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https://www.mediapool.bg/politsai-i-farmatsevti-shte-se-vklyuchat-v-protesta-nameditsinskite-sestri-news297737.html
Полицаи и фармацевти ще се включат в протеста на медицинските сестри
Полицаи и фармацевти ще се включат в планирания за сряда – 11 септември национален
протест на медицинските сестри пред Народното събрание. Това е шести протест от
началото на март, когато организирани във Фейсбук сестри, лаборанти, рехабилитатори
и фелдшери от цялата страна започнаха да протестират с искане за по-високи заплати,
по-добри условия на труд и срещу търговията в здравеопазването. Медицинските сестри
настояват за основно възнаграждение от две минимални работни заплати или 1120 лева.
Освен това те са против търговския статут на лечебните заведения, тъй като смятат, че
“търговията с човешкото здраве“ е против интересите на пациента, съсловието и
здравната система като цяло.
В отговор на протестите правителството отпусна през април 50 млн. лева, които
болниците да използват приоритетно за повишаване на сестринските заплати , така че да
достигнат навсякъде поне заложените в колективния трудов договор 950 лева основна
месечна заплата. Според анализ на МЗ основните заплати на медицинските сестри
варират между 758 лева в държавните до 668 лева в общинските болници, като на много
места сестрите получават заплати, близки до минималните. Брутните заплати с включени
допълнителни стимули за работа по клинични пътеки, клас прослужено време и др. са
между 1040 и 1470 лева.
Организаторите на протеста обаче не останаха доволни, тъй като увеличението от
отпуснатите 50 млн. лева е било символично и то не навсякъде. Напрежението се покачи
допълнително в началото на август след дисциплинарното уволнение на лидерката на
сестринския протест Мая Илиева от болница "Аджибадем Сити Клиник болница Токуда"
, която в последствие влезе в инициативния комитет, издигнал Мая Манолова за кмет на
София.
На 7 септември Илиева се включи в протеста на граждани срещу Стратегията за детето,
като ден по-рано в Деня на Съединението обяви, че "от утре започват протести за
различни каузи" и призовава за обединение.
Същевременно протестът на медицинските сестри мобилизира подкрепа и от други
съсловия.
Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) обяви в понеделник, че
застава зад исканията на медицинските специалисти. Членове на синдиката ще излязат
на протеста на 11 септември.
От синдиката смятат, че ниското допълнително заплащане за нощен труд на хора, които
спасяват човешки животи е не само недостойно, но и граничещо с унижението и
напомнят, че идентично е възнаграждението и на българските полицаи и пожарникари.
От федерацията, заявяват, че е крайно време минималното допълнително
възнаграждение за нощен труд да бъде актуализирано и да бъде променено
националното законодателство.
В протеста ще се включат и фармацевти, които също от пролетта протестират срещу
въвеждането на няколко нови системи в работата им и са недоволни от увеличаващата
се административна тежест за тях.
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Те излязоха с декларация за достойно заплащане на всички медицински и здравни
специалисти и осигуряване на безопасни условия на труд. Освен това те настояват за
финансово подпомагане от страна на държавата на аптеките в отдалечени и обезлюдени
региони на страната, за да отговорят на новите изисквания. Фармацевтите настояват за
работещо електронно здравеопазване преди въвеждането на други електронни системи за верификация срещу фалшивите лекарства, за проследяване недостига на медикаменти
и други административни тежести. Освен това те се обявяват за равнопоставен достъп
на българските граждани до аптеки, болници и животоподдържащи и животоспасяващи
лекарства с въвеждането на ясни правила, които да важат за всички участници на
фармацевтичния пазар.
www.bgonair.bg , 09.09.2019 г. TC "www.bgonair.bg" \f C \l "1"
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/174293-udalzhava-se-validnostta-na-protokoliteza-skapostruvashto-lechenie
Удължават валидността на протоколите за скъпоструващо лечение
Те вече ще важат до една година, а не до 6 месеца
Удължава се максималният срок на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение
по Здравна каса.
Протоколите за медикаменти на хиляди хронично болни българи вече ще важат до една
година, а не шест месеца, както беше досега.
Очаква се това да намали събирането на документи и посещенията по лекарски комисии.
Заболяванията, които ще бъдат засегнати от промяната, включват диабет, астма,
множествена склероза, както и ревматологични заболявания.
В момента близо 200 хиляди българи взимат лекарства с протокол.
www.dariknews.bg , 09.09.2019 г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1"
https://dariknews.bg/novini/bylgariia/podavame-signali-za-lipsvashti-lekarstva-na-novsajt-2186332
Подаваме сигнали за липсващи лекарства на нов сайт
Създадоха нов сайт за подаване на сигнали за липсващи лекарства, регистрирани в
България. Името му е moeto-lekarstvo.com.
