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ПРЕСКЛИПИНГ 

28 януари 2021 г., четвъртък 

www.news.bg , 27.01.2021 г.  

https://news.bg/health/maskite-ffp2-i-ffp3-predpazvat-do-blizo-98-uveryava-nikolay-

kostov.html 

 

Маските FFP2 и FFP3 предпазват до близо 98%, уверява Николай Костов 

 

Маските FFP2 предпазват 94% , а FFP3 - 98-99%. Те са направени като чашки, за да не се 

допират до устните. Този тип маски прилепват плътно към лицето. 

Това обясни пред Нова телевизия председателят на Асоциацията на собствениците на 

аптеки Николай Костов. 

Той уточни, че при многократното им носене те се деформират, като дезинфекцията при 

тях не върши работа. 

По отношение на маските с клапа, Костов обясни, че през клапата се улеснява дишането 

и издишването, но те не предпазват околните, тъй като въздухът, който се издишва не 

мина през клапата. 

Такива маски с клапа са забранени при операции, защото не може да се осигури 

стерилност, отбеляза Костов. 

За маските KN95, които са по китайски стандарт, Костов отбеляза, че тези маски не могат 

да бъдат носени от деца и от хора с белодробни и сърдечни заболявания, защото с тях е 

затруднено дишането. 

За шлемовете, които вече не са позволени, той заяви, че те предпазват само, ако под тях 

има маска. 

 

www.bnr.bg, 27.01.2021г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101411857/pravnata-komisia-prie-na-vtoro-chetene-

promenite-v-zakona-za-izvanrednoto-polojenie 

 

Правната комисия на НС прие на второ четене промените в Закона за извънредното 

положение 

 

Здравните власти, а не ЦИК ще определят противоепидемичните мерки за изборите 

 

Предизборните събирания ще са по правилата за културните събития 

 

Министърът на здравеопазването и главният държавен инспектор ще определят 

противоепидемичните мерки, свързани с изборния процес, реши мнозинството в 

Правната парламентарна комисия. 

Против бяха само депутатите от БСП, според които е недопустимо промяна в изборните 

правила да се прави през Закона за извънредното положение, а през Изборния кодекс. 

В първоначалния вариант на промените ГЕРБ и „Обединените патриоти“ бяха 

натоварили ЦИК да пише противоепидемичните правила. След възраженията на 

комисията ангажиментът вече ще е на министъра на здравеопазването и на главния 

държавен инспектор. 

Министерският съвет пък беше задължен да обезпечи изборния процес с всички 

необходими средства за защита, а  разходите ще бъдат включени в изборната план-

сметка. 
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При повече хоспитализирани в болниците ще могат да се обособяват специални секции, 

а каратинирани или носители на коронавирус на домашно лечение ще могат не по-късно 

от три дни преди датата на изборите да поискат до дома им да отиде подвижна 

избирателна кутия. 

Според Красимир Ципов от ГЕРБ колко такива ще има на 4 април, ще зависи от 

конкретния брой карантинирани тогава. 

 „Ако се запази такава тенденция, аз смятам, че бихме могли в порядъка на около няколко 

стотин такива подвижни секционни избирателни комисии да бъдат сформирани, но в 

крайна сметка идеята е тук не броят на самите секционни избирателни комисии, а това 

да се даде възможност на всички български граждани, които няма да могат да упражнят 

правото си на вот поради причина, че са поставени под карантина, да може да им бъдат 

осигурени такива условия“, каза Ципов. 

И още една новост - по предложение на ДПС, беше прието, че партийните и 

предизборните събития в ситуация на пандемия ще се провеждат по 

противоепидемичните правила за театри, концерти и кина, актуални към момента на 

провеждането им. 

Утре новите изборни правила влизат и в пленарната зала. 

 

www.bnt.bg, 27.01.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/d-r-majarov-bls-vaksiniraneto-shte-stava-osven-pri-lichniya-

lekar-v-rzi-dkc-i-bolnici-1093129news.html 

 

Д-р Маджаров, БЛС: Ваксинирането ще става освен при личния лекар, в РЗИ, ДКЦ 

и болници 

 

Опитите за прогнози при тази пандемия се оказаха невъзможни. Това коментира д-р 

Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, в предаването "Денят 

започва". 

