg/stranata/2021/02/24/bchk-predlaga-psihologicheska-podkrepa-po-

telefona.481058 

 

БЧК предлага психологическа подкрепа по телефона 

 

"Информацията е истински важна, може да спаси живот", посочи Деница 

Баръмова 

 

Български червен кръст откри безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа и 

информация за COVID-19. Хората могат да се свържат безплатно с консултанти на БЧК. 

"Всичко работи както беше планирано. Контактният център беше открит вчера в 

Пловдив. Телефонът е 0800 11 466, той е абсолютно безплатен. Можем да се свързваме 

с хората, които имат нужда от помощ", посочи председателят на Младежкия червен 

кръст Деница Баръмова в ефира на Bulgaria ON AIR. 

Тя уточни, че всеки човек от всяка точка на България може да се обади. 

"Нормално е всеки от нас да се чувства притеснен и напрегнат. Информацията е истински 

важна, донякъде може да спаси живот. Психичното здраве отново е на дневен ред. БЧК 

е на линия и може да помогне на всеки, който се чувства под стрес и напрежение", 

подчерта Баръмова. 

По думите й има хора, които са изцяло наясно със ситуациятa, но въпреки това се 

чувстват напрегнати, защото имат опасения за последствията ако се заразят. Други са 

обзети от силна тъга след загубата на близък. Има И повишени нива на домашно насилие. 

От другата страна на линията са психолози на БЧК и професионалисти по психосоциална 

подкрепа. А до края на март БЧК предоставя над 750 психологически консултации на 

хора, които не могат да си ги позволят. 

http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/stranata/2021/02/24/bchk-predlaga-psihologicheska-podkrepa-po-telefona.481058
https://www.dnes.bg/stranata/2021/02/24/bchk-predlaga-psihologicheska-podkrepa-po-telefona.481058
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"През март миналата година бяхме изправени в ситуация, в която осъзнахме, че не можем 

директно да оказваме помощ. Тогава спонтанно открихме националния чат за 

психосоциална подкрепа и година по-късно успяхме да открием контактния център. 

Надяваме се да продължат да работят дори и след пандемията", каза още Деница 

Баръмова. 

 

www.nova.bg, 24.02.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/02/24/316865/-/ 

 

Хематологът д-р Чавдар Ботев: Лекарството "Ивермектин" е безопасно 

 

Лекарите в САЩ също вече имат възможност да предписват медикамента за 

лечение на COVID-19 

 

Лекарите в САЩ вече имат възможност да предписват по своя преценка лечение на 

COVID-19 с "Ивермектин", след като Националният институт по здравеопазване 

преразгледа отношението си към лекарството и му даде по-висок статут, позволяващ да 

се използва не само в клинични проучвания. Сегашният статут означава, че здравните 

власти нямат против прилагането на лекарството, но няма достатъчно данни за пълното 

му разрешаване. Това каза д-р Чавдар Ботев, специалист по трансфузионна хематология 

и един от учредителите на Сдружението за лечение с реконвалесцентна плазма.  

Разрешените лекарства за лечение на коронавируса са малко и повечето от тях са със 

същия статут като на "Ивермектин"-а - още се събират данни за тяхната ефективност, 

обясни д-р Ботев. 

Според него лекарите у нас също могат да изписват това лекарство, ако преценят. Най-

важното е, че то е безопасно, твърди специалистът. 

Ето какво още разказа д-р Чавдар Ботев пред Dir.bg:  

При какви обстоятелства се приема ивермектин? 

Има една много голяма група учени, които работят в изследването на това лекарство и 

изводите, до които достигат те, са че има много добър ефект при профилактично 

приложение. 

Основното проучване е направено в Индия, където е давано на хора, които са живели с 

болни пациенти и само 7 процента са се разболели. А другото проучване е на група от 

Аржентина, където лекари на първа линия са го взимали и от контролната група също са 

се разболели много, докато тази, която го е приемала, няма такива болни. 

Другото приложение, което намира, е в ранните стадии като противовирусно средство, 

което означава, че основното му приложение е в тези първи седем дни, в които има вирус 

или, ако трябва да бъдем по-точни, от първия до третия ден би било най-добре, защото 

вирусният товар е най-много в първия ден при появата на симптомите. Така, че това е 

основното приложение на това лекарство. 

Говорим само за вируса на COVID-19 или за различни вируси? 