Големите отстъпки, които държавата изисква от фармацевтичните компании, се смятат
за една от основните причини за изтеглянето на лекарства от българския пазар. Друга
причина е т. нар. "паралелен износ" - препродаването в чужбина за по-голяма печалба.
Целта на новия сайт е в крайна сметка да не се стига до недостиг на медикаменти за
пациентите.
www.dariknews.bg, 09.09.2019г. TC "www.dariknews.bg" \f C \l "1"
https://dariknews.bg/regioni/pleven/v-medicinskiia-universitet-otkriha-tyrzhestvenonovata-akademichna-godina-2186437
В Медицинския университет откриха тържествено новата академична година
За 45-ти път Медицински университет-Плевен отвори врати за Новата учебна 2018/2019та година. Този път прага на висшето училище прекрачиха 530 нови студенти, които ще
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се обучават в 14 специалности - 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в
професионалните направления - медицина, фармация, здравни грижи и обществено
здраве.
Първокурсниците бяха приветствани от зам.-ректора по учебната част на висшето
училище проф. Маргарита Александрова в присъствието на Академичното ръководство
на Медицински университет - Плевен.
Пред новите студенти тя припомни причините, поради които си струва младите хора да
учат именно в Медицински университет - Плевен като отбеляза, че мотото на висшето
училище е "Не за себе си, а за всички”.
За втора поредна година, новоприетите студенти изпълниха нововъведения ритуал за
полагане на академична клетва, която ги прави морално съпричастни към основните
ценности и мисията на Университета, към Етичния кодекс и академичните традиции.
www.dir.bg, 09.09.2019 г. TC "www.dir.bg" \f C \l "1"
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/zdravniyat-ministar-poseti-ranenite-v-avtobusnatakatastrofa-na-hemus
Здравният министър посети ранени в автобусната катастрофа на "Хемус"
През почивните дни през "Пирогов" са минали пострадали в 28 пътни инциденти
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев посети тази сутрин в "Пирогов" част
от пострадалите във вчерашната катастрофа между автобус и ТИР на магистрала
"Хемус", след което изнесе подробности заедно с директора на болницата проф. Асен
Балтов.
Осем души остават за лечение, докато продължава разследването на причините за
катастрофата. Всички пострадали са в стабилно състояние. Най-тежко е пострадал
шофьорът на автобуса - 64-годишен мъж. Той е със счупени лява и дясна подбедрица.
Подготвя се за операция, обясни на извънреден брифинг министърът.
В "Пирогов" са настанени четирима пациенти, като трима от тях са с леки охлузвания, а
четвъртият - жена, е със счупени кости по лицето.
48-годишна жена пък е настанена в болница "Света Анна". Тя е с лицево-челюсти
наранявания. В стабилно състояние е и също предстои да бъде оперирана.
В болница "Царица Йоанна" са постъпили мъж и жена с охлузвания и също са
освободени, уточни Ананиев.
"През почивните дни преминаха 28 катастрофи през "Пирогов". Настанени са осем
пациенти - четирима в неврохирургия и четирима в травматология. Дежурствата бяха
тежки през почивните дни. Преминали са повече от 2000 души, а са останали за лечение
400", заяви пък шефът на "Пирогов".
Двамата със здравния министър апелираха хората да шофират внимателно.
МВР работи по две версии за катастрофата - шофиране с несъобразена скорост от страна
на шофьора на автобуса и трети водач, който да е предизвикал инцидента.
www.clinica.bg, 09.09.2019 г. TC "www.clinica.bg" \f C \l "1"
https://clinica.bg/9394ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ПРОТИВ РЕКЛАМИТЕ НА ЦИГАРИ
Институции и представители на СЗО и пациентите се обявиха срещу
спонсорството от страна на тютюневата индустрия
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Мемурандум за противодействие на рекламите и промоцията на цигари подписаха
представители на институциите и граждански организации. Те се обявиха и срещу
спонсорството от страна на тютюневата индустрия, както и на популяризирането и
идеализирането на публичния образ на тютюневия бизнес в България. Крайната цел е да
се ограничи тютюнопушенето в България.
Документът е иницииран от гражданската Коалиция за живот без тютюнев дим, с
подкрепата на офиса на Световната здравна организация и в партньорство с
Министерство на здравеопазването.
"Спонсорството на тютюневата индустрия е като двулик бог, който с едната ръка дава, а
с другата ръка отнема животи", председателят на Коалиция за живот без тютюнев дим др Гергана Гешанова.