За тази година успяхме да постигнем баланс между здравните мерки и политическите 

решения, подчерта д-р Маджаров. 

Големият ръст на заболели през есента, до голяма степен, се дължи на дългото общуване 

на хора на празненства в заведения и вкъщи, тъй като има значение времето, в което 

става този тип общуване - празненствата протичат часове, така има по-голяма обмяна на 

вируси и бактерии. 

"Единствената светлина в тунела пред такива бизнеси, като хотелиерския, 

ресторантьорския, изобщо забавната индустрия, е ваксинирането. И максимална част от 

персонала на тези заведения, и изобщо от обществото да бъде ваксинирано. Това е 

начинът да заживеем живота си по същия начин", заяви д-р Маджаров. 

При ваксинирането по-скоро ще зависим от доставките, отколкото от организацията, 

подчерта председателят на БЛС, като поясни, че ако има достатъчно ваксини, те ще бъдат 

поставени. 

Започва ваксинацията в домове за възрастни хора в София 

Ваксинирането на възрастните хора у нас започна по-късно, отколкото в други страни. 

По думите на лекаря те могат да бъдат изолирани, докато хората на предния фронт не 

могат да бъдат изолирани. 

"Ние имаме необходимост от тези, които се борят за живота на разболелите се и затова 

трябваше да изберем първо ваксинация на тези, които са на предния фронт, за да 

пристъпим след това и към рисковите групи", поясни д-р Маджаров. 

Ваксинационният план не включва само личните лекари, включва и много други места, 

защото би трябвало всеки човек там, където му е удобно според неговото работно време 
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и според неговите желания да се ваксинира. Ще има места и в РЗИ, и в ДКЦ, и в 

болниците, обясни д-р Маджаров. 

 

www.btv.bg, 27.01.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/mutafchijski-do-kraja-na-2021-g-shte-

razpolagame-s-12-mln-vaksini.html 

 

Мутафчийски: До края на 2021 г. ще разполагаме с 12 млн. ваксини 

 

Той вече си е поставил и втората доза ваксина и има протективна доза антитела 

 

Ако вземем всички ваксини, които ни се полагат чрез квотния принцип, до края на 

годината ще разполагаме с 12 000 000 ваксини, каза в „Тази сутрин“ председателят на 

Националния оперативен щаб и началник на ВМА ген. Венцислав Мутафчийски. 

„По-нататък се очакват сериозни постъпления на ваксини и то говорим за сигурно 

утвърдените – на „Пфайзер“/“Бионтех“ и на „Модерна“. Всяко тримесечие „Модерна“ 

трябва да ни доставя по 200 000 дози, а „Пфайзер“ - по 4 400 000 за цялата година. Това 

са огромно количество“, обясни Мутафчийски. 

Кирилов: Масовата ваксинация у нас зависи от разрешението за употреба и доставките 

На въпрос дали руската ваксина ще бъде одобрена на европейския пазар той коментира, 

че са подадени документи и се очакват резултати. По думите му обаче за нея се знаят 

много малко неща и все още няма кратка характеристика. 

Преди една седмица ген. Мутафчийски си е поставил и втората доза ваксина на 

„Пфайзер“. 

„Включих се доброволно в едно проучване към Националния център по заразни и 

паразитни болести, където се набираха доброволци от ваксинирането, за да се проследи 

как въздействат ваксините и кога се изгражда имунитет. Около 10-ия ден след първата 

ваксинация нямах антитела, нито клетъчен имунитет. Към 15-ия имаше съживяване на 

клетъчния имунитет, но нямаше антитела. След втората доза обаче имам протективна 

доза антитела – над 77, а трябва да бъдат над 30, за да бъдат протективни. Имам и много 

добър клетъчен имунитет. Тоест в момента съм защитен и ваксината работи“, обясни 

началникът на ВМА. 

„Политико“: България ще достигне 70% ваксинирани през август 2040 г. 

