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ПРЕСКЛИПИНГ 

26 януари 2021 г., вторник 

www.btv.bg, 25.01.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/d-r-trifon-valkov-ivermektin-ne-e-pokazal-

sashtestveni-efekti-varhu-covid-infekcijata.html 

 

Д-р Трифон Вълков: Ивермектин не е показал съществени ефекти върху COVID 

инфекцията 

 

Според лекаря преливането на кръвна плазма също не влияе върху оздравителния 

процес 

 

За последните месеци редица лансирани в битката с COVID-19 препарати са загубили 

своя приоритет и за някои даже е доказано, че могат да бъдат опасни за пациента. Това 

посочи в студиото на "Лице в лице" инфекционистът д-р Трифон Вълков. 

„Препаратите ивермектин и хидроксихлорохин загубиха своя приоритет. В голяма част 

от държавите в Западна Европа не се отчитат никакви ползи, дори нещо повече, в тези 

концентрации, които са показали, дори биха упражнили сериозни токсични ефекти“, каза 

д-р Трифон Вълков.  

„Има проучвания, които показват, че прилагането на препарата ивермектин не е показало 

съществени ефекти, той не помага за профилактика и не може по никакъв начин да 

замести ваксинацията", заяви още той. Проучванията до момента категорично отричат 

неговите ползи при пациенти с доказана COVID инфекция, отбеляза той. 

Според последните проучвания, преливането на кръвна плазма също няма съществен 

ефект върху оздравителния процес на пациентите с доказан COVID, посочи лекарят.   

Антибиотиците пък се включват, когато има доказана вторична вирусна инфекция, 

припомни той. 

„Кортикостероидите още от самото начало са одобрени при лечението на коронавируса, 

но опитите на научната общност да разработи противовирусен препарат още 

продължават“, посочи инфекционистът. 

Той съобщи, че от днес в Германия е одобрен и вече са закупени дози моноклонални 

антитела – това, с което се лекуваше и Доналд Тръмп, обясни инфекционистът. Според 

други проучвания, може да се използва и препарат, които блокира специфичен клетъчен 

ензим, който вирусът използва за собствената си реплицкация. 

Ваксините са най-важната специфична профилактика срещу тази коронавирусна 

инфекция, заяви д-р Трифон Вълков. 

Нов щам? 
Има само един-единствен щам на коронавируса, това което сега наблюдаваме са нови 

генетични линии, които са общо 4, обясни в  инфекционистът. Разликата е в някои 

мутации, които се селектираха в генома на вируса, допълни лекарят. 

Според него новите генетични линии са по-заразни, но до момента няма нито едно 

проучване, че новата британска генетична линия, е по-смъртоносна.  

 

www.btv.bg, 25.01.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/szb-i-baz-zdravnijat-ministar-vodi-lichna-vojna-sas-

zavedenijata.html 

 

СЗБ и БАЗ: Здравният министър води лична война със заведенията, ще настояваме 

за оставката му 
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Причината за острата им реакция е новината от днес, че част от мерките ще се 

разхлабят за други бизнеси 

 

Здравният министър води война със заведенията. С това становище излязоха 

от Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията. 

Причината за острата им реакция е новината от днес, че част от мерките ще се разхлабят 

за фитнес зали, магазини в молове и зали за танци, но не и за баровете и ресторантите, 

намиращи се извън хотели. 

"Защо, при положение че сте уплашени от новия щам на вируса и очаквате ръст на 

заболелите, разхлабвате мерки? Не трябва ли да ги затегнете? За всички!!! Защо не се 

случи очакваният ръст на заболели след коледните и новогодишни празници? Защо един 

ресторант извън хотел е по-опасен от ресторант вътре в него?", питат от бранша. 

Те настояват още и за отговор на въпроса: "Защо сектори, които бяха затворени по едно 

и също време с ресторантите, сега се отварят, а заведенията остават затворени?" 

"Това автоматично означава само две неща - или Вие сте допуснал грешка по-рано, като 

не сте ги затворили стъпаловидно и сте нанесли огромни финансови щети, или 

потвърждавате нашата позиция, че действате емоционално и неморално!!! Кое Ви дава 

право да взимате решения, касаещи над 400 000 души, заети пряко и косвено в нашия 

бранш, да обричате на фалит бизнеси, градени с години, и да карате хиляди семейства и 

техните деца да гладуват и мизерстват?!", посочват в позицията си. 