То се изследва за много вирусни заболявания и показва ефект. Вие знаете, че много малко 

лекарства са регистрирани за лечение на КОВИД и на практика най-добре е да се 

използват такива, които са регистрирани и се знаят техните странични действия. По 

отношение на безопасния профил, специално иверметкин се приема за едно много 

безопасно лекарство. Дори във Франция проучване на не малка група от 200 деца под 15 

килограма, включително шестмесечни бебета, и нещата се понасят много добре. Най-

честата проява при приема му е 2% диария. 

В кои държави е регистрирано до момента това лекарство?  

http://www.nova.bg/
https://nova.bg/news/view/2021/02/24/316865/-/
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Има латиноамерикански държави, където е регистрирано, но по принцип в момента 

много от лекарствата при лечение на COVID-19 се прилагат по този начин. Тоест не са 

напълно регистрирани, просто се търсят доказателства за тяхното приложение и това 

става или като проучване, или с разрешение на министъра на здравеопазването. 

Но тук имаме много сериозни данни, че това лекарство работи и то добре при това 

коронавирусно заболяване. Просто няма финансова институция, която по най-добрия 

начин да стои зад тези клинични проучвания. Виждате, че лекарите сами се борят с 

цялата тази система и въпреки всичко постигат до резултати. 

В същия вариант ще ви кажа, че примерно едно лекарство като аспирин също не е 

доказано дали работи. В момента текат изследвания. Има едно проучване в Англия, 

където със заповед на министъра се проучват тези изследвания и се дава на практика на 

всички лекари, които желаят и могат да го използват за лечение на хора. И съответно се 

събират данните, обобщават се и се получава информация, която да бъде използвана за 

регистрация. 

Например в момента ваксините се използват също по особен начин - те не са 

регистрирани, но както виждате COVID-19 наложи промяна в общия ни подход. Тоест, 

ние имаме ново заболяване и сме тръгнали, откъдето няма нито едно регистрирано 

лекарство, а хората трябва да се лекуват. Най-доброто е да се търсят лекарства, които са 

регистрирани със смяна на предназначението и иверметкин е именно едно такова. 

Има много големи данни, които като обем в пъти надвишават дори тези, които са 

регистрирани за "Ремдесивир". Говорим за количество хора, които са изследвани.  

По-особени са самите проучвания. Правени са от лекари, може би не всичко е изпипано 

до съвършенство, в смисъл, че при повечето изследвания като недостатък се изтъква, че 

контролната група знае кои са контролна група, а тези, които взимат лекарство, се знае 

кое е, а не е на сляпо като метод. Но предполагам разбирате, че при това сериозно 

заболяване ако имаш възможност да повлияеш добре на лечението на толкова много 

хора, е нещо, което трябва да се използва. 

Ориентировъчно върху колко хора вече е прилагано това лекарство в световен мащаб? 

Трудно мога да ви кажа, но информацията, която изтича от тази група, на практика 

според мен са милиони хората, които са го използвали. Всъщност остава тези групи 

учени да сведат възможните методи за лечение, правилните методи за лечение до големи 

групи хора. В момента лекарството е разрешено в една област в Индия, където има 210 

милиона души, тоест то си е официално разрешено да се използва за лечение на COVID-

19. Това е нещо, което се използва по принцип в много големи региони. Става въпрос за 

милиарди хора, които са го пили, знаят как действа и всъщност се вижда ефектът. 

По принцип проблемът на всяко едно лекарство, което е евтино - почти е невъзможно да 

мине по нормален път и да се регистрира, особено пък за COVID-19, защото на практика 

изисква огромни средства за регистрация. Нещата минават през научни колективи, 

лекари, които правят всичко това, което могат с този финансов ресурс, но въпреки всичко 

информацията вече е сведена до целия свят, знае се и много колеги го използват. 

Включително в САЩ може да го използвате, където лекарите нямат забрана да го правят. 

В момента специално за COVID-19 сме в търсене на лекарства. Решението ще бъде от 

инхибитори - нещо, което да пречи на репликацията на вируса. Тоест ивермектинът е 

едно лекарство, което покрива напълно тези изисквания и е с много безопасен профил, и 

според мен трябва да се използва в тази ситуация, в която сме в момента. 

Предприемат ли се действия за регистрацията му в България и използва ли се то? 

