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ПРЕСКЛИПИНГ
11 юни 2019, вторник
www.nova.bg, 10.06.2019 г.
https://nova.bg/news/view/2019/06/10/253343/
Медицински сестри от Видин заплашват с нови протести
Твърдят, че въпреки обещанията, заплатите им не са увеличени
Медицинските сестри и лаборантите, работещи във видинската областна болница
излизат на ефективни стачни действия заради ниските си заплати. От четвъртък те ще
преустановят работа за един час в продължение на една седмица.
Медицинската сестра Гергана Вълчева е с 15 години трудов стаж във видинската
болница. Заплатата и чисто е 580 лева.
„Грозно и обидно е да се квалифицираш, да си с висше образование, а трудът ти да не е
оценен”, заявява Гергана Вълчева, която работи в отделението по хирургия, където са
едни от най-тежките случай.
В началото на април министър-председателят обяви, че се отпускат 50 милиона лева за
повишаване на заплатите на медицинските сестри. Но до този момент сестрите не са
получили и стотинка повече. „Ако отидем да работим като магазинерки, ще взимаме
минимум 700 лева чисти. Ние в момента взимаме 620”, заявява Павлина Павлова реанимационна сестра.
„Нощният труд ни е 50 стотинки на час”, обясни Диана Богомилова.
Медицинските сестри и лаборантите във видинската областна болница са около 200,
разпределени в 17 отделения. Според директора на болницата увеличението на
заплатите, както на сестрите, така и на другите работещи в болницата зависи и
приходите, които са твърде ниски.
„Това, което знам от вас медиите, е, че тези 50 милиона, с тях се увеличават цените на
клиничните пътеки, по които ние работим и това пак е шанс да си увеличим приходите,
но след извършена работа”, обясни д-р Цветан Тодоров, директор на МБАЛ „Света
Петка”, Видин.
Към момента болницата няма просрочени задължения, но не крият, че приходите им
намаляват. Сестрите обаче са категорични.
„Ако никой не ни чуе, ни напускаме”, заканва се Диана Богомилова.
www.capital.bg, 10.06.2019 г.
https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2019/06/10/3922341_cenoviiat_natisk_vurhu_le
karstvata_otkaza_sofarma_da/
Ценовият натиск върху лекарствата отказа "Софарма" да строи нов завод
Компанията e увеличила експорта към Русия и е започнала износ на лекарства в
Ангола и Иран
Десислава Николова
Ценовият натиск за намаляване на стойността на лекарствата, който държавните
регулатори упражняват, е довел до решението на най-голямата българска фармацевтична
компания – "Софарма", да се откаже да строи нов завод за производство на лиофилни
форми (изсушени вещества в ампули, които се разтварят и ползват в болниците). Това
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стана ясно на среща с инвеститорите след годишното общо събрание на компанията. По
думите на Огнян Донев, председател на съвета на директорите на "Софарма" строежът
на завода, за който през миналата година акционерите гласуваха да струва минимум 12
млн. лв. без ДДС, се оказва икономически нецелесъобразен. "Още през втората година
ще трябва да субсидираме производството", коментира той.
Ценовата регулация, която се засили още повече през последните години с множество
изисквания към производителите доведе до изтегляне от производство и внос на 1500
лекарства за период от три години. Множество фармацевтични компании изтеглиха и
нови, и утвърдени продукти, включително множество такива без аналог на пазара. По
данни на асоциацията за развитие на паралелната търговия през миналата година
пациентите са търсили безуспешно в аптеките около 450 лекарства и са се ориентирали
да ги купуват от чужбина. "Като национално отговорен производител не сме изтеглили
лекарства, но има много продукти, в които рентабилността е изключително намалена",
отбеляза Донев пред акционерите.
Нов завод все пак ще има
Той съобщи още в отговор на въпрос на акционер, че през миналата година компанията
е засадила 600 хил. от поръчаните 1 млн. дръвчета жълта акация. От нея се произвежда
лекарството за отказване от тютюнопушене "Табекс", което в момента е на втора фаза
клинични проучвания в САЩ и се очаква през тази или следващата година най-строгият
лекарствен регулатор в света - Администрацията по храните и лекарствата да разреши
последната трета фаза изпитвания, преди официалното пускане на пазара. "Когато
започне тази фаза, ние ще сме засадили всички дръвчета и започваме строителството на
втория завод в Казанлък", каза Донев. В този завод ще се извлича екстрактът от
растението, от който се произвежда лекарството.
Нови пазари
Ценовият натиск върху лекарствата е най-значимият фактор за намалението със 7 млн.
лв. на приходите на "Софарма" от продажби до 212 млн. лв. през 2018 г. Печалбата на
компанията също е намаляла от 44.2 на 33.3 млн. лв. В същото време, обаче,
консолидираните приходи на групата "Софарма" се увеличават от 1.017 млрд лв. през
2017 г. на 1.179 млрд. лв. през миналата година.