Ако случаите на Ковид-19 се увеличат, след като разхлабвате мерки, ще признаете ли, че 

сте сгрешили и хора са загубили живота си, заради това Ваше действие? И ще затворите 

ли ВСИЧКО тогава? 

От бранша уточняват, че ако не получат конкретни отговори, подкрепени с факти, ще 

свалят доверието си към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов и ще 

настояват за неговата оставка. 

 

www.bgonair.bg, 25.01.2021 г.  

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/215551-politiko-balgariya-shte-dostigne-do-70-

vaksinirani-prez-2040-g 

 

"Политико": България ще достигне до 70% ваксинирани през 2040 г. 

 

Според изданието България трябва да увеличи темпото си на ваксинация 29 пъти 

 

Нови 14 000 дози от ваксината на Pfizer и BioNTech пристигнаха у нас. В края на месеца 

се очаква и втората пратка с ваксините на Moderna. А според авторитетното издание 

"Политико" България ще достигне 70% ваксинирано население едва през 2040 година. 

В момента страната ни заема последното място в класацията на страните от Европа. За 

сравнение - Великобритания ще достигне тези стойности още в края на лятото тази 

година, Румъния – в края на следващата. 

Според изданието България трябва да увеличи темпото си на ваксинация 29 пъти, за да 

стигне 70% имунизирано население до края на лятото. 

Ако всичко върви по план, страната ни може да очаква през февруари доставка на 83 

хиляди, а през март на 104 хиляди дози от ваксината на Pfizer и BioNTech. 

"Aко пет ваксини имат разрешение за употреба до средата на годината, 2,5 милиона, пак 

индикативно казвам, ще може да се ваксинират до юни. Това зависи от необходимите 

дози от ваксините, тъй като към момента се поставят по две от разрешените засега за 
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употреба в Европа. Транспортът и съхранението допълнително забавят имунизацията", 

коментира директорът на ИАЛ Богдан Кирилов. 

От "Политико" посочват, че тези проблеми могат да бъдат избегнати в следващите 

месеци, когато повече ваксини бъдат одобрени от Европейската агенция по лекарствата. 

В края на януари се очаква препоръка от агенцията за пускане в употреба и на трета 

ваксина – тази на AstraZeneca. По думите на директора на Изпълнителната агенция по 

лекарствата Богдан Кирилов може да има и четвърта разрешена ваксина - 

аденовирусната на компанията Johnson and Johnson. Водят се преговори и за руската – 

Sputnik. 

"Имаме информация, че са започнали първоначалните преговори между Европейската 

агенция по лекарствата и руския производител и ако ваксината отговаря на европейските 

изисквания, вероятно ще може да получи разрешение за употреба", заяви Кирилов. 

До момента над 26 000 души са имунизираните в България, като на 4610 от тях е 

поставена и втората доза от ваксината.  

"Важно е хората да знаят, че максимум за 3-4 дни след пристигането на 

ваксината половината се поставят, а другата половина чакат да минат 21 дни. Затова при 

нас изглежда по-бавно, но е 100 процента сигурно", каза премиерът Бойко Борисов. 

Продължава разпространението на новия британски вариант на коронавируса. 

"Първо, ваксините му действат. Второ, няма мед доказателства че преминава по-тежко. 

Не е по-опасен и смъртоносен. Методите, които използваме, хващат и британския щам", 

посочи проф. Тодор Кантарджиев. 

 

www.dnes.bg, 25.01.2021 г. 

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/01/25/prof-korsun-niama-dokazani-gripni-virusi-

koeto-e-neobichaino.477687 

 

Проф. Корсун: Няма доказани грипни вируси, което е необичайно 

 

Тя обясни още, че новият вариант на COVID-19 е с 50 до 70% по-заразен 

 

"Досега няма доказани грипни вируси, което е необичайно. Предишни сезони 

обикновено през този период на годината започваше грипната епидемия". Това каза в 

ефира на bTV проф. Нели Корсун, завеждащ Националната референтна лаборатория 

"Грип и остри респираторни заболявания" към Националния център по заразни и 

паразитни болести. 