Според изследване 70% от гражданите
подкрепят мерки срещу рекламата на цигарите. Всяка форма на реклама на тютюневи
изделия увеличава със 7% шанса младежите да започнат да пушат, сочат данните.
„Меморандумът е насочен към партии, медии, общественост и цели запознаване с
проблематиката, а ако се стигне до законодателни промени, най-вероятно компаниите
ще окажат натиск, защото имат свое лоби, каза д-р Гешанова. Според нея борбата срещу
тютюна не е спринт, а маратон.
Време е Конвенцията за контрол на тютюна
да започне да се спазва, подчерта д-р Михаил Околийски от СЗО. България е подписала
международния документ, като той има обвързващ характер. Чл. 13 от рамковата
конвенция забранява промоцията, спонсорството и PR кампаниите на тютюневи изделия,
допълни той.
Според д-р Околийски изделията като iQOZ се промотират като по-малко вредни, а в
същото време вече има доста данни за доказаната вреда от тях и смъртоносния ефект от
повишената употреба на електронните цигари. По думите му е въпрос на месеци или
години в Западна Европа да се наложи забрана върху използването им.
VINF 16:31:31 09-09-2019
RM1629VI.022
Министерството на здравеопазването вече субсидира базите за обучение за
местата, финансирани от държавата по клинични специалности
София, 9 септември /Константин Костов, БТА/
Министерството на здравеопазването е изпратило писмо до всички регионални
здравни инспекции, с което обръща внимание, че с приетите промени МЗ вече субсидира
базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности,
съобщиха от пресцентъра на ведомството.
Поводът за писмото е приетите промени в Наредба 1 от 2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването.
Ръководителите на базите за обучение, които желаят да заявят места, финансирани
от държавата за 2019 г. и 2020 г., и все още не са го направили, трябва да представят на
директорите на регионалните здравни инспекции своите предложения в срок не по-късно
от 11 септември, се казва още в съобщението.
С писмото е възложено на директорите на 28-те здравни инспекции да уведомят
всички бази за обучение на територията на съответната област за предвидената
възможност.
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www.nova.bg, 09.09.2019 г. TC "www.nova.bg" \f C \l "1"
https://nova.bg/news/view/2019/09/09/262162/
Тежко болни пациенти продължават да остават без лекарства
Проблемът остава, въпреки многократно анонсираните мерки
Златина Зехирова
Хроничен проблем - тежко болни пациенти продължават да остават без лекарства,
въпреки многократно анонсираните мерки. Проучване на пациентска организация
показва, че най-често има проблеми при социално значими заболявания, като диабет,
както и ревматични и редки болести.
На пръв поглед никога няма да кажем, че Антон е с тежко генетично заболяване. Със
спорт и правилно хранене се поддържа в добро състояние. Също и с много лекарства, но
липсата на някои от тях му е създавала проблеми.
„Отидох в една аптека и там ми споменаха, че не мога да ми осигурят цялото количество.
Оказа се, че в цялата аптечна мрежа го има този проблем” обясни Антон Алексиев от
Асоциация "Муковисцидоза".
Пациентите, които получават лекарства по Здравна каса, вече могат да подават сигнал в
специален сайт, за да стигне информацията до здравните власти.
По закон търговците на едро първо трябва да осигурят нуждите на българските пациенти
- това е техен ангажимент, той не се спазва и не се контролира от никой”, заяви Ваня
Добрева - Сдружение за развитие на българското здравеопазване.
И търговците на дребно - аптеките - са се убедили от опит, че често пациентите търсят
липсващи лекарства, които подлежат на така наречения паралелен износ.
„Точно определена група лекарства липсват непрекъснато. Това е точно тази група,
която се изнася”, посочи Николай Костов - Асоциация на собствениците на аптеки.
Проблемът с липсващите лекарства се дължи и на големите отстъпки, които държавата
изисква от фармацевтичните компании, както и на производствени затруднения.
„Имаме 608 сигнала към днешна дата и 66% от тях се дължат на трайно или временно
преустановен внос. Това е големият проблем - нарушенията в ритмичността на
доставките”, уточни Боряна Маринкова - Българска асоциация за развитие на
паралелната търговия с лекарства.
