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ПРЕСКЛИПИНГ 

25 септември 2019 г., сряда 

 
25.09.2019 г., с. 11 

 

Световен ден на фармацевта 

 

Денят е обявен от Международната федерация на фармацевтите. Целта на 

професионалния празник е да подчертае ползата и добавената стойност на 

фармацевтичната професия, съществения принос в грижата за общественото здраве и 

високия й престиж. 

 

www.bnr.bg, 24.09.2019 г. 

http://bnr.bg/plovdiv/post/101169816/falshivite-bolnichni-mogat-da-se-sprat-s-kontrol-i-

sankcii 

 

Няма да се спрат болничните, както искат от АИКБ 

 

Галя Митева 

Като цинично и категорично безобразно  определи предложението на  Асоциацията на 

индустриалния капитал в България  първите три дни болнични да не се изплащат от 

никого, Ваня Григорова икономически експерт от "Подкрепа".   

Като мотивация работодателите  посочват увеличения брой на фалшивите болнични. 

Както и това,  че в много развити европейски страни имам такава практика.   

Ваня Григорова: Тази идея не е нова. Просто бизнесът се опитва по някакъв начин да си 

намали разходите, което е нормално. Не би било нормално обаче правителството да се 

вслуша в техните искания, тъй като това означа, че при един разболял се работник в 

колектива, ако не му се заплащат първите три дни той просто ще отиде на работа и ще 

зарази всички останали. В този смисъл коментарите, че бизнеса не може да поема 

социалната функция на държавата са несъстоятелни.  Когато останат без работници, след 

като всички се разболеят, ще усетят, че това не е социалната функция на държавата. Това 

е грижата на работодателя за хората, които изработват неговата печалба. 

Първо го нахрани и първо му дай подслон, дай му възможност да се стопли – като една 

машина, ще бъда безкрайно цинична по подобие на тях, за да може да стане ясно  - ако 

искаш една машина да работи ти я смазваш, ти й сипваш гориво, ти се грижиш за нея. 

Това не е социалната функция на държавата. Това е грижата на бизнеса, на добрия 

стопанин към хората, които зависят от него и той зависи от тях. В крайна сметка това е 

една бизнес колаборация и работниците са бизнес партньори на  работодателите.  

Предложението за неплащането на първите три дни болничен се отнася за всички, и за 

хората с общо заболяване и при трудова злополука и при професионално заболяване. 

Това е категорично безобразно, разбира се, трудова злополука в крайна сметка означава, 

че има вина на работодателя затова този работник да бъде нетрудоспособен определен 

брой дни. Не е възможно работникът точно в момента, в който има нужда от повече 

подпомагане да бъде лишен от всякакви средства. Знаете колко са скъпи, и те го знаят,  

колко скъпи са лекарствата, знаят колко изследвания и посещения при специалист трябва 

да се заплащат дори от здравно осигурените лица.  В този смисъл не е възможно и в 

държавата с най-ниски заплати в Европейския съюз, не е възможно изобщо да мислим в 

тази посока. 
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Тъкмо на тяхното събитие министър Петков каза, че това е антисоциална мярка и не биха 

се съгласили с нея. Силно се надявам да не си променят решението. 

Социалният министър Бисер Петков  след като вече заяви, че това няма да се приеме,  

предложи да се намалят дните  на болничния, който лекарят може да издава. 

Това няма да помогне. Ще се отиде на ЕЛКК и нищо няма да се промени.  

Това , което трябва да се направи е пълен контрол и санкции. 

 

www.bnr.bg, 24.09.2019 г. 

http://bnr.bg/horizont/post/101169863/dean-denev-zlokachestvenite-zabolavania-na-

kravta-ne-sa-smartna-prisada 

 

Деян Денев: Злокачествените заболявания на кръвта не са смъртна присъда 

 

 „Обществото трябва да е по-добре информирано, че съвременната медицина дава много 

възможности за лечение. Ние трябва да сме непримирими, когато българската здравна 

система не отговаря на тези очаквания“. Това каза пред БНР изпълнителният директор 

на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България 

Деян Денев относно предстоящите информационни активности в рамките на кампанията 

„Живот със злокачествени заболявания на кръвта е възможен!“. 