По думите му тези, които първи са били доброволци за ваксините на „Пфайзер“, вече 

седми месец имат имунитет. 

На въпрос дали ваксините са ефективни срещу новите варианти на коронавируса той 

заяви, че според производителите са ефективни. 

Мутафчийски: При новия вариант на коронавируса смъртността скача няколко пъти 

„Засега нямаме данни, че ваксините няма да действат“, допълни Мутафчийски. 

„Колкото повече този вирус циркулира в човешката популация, толкова повече ще се 

изменя и след две години няма да е същият. Затова целта е колкото се може по-бързо да 

се случи ваксинацията, за да се спре циркулацията му иначе бъдещето ще стане съвсем 

неизвестно“, каза още председателят на Националния оперативен щаб. 

 

www.investor.bg, 27.01.2021 г. 

https://www.investor.bg/bloomberg-tv/461/a/bezlov-evropeiskite-strani-ne-se-nujdaiat-

ot-obezshteteniia-a-ot-vaksini-320806/ 

 

Безлов: Европейските страни не се нуждаят от обезщетения, а от ваксини 
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ЕС е най-големият инвеститор в разработката и производството на ваксината на 

AstraZeneca, пояснява старши анализаторът в ЦИД 

 

Великобритания неслучайно прибягва до ваксинационен протекционизъм предвид 

ситуацията с новия щам на коронавируса. Но тази политика на Лондон допълнително 

подхранва опасенията на европейската общност във връзка с привилегированото 

отношение на AstraZeneca към Обединеното кралство. Това коментира Тихомир Безлов, 

старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията, в предаването „Светът е 

бизнес" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков. 

„От AstraZeneca първоначално поясниха, че до 15 февруари няма да бъдат извършвани 

доставки за ЕС, като същевременно до същата дата, съгласно британската програма за 

интензивна имунизация, трябва да бъдат ваксинирани 15 млн. британци. В момента 

Обединеното кралство се ваксинира само с медикамента на AstraZeneca, тъй като квотата 

за препаратите на Pfizer и Мoderna е изчерпана". 

 „Проблемът се изразява във факта, че ЕС е най-големият инвеститор в разработката и 

производството на ваксината на AstraZeneca, като 27-те са платили за 400 млн. ваксини, 

САЩ - за 300 млн. дози, а Великобритания е закупила 100 млн. дози", посочва старши 

анализаторът в Центъра за изследване на демокрацията. 

 „Неслучайно възникна малък политически скандал между AstraZeneca, ЕК и някои от 

по-активните членове на ЕС като Италия и Германия, които обявиха своите планове да 

съдят компанията за неизпълнени ангажименти.  Въпреки всичко обаче европейските 

страни не се нуждаят от обезщетения, а от ваксини". 

От разговора стана ясно, че изказването от страна на компанията за забавянето на 

доставките поради производствени проблеми в завода ѝ в Белгия вероятно е спекула, тъй 

като ЕК не е установила неизправности. 

 „Истинският проблем с доставките на AstraZeneca възникна не в Белгия, а в Индия, тъй 

като компанията имаше договорености с азиатската страна да произвежда по-голямата 

част от препарата си там. Все пак Индия е най-големият производител на ваксини в света, 

но поради извънредната обстановка в страната се наложи Ню Делхи да забрани 70% от 

износа на медикаментите" 

Във връзка с ваксинационната програма у нас Тихомир Безлов посочи, че България се 

намира на последните места по имунизирани на глава от населението в ЕС, като се 

предполага, че основната причина са заявените вътрешни квоти от страната ни 

 „Ние сме поръчали висок брой дози от медикаментите на AstraZeneca и Johnson & 

Johnson, но относително малък брой от препаратите на Pfizer и Moderna, които са 

единствените одобрени от европейските регулатори“. 

Как Безлов коментира решението на българското правителство да се запази втората доза 

за реимунизация, вместо да бъдат ваксинирани максимален брой души, както във 

Великобритания, може да видите в цялото видео в сайта на Bloomberg TV Bulgaria!  