Акционерите гласуваха да разпределят само един дивидент за миналата година, който
беше изплатен авансово през 2018 г. Донев коментира, че 2018 г. не е била добра за
компанията, но в началото на тази година тази тенденция е преодоляна консолидираната печалба за първите три месеца на годината достига 17.23 млн. лв.
спрямо 13.65 млн. лв. предишната година.
Той допълни още, че компанията е увеличила значително експорта към Русия през тази
година и има няколко нови постижения на чуждестранните пазари – започнали са
регистрации в страни от Южна Америка, има продажби в Иран и Ангола, а присъствието
във Виетнам се засилва.
Общото събрание упълномощи съвета на директорите на "Софарма" да поръчителства
кредити за 24 млн. евро от Райфайзенбанк Белград, с които "Софарма Трейдинг" ще
подпомогне експанзията си в Сърбия и ще инвестира в строеж на нови складове в
Белград и Ниш.
Авторът притежава акции от компании от групата "Софарма". Статията не е препоръка
за покупка или продажба на ценни книжа.
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www.news.bg, 10.06.2019 г.
https://news.bg/health/stolichnite-obshtinski-bolnitsi-pechelyat.html
Столичните общински болници печелят
Автор: Симеон Янев
В здравеопазването нещата вървят добре и отбелязваме положителен финансов резултат
на всички лечебни заведения от над 1 млн. лв.
С това се похвали председателят на постоянната комисията по здравеопазване и
социална политика в Столичния общински съвет (СОС) д-р Веселин Милев на брифинг,
посветен на състоянието на общинските лечебни заведения.
Най-много инвестиции са били направени през миналата година в двете акушерогинокологични болници "Тина Киркова" и "Шейново". За там са взети последно
поколение мамографи, последен модел ендоскопска апаратура, извършен е ремонт на
родилна зала, хирургията на млечната жлеза и ремонт на мамологичния център.
Ремонтите се правят поетапно, за да има, както обясни Милев, пари както за реновация,
така и за нова апаратура.
В Столична община е създаден много добър механизъм за стиковане между
изпълнителна и законодателна власт, похвали се още Милев.
Той обеща, че през настоящата година, а и за следващия мандат, насоката на Столичния
общински съвет ще бъде за развитие на доболничната помощ - дентални и медицинските
центрове, както и в диагностично консултативни центрове.
www.zdrave.net, 10.06.2019 г.
https://www.zdrave.net/-/n9707
За девети път БЛС почете делото на д-р Димитър Моллов
За девети път БЛС почете делото на лекаря с възрожденски дух д-р Димитър Моллов хирург, учен, литератор, държавник, общественик, участвал в борбите за независимост
на родината, съобщиха от Лекарския съюз. Той е сред строителите на следосвобожденска
България, един от организаторите на здравното дело у нас, съосновател и първи
председател на Български лекарски съюз.
“От името на УС на БЛС и лично от мое име искам да Ви поздравя, че за девета поредна
година продължавате традицията и почитате делото на д-р Димитър Моллов. Когато в
натовареното ежедневие ние с право се ядосваме на съвременното здравеопазване, е
добре да си спомним какво са усещали, какво са чувствали и пред какво са били
изправени д-р Моллов и неговите съмишленици. Тези хора са имали вдъхновението и
силите да положат основите на здравеопазването у нас. Иска ми се и ние да работим с
техния плам, устрем и вдъхновение.” Това заяви председателят на БЛС д-р Иван
Маджаров при откриването на форума.
По време на станалите вече традиция „Моллови дни”, състояли се от 7 до 9 юни т.г. в
Арбанаси, имаше два основни акцента. Първият: свързан с представянето и приносa на
видния лекар и общественик д-р Моллов в създаването на Търновската конституция и то
не само в законодателните текстове, свързани със здравната система. Вторият акцент
беше адресиран към здравето на лекарите. Затова и две от темите, по които бяха изнесени
лекции и се проведоха дискусии бяха: “Депресията след лекарите”, “Синдромът на
изпепеляването, или познатият непознат”.
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Във форума участваха лекари от цялата страна. Обсъдени бяха и проблемите, пред които
е изправено лекарското съсловие.
И тази година РК на БЛС във Велико Търново излъчи носител на наградата на името на
д-р Димитър Моллов. (Това е плакет с почетна грамота за медик с особени заслуги към
медицината и лекарската професия.) Националната награда на името на видния лекар и
общественик за 2019-а получи д-р Маргаритка Йонова – дългогодишен педиатър,
ръководител на ДКЦ 1 във Велико Търново, един от медиците, участвали във
възстановяването на лекарската колегия след промените.
Представители на УС на БЛС, заедно с организаторите на събитието - регионалната
структура на БЛС, Община Елена и Областна администрация - Велико Търново,
поднесоха венци и цветя пред паметника на д-р Моллов в родното му село Беброво. Това
бе поредният израз на почитание към д-р Моллов – лекар, общественик и творец,