Тя допълни, че циркулацията на грипните вируси в цяла Европа е много ниска в момента. 

Миналата седмица са доказани само 13 грипни вируса, което е необичайно.  

За новия вариант на коронавируса тя обясни, че осем проби на хора, пристигнали от 

Великобритания, са показали генетични промени, които са характерни за него. 

"Той е с 50 до 70% по-заразен от представителите на други генетични варианти вируси", 

обясни още проф. Нели Корсун. 

 Относно твърдението на британския премиер Борис Джонсън, че той е по-заразен, тя 

допълни, че по-високата смъртност се дължи не толкова на новия вариант, а на това, че 

болниците са препълнени и оказването на медицински грижи е затруднено. 

"В САЩ очакват до края на март този вирус да стане доминиращ там. Европейският 

център за контрол на заболяванията счета, че рискът от разпространението на този 

генетичен вариант е много висок", поясни проф. Корсун. 

"Имунитетът, койтое създаден в резултат на предишно заболяване, осигурява защита и 

срещу този генетичен вариант. Не така обаче стои въпросът по отношение на другите 

два генетични варианта - от Южна Африка и от Бразилия. Тези варианти също съдържат 
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много голям брой генетични промени, но различни от тези на британския вариант. Някои 

от тях правят вирусите, способни да избягват имунитета, къздаден от предишна 

инфекция. В този смисъл са възможни повторни инфекции в резултат на тези 

генетичниварианти", обясни проф. Нели Корсун. 

 За момента южноафриканският вариант е слабо доказан в Европа. В 10 страни има 

единични случаи. Бразилският вариант пък изобщо не е доказан в европейските страни. 

По публикацията работи: Ния Христова 

 

www.news.bg, 25.01.2021 г. 

https://news.bg/politics/vanshnite-ministri-na-es-prizovaha-ek-da-prodalzhi-

pregovorite-s-proizvoditelite-na-vaksini.html 

 

Външните министри на ЕС призоваха ЕК да продължи преговорите с 

производителите на ваксини 

 

Заместник-министър председателят и министър на външните работи Екатерина 

Захариева участва в проведеното днес в Брюксел редовно заседание на Съвет "Външни 

работи". Министрите обсъдиха широк кръг от теми - ситуацията в Русия след ареста на 

Алексей Навални, предоставянето на ваксини за Западните Балкани и Източното 

партньорство, отношенията със САЩ, Турция и Япония, както и климатичната 

дипломация. 

Всички държави-членки осъдиха действията на руските власти, които арестуваха хиляди 

мирни демонстранти, подкрепящи опозиционния лидер Алексей Навални. Държавите от 

ЕС отново призоваха Москва да освободи Навални и останалите задържани граждани. 

"Арестуването на Алексей Навални при пристигането му в Русия е доказателство за 

тревожната тенденция на сериозно ограничаване на гражданското общество и правата на 

човека в тази страна", заяви в своето изказване вицепремиерът Екатерина Захариева. 

По отношението на ваксините срещу COVID-19 върховният представител Жозеп Борел 

и еврокомисарят по разширяването Оливер Вархей призоваха държавите-членки да 

подпомогнат с ваксини страните от Западните Балкани и от Източното партньорство. 

Министрите на ЕС отправиха силен призив към ЕК да продължи разговорите с 

производителите на ваксини с цел спешно осигуряване на договорените количества за 

държавите-членки. България бе първата страна, която декларира готовност да 

подпомогне с ваксини страните от Западните Балкани, а впоследствие министър 

Екатерина Захариева заедно с още 12 свои колеги от ЕС призова Европейската комисия 

за приоритетно предоставяне на ваксини и на държавите от Източното партньорство. По 

този начин няма да бъдат ощетявани и гражданите на Европейския съюз, тъй като има 

достатъчно забавяне във ваксинационната кампания поради намаляването на доставките. 