По статията работиха: Екип на Bloomberg TV Bulgaria , редактор Бойчо Попов 

 

www.nova.bg, 27.01.2021 г. 

https://nova.bg/news/view/2021/01/27/313168// 

 

Проф. Ангелов за ресторантьорите: За проявен разум ли протестират? 

 

„Няма да се уморя да се боря за живота и здравето на българските граждани", заяви 

здравният министър 

 

http://www.nova.bg/
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„Озадачен съм от насрочения за днес протест на ресторантьорите. Не мога да разбера 

логиката. Протестират за какво? За проявен разум ли? А, ако проявя безразсъдство? Ако 

за разума ми искат оставката, за безразсъдството какво ще ми поискат?". Така 

министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов коментира намерението на 

собственици и служители на заведения да протестират в центъра на София. Те не са 

съгласни с идеята да отворят на 1 март, както гласи заповедта от вчера. 

"Преди седмица имахме среща с двете асоциации, които организират днешното 

недоволство. На нея повече от 3 часа говорихме за техните проблеми. Основният 

проблем, който изтъкнаха, е, че има забавени плащания. Поканих моите колеги - 

министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, министърът на икономиката 

г-н Борисов и вицепремиерът Николова. Уверихме колегите от асоциациите, че до края 

на януари те ще си получат парите. Това вече се случва", поясни здравният министър в 

ефира на "Здравей, България". И допълни, че няма да се умори да се бори за живота и 

здравето на всеки български гражданин, каквото и да му коства и колкото и разговори да 

трябва да проведе. 

Ресторантьорите излизат на протест 

По думите му светът се намира в безпрецедентна криза. „Най-силното оръжие е 

истината, а тя е следната: асоциацията, с която се срещнах вчера, каза, че държавата 

прави срещи с удобни на властта организации. За мен няма удобни и неудобни 

организации. С всеки, с когото мога да говоря за мерки, аз съм готов да го направя. Вчера 

проведох няколко разговора с г-н Алибегов. Тогава казах, че имам среща и с 

представители на Асоциацията на заведенията. Чакахме да дойдат, но това не се случи. 

След това изпратихме мейл, че сме отворени за разговор", поясни министърът на 

здравеопазването. 

Според него планираният за днес протест прилича на уличен бой. „Пръв посяга този, на 

когото му свършват аргументите. Отговорността за здравето на хората я носи 

министърът на здравеопазването. Първо освободихме мерките в сектора на 

здравеопазването, след това е образованието, после културата и спорта и чак тогава 

отварят ресторанти, заведения, барове, нощни клубове и дискотеки. В момента сме на 

предпоследни места по заболеваемост. Не може с лека ръка да зачеркнем досегашните 

усилия на всички. Преди ме питахте защо хора умират в линейките и няма места в 

болниците. Няма да допуснем отново такова нещо. В момента се радвам, че водим 

разговор за връщането към нормалния живот, но това трябва да става с разум”, 

коментира още проф. Ангелов. 

Здравните власти и част от бранша се разбраха кога отварят заведенията 

Той говори и за ваксинирането у нас. 

"По отношение на ваксините има няколко неща, които трябва да бъдат казани. Всяка 

ваксина, която дойде в България, веднага се поставя на желаещите български граждани, 

които са в съответната фаза. Колкото ваксини дойдат, толкова се поставят. Няма смисъл 

да се правят сравнения с други държави”, твърди министърът на здравеопазването. 

По думите му договорените за нас количества не са между България и производителите, 

а между Европейската комисия и фирмите. „Българското правителство внесе в НС и то 

взе решение, с което упълномощава ЕК да преговаря от името на страната. Ние 

подходихме много консервативно. От всяка една ваксина, която е поставена, се запазва 

втората доза за всеки гражданин. Ако не го бяхме направили, сега щяхме да водим 

разговор защо за 17 000 българи няма втора доза”, заяви Ангелов. 

