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БЛС: Мисията на Деня на спешната медицина е да повиши нивото на 

компетентност 

 

„Тази година мотото на кампанията на EUSEM e “Компетентността има значение”, 

защото е безспорно, че спешната медицинска помощ се осъществява по-добре с 

компетентни специалисти, лекари  по спешна медицина, медицински сестри, които са  

обучени в спешни и неотложни  грижи, както и парамедици, помощен персонал, 

компетентен и работещ в организирани структури и системи за спешна медицинска 

помощ.“ Това казва председателят на БЛС д-р Иван Маджаров в писмо, адресирано до 

спешните медици по повод Деня на спешната помощ, който се отбелязва днес по 

решение на Европейската асоциация по спешна медицина /EUSEM/. 

„Основната мисия на Деня на спешната медицина е да повиши нивото на компетентност 

по целия свят. Компетентността означава и достъп до хората в отдалечени и слабо 

развити райони. Спешната медицина е специалност, която изисква интензитет на 

работата, бързина на реакциите, скоростно вземане на решения“, пише още в 

поздравлението на БЛС. 

Д-р Маджаров обаче припомня и проблемите на спешните медици. 

„Проблемът с кадровия дефицит в България остава сериозен проблем. Нерешен от 

години е проблемът  с агресията над медици. В навечерието на Деня на спешната 

медицина  отново имаше случай на нападение над екип на Спешна помощ в Гоце Делчев. 

При транспортирането на пациент той станал агресивен, започнал да буйства и счупил 

задното ляво стъкло на линейката. От БЛС многократно сме заявявали, че е необходим 

работещ механизъм, който да защити лекарите на работното им място, защото не можеш 

да лекуваш, ако към теб е насочена агресия. Настояваме за бързо прилагане на закона и 

ефективни присъди“, пише той. 

На този ден, Европейската асоциация по спешната медицина, се обръща с апел 27 май да 

се превърне в ден за размисъл и действия към спешна помощ и важността й за системата, 

допълват още от БЛС. 

По повод днешния Ден лекарите от Спешна помощ работят с оранжеви лентички, на 

които пише "Идвам да помогна", съобщи БТА. 

Медицинските специалисти от ЦСМП-София поднесоха венец пред Докторския 

паметник в столицата, а после почетоха с минута мълчание паметта на загиналите лекари 

по време на изпълнение на служебния си дълг. 

На 27 май 1994 г. в белгийския град Льовен група медици създават "Клубът Льовен" и 

въвеждат специалността "Спешна медицина" в Европа. България е една от първите пет 

страни на стария континент, която въвежда специалността през същата 1994 година. 

У нас Денят на спешната помощ е отбелязан за първи път през 2018 г. На този ден 

международната общественост изразява своята признателност, почит и уважение към 

спешните медици, които се отзовават на най-тежките инциденти и човешки трагедии, 

като често пъти с риск за собствения си живот, спасяват животите на пострадалите. 
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       НСТС - заседание 

        

       Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава утре 

        

       София, 27 май /Ирина Симеонова, БТА/ 

        Националният съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ ще заседава утре от 

14.00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет. Това съобщиха от правителствената 

пресслужба. 

           Заседанието е свикано във връзка с постъпило искане от Министерството на 

здравеопазването за разглеждане и даване на становище от НСТС на проект на 

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за 

медицинската експертиза. 
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МЗ спешно купува метадон 

 

Министерството на здравеопазването обяви процедура за доставка на лекарствени 

продукти за 2019 г., отпускани по реда на Наредба № 34 за заплащане от държавния 

бюджет за лечение на пациенти с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на 

употреба на опиоиди, синдром на зависимост, с международно непатентно 

наименование Methadone. 

Лекарствения продукт Methadone е опиоиден аналгетик, който се прилага за лечение на 

опиоидна зависимост при детоксикиращи процедури като супресор на абстинентния 

синдром и като поддържаща терапия в програмите за преодоляване на хероинова и 

морфинова зависимости, както и за предотвратяване на повторната употреба на други 

опиатни медикаменти. Медикаментът се използва в 23 програми за лечение на лица, 

зависими към опиоиди. 

„Прекратяването на терапията с метадон при зависимите пациенти води задължително 

до развитие на абстинентен синдром, който представлява съвкупност от физически и 

психични разстройства и застрашава тяхното здраве. За преодоляване на този синдром 

при липса на Methadone единствената възможност за пациентите е набавянето му по 

криминогенен път или връщане към употребата на хероин със съответните последствия 

за психическото, физическо и социално развитие на личността. Прекратяването на 

лечението с метадон се извършва постепенно през етап на детоксикация чрез 

намаляващи дози за облекчаване на физиологичните и психологичните симптоми на 

абстиненция“, пише в мотивите към поръчката от Министерството. 

Към момента, по силата на досегашния договор с „Фьоникс Фарма“ ЕООД, е предвидено 

осигуряване на медикамента за два месеца – май и юни 2019 г., като доставката ще се 

осигурява на база месечни отчети и налични остатъчни количества в метадоновите 

програми. „Не сключването на договор за доставка на метадон до края на месец юни 2019 

г. крие риск от прекъсване на доставките на лекарствения продукт по метадоновите 

програми, респективно на субституиращата терапия на пациентите със синдром на 

зависимост“, пишат от министерството. 