Външните министри на държавите-членки на ЕС проведоха видеоконферентна дискусия 

с японския си колега Тошимицу Мотеги. "България цени високо Япония като 

стратегически партньор, с който споделяме общи ценности и интереси, и желаем да 

развиваме съвместно сътрудничество в Индийско-тихоокеанския регион", подчерта в 

своето изказване министър Захариева. Двете страни осъществяват съвместни проекти в 

държавите от Западните Балкани. 

Министрите приветстваха встъпването в длъжност на президента Джо Байдън и 

обещаващите първи стъпки за подновен ангажимент на САЩ по линия на 

международното сътрудничество и борбата с глобални предизвикателства като 

климатичните промени, COVID-19 и др. Потвърдиха желанието за засилено 

трансатлантическо сътрудничество въз основа на Заключенията на Съвета от декември 

2020 г. 

http://www.news.bg/
https://news.bg/politics/vanshnite-ministri-na-es-prizovaha-ek-da-prodalzhi-pregovorite-s-proizvoditelite-na-vaksini.html
https://news.bg/politics/vanshnite-ministri-na-es-prizovaha-ek-da-prodalzhi-pregovorite-s-proizvoditelite-na-vaksini.html


Page | 5 

5 

Жозеп Борел информира за срещата си с турския външен министър Мевлют Чавушоглу, 

проведена на 21 януари 2021 г., която по думите на върховния представител е преминала 

в изключително позитивна атмосфера. Външните министри на ЕС приветстваха 

конструктивните послания на турската страна, които следва да бъдат подкрепени от 

конкретни стъпки за трайно намаляване на напрежението в Източното Средиземноморие 

и отваряне на пътя към позитивен дневен ред в отношенията ЕС - Турция. 

След предложението на Европейската комисия за Европейската зелена сделка и 

приемането на Заключенията на Европейския съвет от декември 2020 г., утвърждаващи 

лидерската роля на ЕС в борбата с климатичните промени, Съвет "Външни работи" 

отправи силно послание към останалите страни да засилят ангажиментите си за справяне 

с това глобално предизвикателство. 

Министрите поставиха началото на дългосрочна стратегическа дискусия относно 

влиянието на климатичните промени и енергийния преход върху стабилността и 

сигурността в глобален мащаб. 

Бе обсъдено и сътрудничеството с Великобритания в областта на външната политика и 

сигурността. 

 

www.bnr.bg, 25.01.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101410212 

 

НОЩ препоръча постепенно разхлабване на Covid мерките 

 

Здравният министър Костадин Ангелов ще издаде заповед за влизане на територията 

на страната на всички граждани, идващи от трети страни и от Европейския съюз, 

с PCR тест. Ангелов обяви: 

"По този начин искаме да осигурим територията на Република България и да повишим 

сигурността на българските граждани по отношение на внасянето на новия щам на 

коронавируса в страната, тъй като сме завоювали едни сдобри позиции по отношение на 

заболяемост и смъртност на европейско ниво и не искаме те да бъдат променяни". 

Държавният здравен инспектор доцент Ангел Кунчев докладва пред премиера Бойко 

Борисов, че се прави всичко възможно да се ограничи разпространението у нас на 

новия вариант на коронавируса:   

"Продължава разпространението на британския вариант на вируса, който прави доста по-

големи бели, ама как да не се съобразим с този факт, защото можем да очакваме, че 

постепенно страните в Европа ще бъдат засегнати и то сериозно от него. Правим всичко 

възможно да намалим скоростта му на разпространение". 

По отношение на доставката на ваксините, на съвещанието при Борисов стана ясно, 

че интересът към ваксинирането нараства при работещите в извънболничната 

помощ, подготвят се списъци на желаещите от трета фаза. От февруари доставките 

на ваксината на "Пфайзер" ще са всяка седмица, подчерта изпълнителният директор на 

Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов:  

"Не на две седмици, както до този момент, като количествата се увеличават постоянно. 

За месец февруари очакваме 83 хиляди дози, за месец март 104 хиляди, това е 

информация към момента". 

Националният оперативен щаб препоръча постепенно разхлабване на 

противоепидемичните мерки в България по време на работното съвещание, което 

премиерът свика в Министерския съвет с представители на НОЩ, Ваксинационния щаб 

и министри. 