Според него първото, което трябва да търси реформата на българското здравеопазване, 

е по-добро лечение и по-добри резултати от лечението на българските пациенти. Срамно 

е в XXI век българското здравеопазване да изостава от европейските стандарти, 

категоричен бе той в предаването „Преди всички“. 

 „Голяма част от българите смятат, че злокачествените заболявания на кръвта са смъртна 

присъда, а това отдавна не е факт. Има диагнози, при които около 70% от пациентите се 

излекуват напълно. Когато ние или наши близки се сблъскват с това заболяване, не 

трябва да губим надежда – това е и мотото на кампанията“, подчерта Денев.  

Йоана Ангелова – анализатор в социологическа агенция „Естат“, също потвърди за 

преобладаващите негативни  нагласите у хората: 

 „Голяма част от хората не вярват, че могат да се излекуват от онкохематологично 

заболяване. Голяма част от хората не са убедени дори, че могат в близост до населеното 

си място да получат специализирана онккохематологична помощ. …Хората не знаят към 

кого да се обърнат. Част от тях биха се обърнали към общопрактикуващите си лекари. 

Част от тях – към онколог. Част от тази информационна кампания е и да разясним, че 

има конкретни специалисти по хематология, които са най-добре запознати с проблемите 

и най-добре биха разпознали симптомите". 

Хората все още са скептични към клиничните проучвания, отбеляза още Ангелова. По 

думите ѝ по-голямата част от хората биха се обърнали към алтернативна терапия само 

ако вече са изчерпали всички останали средства.   

 

www.zdrave.net, 24.09.2019 г. 

https://www.zdrave.net/-/n10633 

 

Излезе от печат бр. 29 на вестник „Форум Медикус” 

 

Основен научно-пропедевтичен акцент в специализирания седмичник е разговор с 

ендокринолога педиатър д-р Галина Попова по темата за растежа на децата и усилията 

на специалистите да организират мрежа от специализирани центрове за лечение на деца 

с растежен хормон. Стремежът е обхващане на нуждаещите се, компетентен 
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мутидисциплинарен подход, връзка с личните лекари. Инициативата се нарича 

„Партньори за растеж” и резултатите досега са обещаващо положителни. 

С децата е свързана донякъде и друга тема в новия брой на „ФорумМедикус” – 

отминалата 10-а конференция за редки болести и лекарства сираци - там се поставя 

ударението върху лекарите и специалистите, отличени за упорита практическа и 

експериментална работа в сферата на редките заболявания – една предизвикателна 

територия за всеки медик. 

„Форум Медикус” отразява по достойнство и отминалия 10-и юбилеен конгрес на 

Югоизточноевропейския медицински форум, като се спира на забележителните 

особености на събитието – присъствието на президента на Световната медицинска 

асоциация, личното приветствие от министъра на здравеопазването, участието на много 

студенти медици, като показател, че организацията има бъдеще. Както и разширяването 

на обхвата чрез присъединяване на научни асоциации за Югоизточна Европа от областта 

на акушерството и гинекологията, инвазивната кардиология, транспланталогията и др. 

Огласени са както интересните теми от научната програма, така и имената на носителите 

на голямата награда на ЮЕМФ „Заслужил лекар на Югоизточна Европа”. 

И докато лекарите се обединяват, за да обменят опит и да вървят напред, в бр. 29 „Форум 

Медикус” публикува и тревожни заключения на експерти от СЗО/Европа – „Забавя се 

напредъкът към равнопоставеност”, което всъщност означава, че не само остават, но се 

задълбочават разликите в здравните показатели в страните от региона. 

От здравните  теми от отминалата седмица „Форум Медикус” откроява позицията на 

БЛС, че приема предложения от МЗ нов здравен модел като „абсолютно неприемлив за 

съсловието”.  Изтъкнати на стр. 1 са и темите за това, че най-после има „зелена светлина” 

да продължат дейностите по изграждане на нова детска болница в България – една идея, 

за която вестникът ратува от години. Друга, многократно разисквана на страниците на 

„Форум Медикус” област са трансплантациите – сега в броя заглавието на текущата 

информация е „Вместо да трансплантира, държавата ще плаща” / за трансплантации в 

чужбина/. Усещането е за горчилка, когато една държавна медицинска задача остава 

толкова дълго нерешена. 