Удължават извънредната епидемична обстановка (ВИДЕО) 

И обясни, че количеството на ваксините, които пристигат у нас, са толкова, колкото и в 

другите държави. 
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От думите на здравния министър стана ясно, че на 7 февруари пристигат 48 315 дози от 

Оксфордската ваксина. На 14 февруари пристигат 74 556 дози от нея, а в края на 

февруари 139 126 дози или общо 261 997 дози, с които ще бъдат ваксинирани 130 000 

български граждани. Ангелов обясни, че броят на дозите, които ще получим, зависи от 

фирмите производители.  

„Гражданите могат да избират между 3 вида ваксини - информационна РНК, антигенна 

и аденовирусна векторна ваксина. От всеки вид поръчаните дози са достатъчни за 

ваксинирането на около 3 милиона граждани”, коментира още професорът. 

Разхлабват мерките с няколко заповеди (ДОКУМЕНТИ) 

„В момента тече комуникация между производителите на руската ваксина и 

Европейския регулатор за стартиране на процес за издаване на разрешение на употребата 

й в ЕС”, каза още министърът на здравеопазването. 

Според него е напълно възможно у нас да се поставят между 50 и 100 000 ваксини на 

ден. „Вчера говорих с колеги от лечебните заведения. Личните лекари в страната са 4500. 

Ако всеки от тях извършва по 10 имунизации на ден, това са 45 000 ваксинирани”, обясни 

здравният министър. 

В момента личните лекари събират информация за хората, които искат да се ваксинират. 

Това ще стане до края на февруари, увери проф. Костадин Ангелов.  

„Твърдението, че след първата поставена доза се постига 80% имунитет, е безпочвено. 

Нямаме нито едно клинично проучване с крайна цел изследване на имунитет след първа 

поставена доза”, твърди той. 

До края на годината всички желаещи могат да бъдат ваксинирани, смята министърът. 

Той коментира и предпазните средства, които ще можем да използваме на публични 

места. Вчера стана ясно, че отпада възможността вместо маска да се носят шлемове или 

други средства, покриващи носа и устата. 

„Всяко едно нещо, до което науката достигне и помага срещу коронавируса, ние ще го 

препоръчаме на гражданите", заяви здравният министър. 

 

www.bnr.bg, 27.01.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101411399 

 

Петър Витанов: Съдебни искове към производителите на ваксини не трябва да 

забавят доставките 

 

България грешно е планирала, като е поръчала най-много ваксини от „Астра 

Зенека“ 

 

„Представители на европейската комисия отправиха обвинения към един от 

производителите на ваксина срещу Covid-19, че е изнесъл от продукта към трети страни 

извън Европейския съюз. Факт е, че в понеделник „Астра Зенека“ обяви забавяне с 60 на 

сто от договорените вече доставки за първата четвърт на годината“. Това каза пред БНР 

в коментар за ритмичността на доставките на ваксини в страните от ЕС евродепутатът от 

групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Петър Витанов.  

„Причините могат да бъдат или некоректно обявяване на производствените 

възможности, или продажба на трети страни на по-високи цени. Тъй като „Астра Зенека“ 

не дадоха доказателства, че имат производствени затруднения, се стига до извода, че са 

продадени на трети страни. Още по-циничен е фактът, че ЕС дотира производството на 

тези ваксини, заплати стотици милиони евро за развойна дейност през есента на 

миналата година и е напълно в правото си да контролира, не поради друга причина, а 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101411399
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защото има договори за доставки. Затова вече има изказвания, че ще има и предявени 

съдебни искове“, допълни Витанов в предаването „Преди всички“. 

По думите му от неритмичните доставки са в ущърб страните, подписали договорите с 

тази фирма. 

„Тепърва ще се види как отделните страни от ЕС ще съдят фирмата, след като договорът 

е сключен от Съюза - Европейската комисия договори обща квота от 2 милиарда дози, а 

доставките бяха договорени на равнище страни членки. Тук най-големият проблем за 

България ще е, че договори от тези ваксини най-голям брой дози. ЕС поръча най-много 

ваксини от „Пфайзер“ - 26 на сто, от тези на „Модерна“ - 8 на сто, а от тези на „Астра 

Зенека“ - 17 на сто, а България е поръчала 3/4 от ваксините ни да бъдат от „Астра Зенека“ 

- 4,5 милиона доза, началото на зимата се коригирахме, но все пак от тези ваксини е най-

големият ни брой. Тук е въпросът дали България ще има смелостта да предяви иск към 

този шведско-английски производител“. 