Аргументите за препоръката са, че България се намира в много добро положение към 

момента, в резултат на предприетите мерки заболеваемостта на 14-дневна база е 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101410212
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под 100 на 100 000 души и сме една от четирите европейски държави извън червената 

зона. Но заради разпространението на новия вариант на Covid-19 и в България е 

необходимо да се внимава.  

В рамките на заседанието беше потвърдено решението от 4 февруари да се възобнови 

присъственото обучение на учениците от 5 до 12 клас по строго определен ред. 

От началото на февруари врати отново ще могат да отворят залите за фитнес, спорт, 

танци и за културни мероприятия, както и магазините в големите търговски 

центрове. 

Премиерът Борисов разпореди на здравния министър да проведе среща с 

представителите на ресторантите, заведенията и нощните клубове и отново да 

обсъдят възможни варианти за тяхното функциониране. 

"Нека все пак си спомнят, че преди един месец имаше хора, които починаха в линейки, 

обикаляйки. Нямаше легла в болниците, имаше хора, които прекараха много тежко и се 

бореха за легла. Това беше преди един месец. За радост с нашите мерки ние това го 

спряхме в рамките на седмици", посочи премиерът. 

Борисов обърна внимание, че ако заведенията заработят отново сега, при 

повишаване на броя на заразените с коронавирус, отново ще трябва да бъдат 

затворени и в такъв случай държавата по-трудно ще може да изплаща помощ, 

защото пак ще са необходими нотификации за това. 

"Разбираме абсолютно тяхната тревога и това, че не работят. Рискът е, ако ги освободим, 

дори на 40% да работят, не знам другаде в Европа дали работят и къде, в кои държави, 

но допускаме, че ги освобождаваме - трябва много ясно да знаят, че тогава, при вдигане 

на броя на заразените, отново ще бъдат затворени и тогава много по-трудно 

Министерството на икономиката и социалното министерство ще изплатят тези средства, 

за които в момента те получават".  

Премиерът коментира и нарушенията на мерките с факта, че хората не вярват. 

"Не може да ги убедим, с това и обяснявам и масовото нарушаване в заведенията, в 

ресторантите, където събират по 100 и нагоре човека. Хора, които са уплашени, това не 

могат да го правят".  

По отношение на изпълнението на ваксинационния план здравният министър Костадин 

Ангелов докладва, че до момента над 26 000 души са имунизирани, като на 4610 от 

тях е поставена и втората доза от ваксината. 

В част от областите на страната ще започне ваксинирането на учителите. Подготвят се и 

списъците с желаещите да се ваксинират и от третата фаза на ваксинационния план. 

"Нека хората да знаят, че максимум за 3-4 дни след пристигането на ваксината, 

половината от количествата се поставят, а другата половина се пази за след 21 дни, за 

втората доза. При тези разклатени доставки, ние не рискуваме здравето на хората", 

коментира премиерът Борисов. 

Изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов докладва, 

че днес в страната са пристигнали повече от 14 000 дози ваксини, които веднага ще 

започнат да бъдат поставяни.  

"България се намира в една много добра ситуация, но в страната ни е изолиран 

новият вариант на вируса", каза председателят на НОЩ и началник на ВМА 

проф. Венцислав Мутафчийски. 

"Получихме вече лошата вест от професор Кантарджиев - в България е изолиран новият 

вариант, това е алармиращ факт, който трябва да заостри нашето внимание". 

Професор Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни 

болести и член на щаба, обаче е категоричен, че новият вариант не е по-смъртоносен. 

"Досега нямаме медицински доказателства, че преминава по-тежко. Не, той не е по-

опасен и смъртоносен", каза Тодор Кантарджиев.  

https://bnr.bg/horizont/post/101410033/pristigat-oshte-14-040-dozi-ot-vaksinata-sreshtu-covid-19-na-pfaizer
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www.dnes.bg , 25.01.2021 г.  

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/01/25/ekspert-kugyr-ne-moje-da-se-izpolzva-za-

vyzdushna-lineika.477754 

 

Експерт: "Кугър" не може да се използва за въздушна линейка 

 

Да се помисли за хеликоптерни площадки в държаните болници, препоръча инж. 