В бр. 29 „Форум Медикус” съобщава също имената на: номинираната за еврокомисар по 

здравеопазването психоложка от Кипър, избрания за нов директор на СЗО/Европа 

белгиец; избраната за ректор на МУ в София проф. Мариана Мурджева. Цитирана е също 

така позицията на ЕМА по темата за ранитидин, по която явно тепърва ще се говори. 

Отразен пълноценно е отминалият ден за безопасност на пациента, макар че за лекарите 

всеки ден е такъв. По темата интерес заслужава публикуваното становище от НЗОК със 

заключението, че пациентът става все по-взискателен. 

В броя се съдържат още новини, съобщения за предстоящи медицински събития, както 

и разказ за отмора „Екстравагантният столетник”. 

 

www.clinica.bg, 24.09.2019 г. 

https://clinica.bg/9549- 

 

МУ-Варна домакин на Европейската нощ на учените 

 

МУ- Варна е организатори и домакин на Европейската нощ на учените. Официалното 

откриване е на 27 септември от 17 часа във Факултета по фармация. През 2019 

основната тема е ′Когато науката и индустрията се срещнат′. 

За шеста година Медицински университет – Варна е не само домакин, но и организатор 

на Европейска нощ на учените 2019. Точно в 17.00 часа във Факултета по фармация ще 

бъде даден старт на поредицата от събития. Жителите и гостите на града. Ако се окажат 

http://www.clinica.bg/
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в 17.15 часа в близост до университетска аптека „Мед Уни Фарм" ще могат да видят 

демонстрацията, която цели да представи лекарствените форми, изготвени в аптеката. 

Любителите на химичните опити и демонстрации могат да се насладят на тях в 301 каб., 

на 3-ти етаж във Факултета по фармация. Научно кафе – „Когато науката и индустрията 

се срещнат" започва в 18.30п часа. Там ще има дискусия с доц. Величка Андонова. 

Веднага след това от 19.00 до 19. 15 часа започва Викторина и томбола с награди. Детска 

научна лаборатория отваря врати в 19 часа на 9-ти етаж. Точно там, но от 20.30 започва 

научно парти. Програма на Образователен център – Варна ще се проведе Юнашки салон. 

От 15 до 19.30 часа ще бъде представена 

Фотоизложба на тема „Варна – университети, наука, общество". Помислено е за 

любителите на киното. От 17.40 до 18.20 часа ще има научно кино (медицина, химическа 

индустрия). А веднага след това започва Научното кафе „Когато наука и индустрия се 

срещнат". От 15.00 до 15.30 часа е предвидена обиколка на «Агрополихим». Там ще бъде 

представена презентацията на тема „Растеж на знанието в Агрополихим: (научни 

интереси - Кръгова икономика, Грижа за глобалното хранене – използване на селското 

стопанство). В 16 часа ще приключи срещата в научно кафе: „Когато науката и 

индустрията се срещнат". 

 

www.nova.bg , 24.09.2019 г.  

https://nova.bg/news/view/2019/09/24/263614/ 

 

НАДЕЖДА ЗА ОНКОБОЛНИТЕ: Ново таргетно лекарство е одобрено за употреба 

в Европа 

 

Според учените терапията дава надежда за хиляди тежкоболни пациенти 

 

Деница Суруджийска 

Ново лекарство за рак е одобрено за употреба в Европа. Според учените терапията дава 

надежда за хиляди тежкоболни пациенти в напреднал стадий на онкозаболявания. 

Става дума за нов вид препарат от т.нар. „таргетна” терапия. За разлика от сега 

действащите медикаменти – новото при него, според Европейската агенция по 

лекарствата, е че ще може да се прилага при тумори от различни тъкани – стига само да 

е налице определена генна мутация. 

2-годишната Шарлът Стивънсън от Белфаст страда от рак на костите. След като лекарите 

не дават големи шансове за лечение с познатите медикаменти – семейството на Шарлът 

се съгласява да й приложат нов вид лекарство – Ларотректиниб. Терапията се оказва 

успешна, а подобен ефект онколозите постигат при над 2/3 от пациентите. 