„Съдебните искове не би следвало да попречат на доставките, още повече че такива дела 

се точат с години. Затова все пак очаквам забавянето да се компенсира. Още повече, че 

се очакват разрешенията на още две ваксини. Но за България ситуацията е дваж по-

неблагоприятна - очевидно грешно е планирала и не е разпределила риска, защото най-

вероятно сме се ръководили от цената, не от бързината на доставката. ЕК не се стреми 

да контролира доставките на фирмите до трети страни, а настоява за изпълнението на 

предварително подписаните договори за количествата договорени за ЕС - очевидно е, че 

тези количества се пласират другаде на по-високи цени“, заяви още Витанов.  

И допълни: „Когато половин година по-рано си платил на фирмите за разработка на 

ваксини и си обезпечил финансово фирмата, то тогава си в пълното право да изискваш 

изпълнение на договорите“.  

 

www.bgonair.bg, 27.01.2021 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/215760-testvat-nad-100-potentsialni-medikamenta-

za-lechenie-na-kovid-19 

 

Лекарство от мекотело се оказа 27 пъти по-ефективно от "Ремдесивир" 

 

Тестват над 100 потенциални медикамента за лечение на Ковид-19 

 

Лекарство от мекотело се оказва 27 пъти по-ефективно от "Ремдесивир" срещу 

коронавирусната инфекция в рамките на лабораторни експерименти, твърди в своя 

публикация едно от авторитетните научни списания.  

Търговските права за продажбата на "Плитидепсин" са на испанска компания. В страните 

от ЕС това лекарство не се прилага. 

Ситуацията е доста спорна и е трудно да се прецени доколко потенциално успешен би 

могъл да бъде един медикамент, който не е бил разработван като антивирусен, а по-скоро 

с първоначално предназначение да бъде противораков, коментира пред БНР д-р Никола 

Кереков, главен асистент в Лабораторията по експериментална имунология в БАН. 

"В момента текат клинични изпитвания на този медикамент и приложението му срещу 

този вирус. Тече в момента изпитване във фаза I-II, фазата, в която трябва да се докаже, 

че медикаментът е преди всичко безопасен, а след това да се гледа ефективността. От 

испанската компания обявиха, че очакват да стартират и фаза II-III, но нищо от това не е 

сигурно. На този етап се тестват различни дози". 

Всички тези предварителни резултати по нищо не се различават от предварителните 

резултати на над 100 потенциални медикамента, затова не бива да прибързваме и да 

подхождаме сензационно, изтъкна Никола Кереков. 

http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/215760-testvat-nad-100-potentsialni-medikamenta-za-lechenie-na-kovid-19
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/215760-testvat-nad-100-potentsialni-medikamenta-za-lechenie-na-kovid-19
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"Общо взето, в момента се тества абсолютно всичко, което имаме, с което разполагаме, 

за да видим кое, кой медикамент би бил потенциално ефективен срещу конкретния 

вирус. На различни клетъчни линии, които се заразяват предварително с вируса, се 

тестват цели "библиотеки“ с медикаменти – това е единият от вариантите.“ 

Според д-р Кереков много по-обещаващ е вариантът за тестове в изцяло компютърна 

среда под формата на модели и симулации, които едновременно могат да тестват не 

хиляди различни медикаменти, но и буквално милиони варианти на тези хиляди 

различни медикаменти. 

След това най-обещаващите медикаменти, дали сигнал, че могат да бъдат ефективни или 

директно за намаляване на вирусния товар, или за потискане на ефектите и на 

симптомите на заболяването, свързани със свръхреакция на имунната система, се 

подлагат на допълнителни тестове, отбеляза Никола Кереков. 

 

www.dnes.bg, 27.01.2021 г. 