Боновски 

 

"Няма нито аргумент "Кугърите" да станат въздушни линейки. Не всеки хеликоптер 

може да се ползва за всичко. "Кугърът" може да се ползва само за медицинска евакуация 

- ако някъде има земетресение, война, носилките в него са от плат", каза за "Денят ON 

AIR" инж. Мариян Боновски. 

По думите му всякакво друго медицинско оборудване не е за ползване в такъв тип 

машини. 

"Няма как "Кугър" да се ползва за въздушна линейка, защото тепърва трябва да се 

сертифицира, но ако това все пак се направи, цената ще е колкото за два-три медицински 

хеликоптера. Явно няма политическа воля и само се говорят празни приказки. "Кугърът" 

трябва да каца от летище до летище, а не в градска среда, той е много тежък (9 тона) и 

шумен хеликоптер. По стандарт медицинският хеликоптер е 3,5 тона", посочи експертът. 

Според него трябва да се помисли за хеликоптерни площадки в държаните болници. 

"Трябва да си поставим сериозна задача, но изграждането не е покупката - сама птичка 

пролет не прави. Няма как да отидем с боклукчийски камион да продаваме баници", 

подчерта Боновски за Bulgaria ON AIR и допълни: Въпросът за пилотирането и хората е 

най-важен и ако сега не почнем с обучението, ще имаме проблеми. 

"Сега имаме не повече от 24-25 такива авиатори. Максималната пределна възраст, до 

която могат да летят тези хора, е 60 години Трябва да ползваме наличните кадри за 

преходен период и да обучават хора, които биха учили за пилоти", обясни той.               

Ние сме единствените, които евентуално ще го направят - да преоборудват "Кугър" в 

медицински хеликоптер. В България няма такива пилоти, които да имат нужния брой 

летателни часове, а те са минимум 1500. Не може да не се погледне сериозно и на 

системата 112, както и обучението на медицински екип, който да работи с машините. 

Минимумът за започване на нужната система е 3 хеликоптера. Освен за радиуса на 

действие, трябва да се мисли и за медицинската част, не само транспортната", заяви още 

събеседникът. 

Инж. Боновски припомни, че сме единствената страна в ЕС, в която няма изградена 

система, а не само хеликоптери. В момента у нас има 12 "Кугъра", които в повечето време 

не летят - заради липса на пари, но и на пилоти. 

"Ако се модифицират "Кугъри" и те са на МО, това означава, че министърът трябва да 

стане диспечер, който да дава разрешения за функционирането им по 5-6 на ден", 

допълни още той. 

 

www.zdrave.net , 25.01.2021 г.  

https://www.zdrave.net/-/n16231 

 

Д-р Костадин Сотиров: Е-здравеопазването ще позволи на лекаря да се фокусира 

върху пациента 

 

Надежда Ненова 

http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/01/25/ekspert-kugyr-ne-moje-da-se-izpolzva-za-vyzdushna-lineika.477754
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Всички участници в системата на здравеопазването ползват софтуери, но между тях няма 

никаква връзка. Единствено НЗОК има възможност за електронен обмен, но без данните 

за здравнонеосигурените лица и частните пациенти.  Това разделя информацията. Тя се 

намира на различни места и става практически неизползваема. 

Това каза експертът на БЛС по дигигални решения и председател на Сдружението на 

общопрактикуващите лекари в Пловдив д-р Костадин Сотиров по време на уебинара „Е-

решения за по-добро здраве” от поредицата “Капитал Здраве”. 

Като пример той даде парадокса, че дори информация, която е генерирана по електронен 

път, трябва да бъде разпечатана на хартия, за да се предостави на друга институция, която 

съответно да я прехвърли от хартията в електронната си система. 

 „В цялото това обработване на хартията пациентът остава загърбен. Затова лекарите сме 

много щастливи, че от 1 декември най-после се даде старт на практическото електронно 

здравеопазване. Оттук нататък очакваме всички документи да преминат към генериране 

в електронен вид, да се изпращат към единна база данни и чрез нея да става обменът на 

информации между всички участници в системата“, каза д-р Сотиров. 