Това е обосновава необходимостта от спешното възлагане на поръчката и е 

обстоятелството, заради което срокът за получаване на офертите е намален от 35 на 15 

дни от датата на изпращането за публикуване на обществената поръчка. 
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Стойността на поръчката без да се включва ДДС е 310 194.24 лева, а срокът й е до 29 

февруари 2020 г. 

Министерството обявява обществената поръчка в условията на спешност. 

 

www.clinica.bg, 27.05.2019 г.  
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МЗ спря над 2000 кашона с козметика 

 

Китайски, руски, корейски и други чужди лосиони и кремове не отговарят на 

изискванията на ЕС, съобщиха от здравното ведомство 

 

Масови проверки на козметични продукти от страни извън ЕС проведоха съвместно 

Агенция „Митници" и органите на държавния здравен контрол на МЗ, съобщиха от 

здравното ведомство. Спрени са от продажба над 300 000 броя и близо 2000 кашона с 

гелове, кремове, парфюми, шампоани и други мазила, които не отговарят на 

изискванията в ЕС. 

За периода от 11 февруари до 31 март 2019 г. са прегледани над 1.3 млн., над 153 000 кг 

и близо 17 000 кашона стоки от Китай, Турция, Русия, Корея, Индия, Сърбия, Израел, 

САЩ, Шри Ланка, Малайзия и други страни извън Европа. Целта на проведения засилен 

контрол е недопускане на територията на страната ни, а оттам и в Европейския съюз на 

продукти, които не отговарят на изискванията на ЕС, обясниха от МЗ. 

Декларирани за внос са 1 351 688 броя, 153 585,49 кг, 16 902 кашона и 1 723 комплекта 

козметични продукти от различни категории. От тях: 358 486 броя, 1 751,82 кг и 2 531 

кашона/комплекта не съответстват на разпоредбите на действащото национално 

законодателство по отношение на отговорно лице, досие с информация за продуктите, 

нотификация в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската 

комисия (CPNP) и етикетиране. 

От страна на органите на държавния здравен контрол са предприети необходимите 

административно-наказателни мерки, твърдят от министерството. 

С цел да се гарантира съответствие с изискванията на действащото законодателство, 13 

026 броя, 1 736 кг, 1 952 кашона и 87 комплекта козметични продукти остават под надзор 

на РЗИ и Агенция „Митници", а 118 000 броя козметични продукти не са допуснати до 

свободно обращение и са транзитирани обратно на държавата на изпращане. 

 

www.bnt.bg, 27.05.2019 г.  

http://news.bnt.bg/bg/a/zdravnata-kasa-predlaga-uvelichavane-na-tsenite-na-

klinichnite-pteki 

 

Цените на 90 клинични пътеки ще бъдат увеличени 

 

Альоша Шаламанов 

Цените на около 90 клинични пътеки ще бъдат увеличени с между 10 и 30% през второто 

полугодие. За целта Надзорният съвет на здравната каса освободи 50 милиона лева от 

резерва на фонда. 

Анексът към Националния рамков договор ще бъде подписан в средата на следващия 

месец. Новите цени ще влязат в сила със задна дата от първи юни. 

Касата ще плаща повече за лечение на деца, новородени, хора с белодробни и 

инфекциозни заболявания и раждания. 
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Около 60 пътеки, по които се лекуват деца и възрастни ще бъдат разделени. Така касата 

ще плаща повече за лечението на малките пациенти. Очаква се заради по-високите цени 

на клиничните пътеки да се увеличат и заплатите на работещите в болниците. 

 

www.bnr.bg, 27.05.2019 г.  

http://bnr.bg/horizont/post/101124471/nzok-shte-plashta-poveche-sredstva-za-detsko-

zdraveopazvane-i-rajdania 

 

НЗОК ще плаща повече средства за детско здравеопазване и раждания 

 

Автор: Гергана Хрисчева 

Здравната каса ще плаща повече средства за детско здравеопазване, за раждания и 

инфекциозни болести. За целта Надзорният съвет на касата взе решение да се 

разблокират 50 милиона лева от резерва. 

С 30% се увеличават клиничните пътеки за деца в областта на белодробните болести, 

онкологичните, и онкохематологични заболявания. С парите от резерва на касата ще се 

увеличат и  цените на клинични пътеки за деца и за възрастни в областта на 

инфекциозните заболявания. В края на месеца ще бъде подписан анекс към Националния 

рамков договор между Здравната каса и Лекарския съюз и увеличените цени ще влязат в 

сила от първи юни. 

 „Взехме решение да подкрепим предложението на Лекарския съюз и на педиатрите за 

увеличение приоритетно на цените на детските клинични пътеки и на около 50 клинични 

пътеки, които в момента се изпълняват за деца и възрастни, но да бъдат разделени с по-

висока цена на детските“, каза председателят на Надзорния съвет Жени Начева. 

Със средствата от резервата на Здравната каса се предвижда да се увеличат цени на 

клинични пътеки и при възрастните.  

От Здравната каса увериха, че с парите от резерва, болничните директори трябва да 

предвидят повече средства за заплати на персонала. 
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