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/01/27/opityt-na-nashi-lekari-v-prestijno-nauchno-

spisanie.477997 

 

Опитът на наши лекари в престижно научно списание 

 

Темата е третирането на тежки мозъчни аневризми 

 

Корицата на февруарския брой на списание Neurosurgery – най-влиятелното издание в 

света в областта на неврохирургията – е с адрес България. Автор на публикацията е екип 

от неврорентгенолози и неврохирурзи от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, начело с доц. 

Станимир Сираков, началник на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания. 

От болницата посочват, че в статията се представя опитът на българските лекари при 

третиране на тежки мозъчни аневризми със специално устройство, което се нарича 

Команечи, което се прилага при мозъчни аневризми с широка шийка, за които досега 

третирането е криело много сериозен риск от тежки усложнения. 

При новия подход в кръвоносния съд в мозъка се въвежда нещо като временно скеле, 

което позволява на неврорентгенолозите да си свършат работата без риск от исхемични 

усложнения за пациента. Това е много важно за пациенти с мозъчни кръвоизливи в 

следствие на аневризма, които могат да се възстановят напълно след интервенцията. 

Референтният център по мозъчно-съдови заболявания към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

първи в света е въвел метода с новото устройсто и е описал опита си в тази област. В 

статията се проследяват случаите на 118 пациенти, които са били третирани по новия 

метод. 

Това е третата статия с изцяло българско участие в историята на престижното списание. 

Първата е от далечната 1981 г. и е на проф. Венцислав Бусарски, вече покойник, който 

години наред оглавява Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. 

Автор на втората също е екип от болницата, начело с неврохирурга доц. Красимир 

Минкин, посочват още от лечебното заведение. 

По публикацията работи: Камелия Цветанова 

 

www.actualno.com, 27.01.2021 г. 

https://www.actualno.com/healthy/udyljava-se-slujebno-srokyt-na-protokolite-za-

skypostruvashto-lechenie-do-30-april-2021-g-news_1552508.html 

 

Удължава се служебно срокът на протоколите за скъпоструващо лечение до 30 

април 2021 г. 

http://www.dnes.bg/
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/01/27/opityt-na-nashi-lekari-v-prestijno-nauchno-spisanie.477997
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2021/01/27/opityt-na-nashi-lekari-v-prestijno-nauchno-spisanie.477997
mailto:kamelia.tsvetanova@investor.bg
http://www.actualno.com/
https://www.actualno.com/healthy/udyljava-se-slujebno-srokyt-na-protokolite-za-skypostruvashto-lechenie-do-30-april-2021-g-news_1552508.html
https://www.actualno.com/healthy/udyljava-se-slujebno-srokyt-na-protokolite-za-skypostruvashto-lechenie-do-30-april-2021-g-news_1552508.html
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Във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка и заповеди на 

министъра на здравеопазването, НЗОК информира, че служебното удължаване на срока 

на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти, 

предписването, отпускането и отчитането на лекарствени продукти, се извършва по ред, 

съобщиха от НЗОК. 

До 30.04.2021 г. включително аптеките могат да отпускат лекарствени продукти само по 

рецептурна книжка, без представяне на рецепта, съобразно последно вписаните в 

рецептурната книжка данни за отпуснати лекарствени продукти, като 

здравноосигурените следва да посетят същата аптека, от която са получили лекарствата 

си предишния път. 

Срокът на валидност на протоколите, изтичащи по време на въведената извънредна 

епидемична обстановка, т.е., в периода от 16.11.2020 г. вкл. до 30.04.2021 г. вкл., е 

удължен служебно за времето на извънредната епидемична обстановка. Служебно 

удълженият срок на валидност на протоколите, изтичащи по време на извънредната 

епидемична обстановка, се прекратява на 30.04.2021г. и не се удължава след тази дата. 

Издаването на нови протоколи, както и предписването и отпускането на лекарствени 

продукти по тях, се извършва по установения в Националния рамков договор (НРД) за 

медицинските дейности 2020 – 2022 г. ред и индивидуалните договори на търговците на 

дребно с лекарствени продукти (аптеките). 