Той коментира, че едно от най-важните неща, което тепърва предстои да се 

регламентира, е кой ще има достъп до тази система. Част от документите могат да бъдат 

широко достъпни, но въпреки това трябва да се гарантира и сигурността им. „Силно 

ограниченият достъп обаче ще попречи на правилното взимане на решението“, 

категоричен беше д-р Сотиров. 

Д-р Костадин Сотиров каза още, че електронната здравна система ще позволи да 

направим прехода от здравеопазване, което е загърбило пациента и работи само за 

контрола и статистиката, към здравеопазване, в което лекарят е съсредоточил времето и 

мислите си само за пациента. 

 

www.zdrave.net, 25.01.2021 г.  

https://www.zdrave.net/-/n16223 

 

НЗОК прие по-кратки срокове за кандидатстване за нови изделия и дейности 

 

По-кратки срокове, в които в НЗОК може да се подават заявления за разглеждане на нови 

медицински дейности  и медицински изделия, предвиждат промяна в правилата, по които 

се определя редът за това. Това става ясно от информация, поместена на сайта на 

здравноосигурителния фонд. 

От нея се разбира, че се променят правилата за работа на Комисията по разглеждане на 

предложения за включване за заплащане от НЗОК на нови медицински дейности и групи 

медицински изделия извън цената на клиничните пътеки, амбулаторни и клинични 

процедури, както и на групи медицински изделия в извънболничната медицинска помощ. 

Според измененията предложения ще се подават до 30-ти юни, а не до края на август, 

както е в момента. 

За да влязат в сила, новите правила трябва да бъдат утвърдени от управителя на НЗОК. 

Съгласно действащия към момента ред, всяко заявление за нови дейности или изделие 

трябва да бъде придружено от становище на експертния съвет по конкретна медицинска 

специалност, както и от председателя на научното дружество по нея, цена, определена 

от търговците на едро, ако става дума за изделие, или стойност, когато става дума за 

медицинска дейност, както и да се посочи в кои други държави от ЕС се извършва тя. 

Нужно е и да се представи стойност на медицинската дейност по икономически 

показатели и други подробности. 

До 20-ти септември управителят на НЗОК трябва да внасе проект в Надзорния съвет на 

Касата за одобряване на новите дейности и изделия. 

http://www.zdrave.net/
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www.zdrave.net, 25.01.2021 г.  

https://www.zdrave.net/-/n16225 

 

Д-р Симидчиев: Разнородните мнения водят до влошени здравни резултати 

 

Покрай COVID пандемията се случиха няколко неща, като едно от тях беше, че 

възникнаха шокови вълни в нашата здравна система. Те засегнаха както 

здравеопазването, свързано с остри състояния, така и това, което е свързано с лечението 

на хронични болести. Понеже тези вълни следват една след друга, както и вълните на 

вируса, като отстоянието е средно около 3-4 месеца, ние постоянно живеем в едно 

осцилираща реалност, в която е много трудно да отграничим кое на какво се дължи. 

Това каза д-р Александър Симидчиев, пулмолог в Медицински институт на МВР, по 

време на уебинара “Е-решения за по-добро здраве” от поредицата “Капитал Здраве”. 

Той подчерта, че най-зле в ситуацията на пациентите се отразяват диаметрално 

различните мнения от специалисти, споделяни в публичното пространство. „Де факто те 

са притиснати от неяснотата кого да слушат и това води до влошени здравни резултати. 

Независимо дали се слуша правилното или грешното мнение, слушането на разнородни 

мнения винаги води до парализа в системата и влошава функционирането й. Поради това 

инфодемията трябва да бъде разглеждана като коморбидност на пандемичния процес“, 

каза д-р Симидчиев. 

Той допълни, че инфодемията има всички признаци на стандартно заболяване. 

„Няколко са стъпките към лечението. На първо място трябва да образоваме хората така, 

че те да имат функционална грамотност, за да взимат правилните решения. Трябва да 

ликвидираме два вида дисфункция на комуникацията - едната е липсата на информация, 

а другата - дезинформацията“, каза д-р Симидчиев. 

Той допълни, че предстои да се сблъскаме тепърва с редица психични заболявания, които 

дори все още не са описани в медицинския класификатор  като например фобията от 

хора, които не носят маска.    
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