„Става дума за тумори, които са неоперабилни, много инвазивни, метастазирали или при 

които самата операция е много рискова. Това дава шанс за живот с добро качество за 

тези болни, при които сега е имало лоша прогноза”, каза д-р Ирена Брадинова. 

 „Би било неправилно да се каже, че иновативната терапия минимизира или отстранява 

страничните реакции, но се променя спектърът на тези реакции, но постигнатият отговор 

е много по-силен, по-впечатляващ и по-траен – измерен на молекулярно ниво”, 

коментира проф. Жанет Грудева. 

В случая с ларотректиниб – това, което кара учените да го нарекат „революционен 

медикамент” е фактът, че има по-универсално действие. Трябва само да е налице 

определена генна мутация – която да прави тумора лечим. 

„Новото при него е, че независимо от тъканния произход на самия тумор – счита се, че е 

ефектен при тумори с различен тъканен произход”, каза още Брадинова. 

http://www.nova.bg/
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Затова лекарите смятат, че може да се прилага както при пациенти с рак на костите, така 

и при онкозаболявания на мозъка, на бъбреците и на щитовидната жлеза. „Новите 

терапии ни дават възможност за по-голяма специфичност, когато искаме да повлияем 

туморния процес”, каза  проф. Жанет Грудева. 

Междувременно, надежда и за пациентите със злокачествени заболявания на кръвта. 

Болни от левкемия у нас вече са в ремисия без лечение. След първия подобен случай в 

Пловдив преди 2 години, лекарите успешно са спрели терапията и на други пациенти – 

заради добри показатели. „Вече можем да говорим не само са лечение, но и за излекуване 

– при строг контрол”, каза Грудева. 

 

 
25.09.2019 г., с. 1-6 
 

Вестник „Марица“ организира първата извънстолична здравна дискусия 

 

„Иновации в името на нашето здраве“ е дискусията, която вестник „Марица“ и „Хермес 

медия“ организират на 3 октомври 2019 г. четвъртък, от 10 ч. в зала „Тракия“ на хотел 

„Рамада Пловдив Тримонциум“. 

 

С водещи специалисти от сектора 

Вестник „Марица“ организира първата извънстолична здравна дискусия 

 

Като водеща регионална медия в. ”Марица“ има ангажимент към обществото по всички 

социално значими теми 

„Иновации в името на нашето здраве“ е дискусията, която вестник „Марица“ и „Хермес 

медия“ организират на 3 октомври 2019 г„ четвъртък, от 10 ч. в зала „Тракия“ на хотел 

„Рамада Пловдив Тримонциум“. В нея участие ще вземат водещи специалисти от 

здравния сектор у нас, където се прилагат най-високите технологии, най-новите научни 

изобретения, най-добрите умения на медицински специалисти и фармацевти. 

Основната цел на срещата е грижата за здравето, профилактика на заболяванията и 

насърчаване на здравословен начин на живот чрез подхода „здраве във всички 

политики“. Тя е залегнала и в здравната програма на ЕС, а информираността на 

обществото по тези теми е сред основните приоритети на съюза според еврокомисаря по 

здравеопазване и безопасност на храните Витянис Андрюкайтис. Дискусията ще 

популяризира добрите здравни практики, ще стимулира използването на иновативни 

стоки и услуги в системата на здравеопазването, по този начин ще насърчи интереса на 

хората към по-добър начин на живот. 

Като водеща регионална медия в. „Марица” има ангажимент към обществото по всички 

социално значими теми. „Идеята на организаторите е хората да бъдат периодично 

информирани за въведените нови, модерни здравни технологии и услуги, които вече се 

прилагат или предстои да се предлагат в Пловдив, за да може всеки да полага пълноценна 

грижа за здравето си, посочи д-р Веселка Христамян, модератор на дискусията. За 

жалост и лекарите невинаги са в крак с бързо навлизащите технологии. Често нямат и 

време да ги следят активно и да запознават пациентите си с тях. Нека тежките и сложни 

заболявания не бъдат повече стигма за обществото. Вярваме, че добрата здравна 

информираност работи като превенция на човешкото здраве и качеството ни на живот“. 

На събитието ще бъдат поставени въпроси, свързани с проблемите в лечението и 

профилактиката, и ще бъдат представени методи с доказана ефективност и безопасност 

на приложение. 