Договорните партньори на НЗОК, изпълнители на първична извънболнична медицинска 

помощ (ПИМП) и специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), както и 

търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеките), са информирани от районните 

здравноосигурителни каси за тези обстоятелства. 

 

www.zdrave.net, 27.01.2021 г.  

https://www.zdrave.net/-/n16258 

 

Излезе бр.2 на вестник „Форум Медикус” 

 

Специализираното двуседмично издание обобщава хода на пандемията с поредица от 

статии. Откроява се обзор със заглавие „Израел – ваксиНация”, където са обобщени 

ходът на ваксинирането в държавата, подходите на правителството, умението да се 

разпределят ресурсите и да се организират масови дейности. В статия за случващото се 

в „кота нула на пандемията” – гр. Ухан, Китай, една година след началото на COVID 

инфекцията, са припомнени първите уроци, първите реакции, човешките и 

медицинските аспекти на действията в условия на зараза. 

„Форум Медикус” акцентира и върху изказване на ген. директор на СЗО д-р Т. 

Гебрейесус, който определя разпределението на произведените ваксини в света като 

„катастрофален морален провал”, като визира трудния достъп до ваксини на по-бедните 

страни и го нарича „липса на справедливост в глобален мащаб”. Цитиран е и 

регионалният директор на СЗО за Европа, който смята, че все още не е извървян пътят 

до постигане на солидарност както в научните търсения, така и в практическите решения 

по отделни аспекти на кризата. 

„Светлината на познанието” коментира проф. Цекомир Воденичаров, в актуално 

интервю специално за „Форум Медикус”. Той се спира на 25-годишнината от 

създаването на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София, 

вече четвърт век изпълняващ мисията да подготвя нова генерация здравни мениджъри. 

Проф. Воденичаров анализира същността на общественото здраве като наука, извежда 

основни характеристики на нов тип здравна политика като „координирана 

https://www.actualno.com/healthy/oficialno-izvynrednata-epidemichna-obstanovka-se-udyljava-do-30-april-news_1552130.html
https://www.actualno.com/bulgaria/nzok-udyljava-slujebno-protokolite-na-hronichno-bolnite-news_1519760.html
http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n16258
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мултисекторна политика, стремяща се към постигане на справедливост в 

здравеопазването”. 

В рубрика „За лекарствата и прозрачността” Българската асоциация за лекарствена 

информация огласява изводи от работа по проект за изучаване участието на гражданите 

и бизнеса в процесите, формиращи лекарствената политика – ценообразуване, 

реимбурсация, прозрачност разпределение на публични/бюджетни средства в сферата на 

лекарствата. Отправени са препоръки към здравните институции, които участват в 

процесите, които създават нормативната уредба, които действат и като регулатори, и 

като преки изпълнители. 

В научно-пропедевтичен план „Форум Медикус” цитира данни от проучване за ефекта 

на определен медикамент в лечението на системна склероза, свързана с интерстициална 

белодробна болест – става дума за заболяване, все още в т. нар. сфера на непосрещнати 

медицински нужди. 

В бр.2 „Форум Медикус” обобщава и съобщения от НЗОК, свързани с настоящи и 

бъдещи разходи, реимбурсация на нови методи и др. Коментирани са и поправки в 

Закона за лечебните заведения, гласувани в Комисията по здравеопазване, свързани с 

лекарите на ръководна длъжност в болниците и техните права да лекуват. 

В броя се открояват още новости от медицински университети в страната, щрихи от 

поредна наредба за стипендиите на студентите, които биха ги задължили да работят след 

това на определено място, предложения за студенти и докторанти да учат или 

специализират в чужди университети. 

В бр. 2 на „Форум Медикус” е изведена на стр. 1 добрата новина за първите успешни 

трансплантации у нас. Изразена е почит към 100-годишнината от рожданието на проф. 

Юри Белов, определен като „строител на българската кардиология”. Отразени са и други 

текущи събития от Висшето училище по застраховане и финанси, от Александровска 

болница, от болниците в Свищов и във В. Търново, от МЗ. 

 

 

 

 

 