През 2017 година беше разбита организирана престъпна група за паралелен износ на
животоспасяващи лекарства. Тогава здравните власти обещаха да заработи електронна
система, която да контролира процеса по-ефективно. Към днешна дата й се правят
пилотни тестове.
www.bnr.bg, 09.09.2019 г. TC "www.bnr.bg" \f C \l "1"
http://bnr.bg/sofia/post/101164338/szo-iska-prekratavane-na-reklamata-i-promociitena-cigari
СЗО иска прекратяване на рекламата и промоциите на цигари
Лилия Герчева
Прекратяване на рекламата и промоциите на цигари, както и на спонсорството от страна
на тютюневата индустрия - за това настояват от Световната здравна организация,
UNICEF, Коалицията за живот без тютюнев дим и пациентски организации в
меморандум срещу тези практики.
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Инициаторите алармират, че България е сред най-тежко засегнатите страни в Европа по
смъртност и заболявания вследствие на тютюнопушенето, а най-засегнати са младите
хора.
Рекламата и промоциите на цигари, както и на спонсорството от страна на тютюневата
индустрия, са в противоречие с ангажиментите на страната ни към Рамковата конвенция
за контрол на тютюна на СЗО, посочиха инициаторите на меморандума, подкрепен и от
Министерство на здравеопазването. Документът е следствие на стратегическа работна
среща по проблемите на спонсорството от тютюневи компании, организирана от СЗО,
министерството и Коалицията за живот без тютюнев дим, на 21 май тази година в София.
В меморандума се посочва, че образът на тютюнопушенето и свързаната с него
индустрия, се популяризира чрез реклами на обществен места, както и в местата на
продажбата им. Според проучване на американския изследователски университет
"Джонс Хопкинс", проведено през 2017 година, около сградите на 96% от училищата в
София има обекти за продажба на цигари с примамливи реклами. Доц. Михаил
Околийски - експерт в българския офис на СЗО, посочи, че усилията ще бъдат насочени
и към политиците, и към обществото.
Предложенията за законодателни промени в тази насока не са стигнали до пленарна зала,
посочиха д-р Гергана Гешанова и Павел Антонов от Коалиция за живот без тютюнев
дим.
Маша Гарвилова от коалицията добави, че предложенията за забрана на рекламата на
цигари на билбордове и в местата на продажба трябва да дойдат от Министерството на
здравеопазването.
"Според международния опит, в страните с най-добре развито законодателство за
контрол над тютюнопушенето, политическата воля е ключова. Става дума не е само за
здравното министерство, това засяга и президента, министър-председателя, парламента,
Министерския съвет и други членове на обществото. И затова ние като световна
организация се опитваме да въздействаме на всички нива. Съвсем наскоро президентът
Румен Радев се срещна с генералния директор на СЗО в Женева и една от обсъжданите
теми беше подобряването на контрола върху тютюнопушенето в България", обобщи д-р
Скендер Сила - представителят на Световната здравна организация в България.
Д-р Сила добави, че до края на октомври, в партньорство със СЗО, в България ще се
проведе международна конференция, на която експерти от над 10 страни ще представят
опита си в областта на политиките за контрол над тютюнопушенето.
Още за тютюнопушенето сред учениците, как да се справят родителите, ако детето им
пуши и как въобще един пушач да се пребори с вредния навик - ще чуете в предаването
"Часът на здравето" в неделя след 9.00 часа.

TC "В. Сега" \f C \l "1"
10.09.2019 г., с. 4
Част от протоколите за скъпи лекарства ще са с по-дълъг срок
Ана Атанасова
Удължава се максималният срок на валидност на протоколите за скъпо струващото
лечение, поето от здравната каса, съобщи bTV. Те ще важат за срок до 1 година, а не до
6 месеца, както е сега, но промяната няма да е в сила за всички медикаменти, които се
отпускат с протоколи.
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С протоколи лекарства получават около 200 000 души с диабет, астма, множествена
склероза, ревматологични заболявания и други. Те са безплатни, но за подновяване на
протокола се налагат прегледи, включително и пред лекарски комисии. Все още не е
готов списъкът с болестите, за които протоколите ще са с по-дълъг срок, обясниха от
здравната каса. Част от диагнозите не позволяват пациентите да са на една и съща
терапия цяла година, тъй като обикновено състоянието им се мени по-често. За други,
като диабет например, това е възможно.
По-дългият срок на протоколите не отменя диспансерното наблюдение на пациентите,
допълниха от касата. Те ще продължат да имат право на прегледи и проследяване на
терапията, както и досега, включително и на смяна на протокола, ако се налага.
Уточнява се и срокът, в който аптеките могат да изпълняват рецепти по здравна каса на
хронично болните. Кога пациентът може да вземе следващата си доза, вече зависи от
това кога аптеката е отпуснала предходната, а не кога лекарят я е изписал. Ако болният
взема няколко лекарства, ще може да ги получи накуп на най-ранната възможна дата.
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