Знам, че в България е правено проучване. Но все пак е правено българско проучване - с 

български средства някои от болниците са работили с това лекарство. Някои колеги 

споделиха, че са много доволни от направеното проучване. Появиха се и други колеги, 

които казаха, че не са доволни. 
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У нас има регистриран продукт, който е с регистрация на противопаразитно средство. 

По-важното е, че това лекарство отдавна трябваше да съществува на българския пазар 

като противопаразитно средство, защото това се води едно от най-значимите лекарства 

на Световната здравна организация и помага при много широк кръг заболявания от 

паразитен произход, но се вижда, че има и противовирусно действие, и ние във всеки 

момент, особено когато има риск за живота на болния, лекарят има право сам да избере 

съответното лечение. 

При COVID-19 на практика има пациенти, при които може да се каже, че животът им е 

застрашен, и лекарят тогава има право да избере каквото и да е лечение, с разрешение на 

комисия по лекарска етика. Дори плазмата, с която работят толкова време, в момента е в 

експериментален период. Ние сме в извънредна ситуация, където начинът и подходът 

към нашите пациенти трябва да отговарят на реалността. Всяка една възможност трябва 

да се използва, да се оценява и обективно да се взима правилното мнение. 

По принцип почти всяко ново лекарство, което се регистрира, е с астрономически цени, 

заради скъпия механизъм за регистриране на лекарство. На практика това затваря пътя 

на всяко евтино лекарство. Така че едно лекарство, като ивермектина, след като е 

стигнало до този статут, има много повече неща в плюс, отколкото в минус. 

Едно е да стои зад теб фармацевтична компания и да ти помага във финансирането, друго 

е учени да се борят със собствени усилия да си спасят болните пациенти. 

За съжаление допускам възможността, че за лекарства като ивермектина може да се 

плати, за да се направят не както трябва проучванията и да пропаднат данните. Въпреки 

че ако погледнете и се замислите, това лекарство на никого не пречи - нито на ваксините, 

нито на другите форми на терапия. То може да помогне част от нашите пациенти да не 

загиват.   

 

www.zdrave.net, 24.02.2021 г.  

https://www.zdrave.net/-/n16643 

 

Проф. Сава Джонев: Законът проправя пътя към европейското сертифициране на 

българските психолози 

 

„Една от най-силните страни на Закона за регулиране дейността на психолозите е, че той 

поставя началото на утвърждаване и въвеждане на задължителни стандарти, 

предшестващи и подготвящи нормативната база у нас за приемане на европейското 

сертифициране на професията“. Това заяви пред БНР председателят на Българското 

дружество на психолозите проф. Сава Джонев. 

Той бе категоричен, че работата на психолозите у нас има нужда от регулация и по тази 

причина в Народното събрание е бил внесен законопроектът, който вече премина първо 

четене. 

Според проф. Джонев, целта на закона е да изведе от практиката самопровъзгласили се 

дилетанти и имитатори, неподготвени отговорно и професионално за психологическо 

консултиране, които нанасят вреда на хората, които се обръщат към тях. 

Подобно на лекарите, и психолозите трябва да членуват в съсловни организации, защото 

това би било от полза както за практикуващите, така и за хората, които ползват услугите 

им, обясни проф. Джонев, коментирайки недоволството сред някои негови колеги, които 

възразяват срещу текста за задължително членство в дружеството като условие 

психолозите да могат да практикуват. 

„За да се влезе в съсловната организация е необходимо да си бакалавър, магистър или 

доктор по психология. Тези три неща са основата, за да влезеш по принцип в съсловната 

организация. Никой няма да налага критерии. След това ще създадем регистър в полза 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n16643
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на хората. Там ще бъдат представени и описани психолозите според тяхната 

квалификация“, допълни проф. Джонев и уточни, че всички психолози, завършили 

висше образование по специалността, ще бъдат включени в базата данни „обща 

психология“, а отделно от нея ще бъдат обособени няколко профилирани секции, в които 

те ще влизат според своята тясна специализация – клинична психология, психология на 

развитието, юридическа и криминална психология, социална психология и психология 

на труда, етнопсихология, политическа психология. 

Всеки психолог ще има профил, утвърден от комисии авторитетни специалисти, 

излъчени от самите психолози. 

Наличието на законодателство в нашата област е крачка напред по пътя към 

възможността българските психолози да получават европейския сертификат EURO PSY, 

обобщи проф. Джонев. 

 

 

 

 