истински родолюбец, когото с уважение наричаме „Основателят”.
www.news.bg, 10.06.2019 г.
https://news.bg/health/nasilieto-nad-meditsi-v-balgariya-e-tema-na-mezhdunarodnolekarsko-izdanie.html
Насилието над медици в България е тема на международно лекарско издание
Насилието над медици в България е темата на престижно международно медицинско
издание. То е орган на Постоянния комитет на европейските лекари (CPME) организацията, обединяваща лекарските сдружения в Европа, съобщиха от Българския
лекарски съюз (БЛС).
"Българските лекари с призив към колегите си от Европа - Не на насилието над медици!",
е темата на изданието.
Изданието на CPME се разпространява сред всички членове на организацията. Статията
е придружена със снимка от събитие на Националната кампанията на БЛС срещу
насилието над лекари; #Пребори Гнева, под надслов "Добрата дума лекува".
Независимо, че подобен проблем има и в други страни, в България има тенденция за
увеличаване на нападенията над лекари, медицински сестри, фелдшери, пишат от
изданието.
Публикуваните данни от 2011-та година потвърждават, че се увеличава насилието над
медицински лица. "От БЛС смятаме, че агресията спрямо медицинските специалисти
трябва да бъде пресечена по категоричен и безкомпромисен начин. Искаме да събудим
обществото, да променим мисленето и отношението на хората към нашия отговорен
труд, отдаден на благото на пациентите", пише председателят на БЛС д-р Маджаров.
В статията се напомня настояването до институциите в България, които са ангажирани
да оказват дисциплиниращ ефект, да бъдат максимално строги и безкомпромисни и да
има ефективни присъди за хората, които си позволяват насилие над медици.
На 15 май проф. д-р Франк Улрих Монтгомъри -председател на CPME и Анабел Сиибом
- главен секретар на организацията изпратиха писмо до българските власти, в които
призовават да предприемат спешни действия за подобряване на защитата на здравните
специалисти в ежедневната им практика и заявиха подкрепата си към Българския
лекарски съюз при застъпничеството за по-добрата защита на лекарите".
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www.clinica.bg, 10.06.2019 г.
https://clinica.bg/8549НЗОК ГЛОБИ БОЛНИЦИ С 1 МЛН. ЛВ.
За първото тримесечие на годината Касата е извършила над 1300 проверки в тях,
казаха от осигурителната институция
За първо тримесечие на 2019 г. са извършени 1308 проверки от екипи на НЗОК и РЗОК
в болници от цялата страна. На изпълнителите на болнична помощ са наложени глоби за
254 888 лв. Освен това са начислени неоснователно получени пари в размер на 726 912
лв. и суми от внезапен контрол - 66 941 лв. Общо санкциите са за 1 048 741 лв., съобщиха
от НЗОК за clinica.bg.
Констатираните нарушения са свързани с липса на обективно доказани индикации за
хоспитализация на пациенти, нелекуване на придружаващи заболявания, неизвършени
задължителни изследвания , пропуски при попълване на болничната медицинска
документация на пациентите. Наказания са наложени и за неотразяване на извършена
дейност, неизпълнени изискванията за завършена клинична пътека, неспазени критерии
за дехоспитализации, заплащане или доплащане на медицинска дейност, която се
покрива изцяло от НЗОК и други.
Още 3631 проверки са извършили инспекторите на НЗОК в извънболничната
медицинска и дентална помощ. Наложените санкции тук са за 241 930 лв. Най-честите
нарушения са свързани с отказ да бъде оказана медицинска помощ, заплащане за
издаване на болничен лист, неудовлетвореност от качеството на оказаната медицинска
или дентална помощ, съмнения за източване на средства на НЗОК, морално-етични
проблеми между лекар и пациент. Тук също са установени случаи на доплащане от
пациенти на дейности, които се покриват от НЗОК.
Има и доказателства за отчитане на неизвършена дейност от лекари и зъболекари или
повторно отчитане на дейности, примерно работа върху един и същи зъб преди
изтичането на 12 месеца от дейността. В аптеките са направени 1086 проверки,
установени са 1720 нарушения и са наложени санкции за 279 570 лв.
www.clinica.bg, 10.06.2019 г.
https://clinica.bg/8569ЕMA ОБСЪЖДА НОВИ ЛЕКАРСТВА СРЕЩУ ИНФЕКЦИИ
Диалогът с производителите
резистентност

е

свързан

с

битката

с

антимикробната

ЕМА стартира ранен диалог с производителите на медикаменти за лечение на
бактериални и гъбични инфекции, съобщи Европейската агенция по лекарствата.
Дискусията е достъпна през платформата на Работната група за иновации (ITF). Основен
фокус е битката с антимикробната резистентност при разработването на нови
медикаменти.
ITF е форум за диалог между регулаторите и разработчиците на иновативни терапии,
методи и технологии още в ранните етапи на научноизследователската и развойна
дейност. Като се има предвид нарастващата заплаха за общественото здраве, причинена
от антимикробна резистентност и необходимостта от нови лечения, EMA приканва
всички ангажирани с медикаментите за лечение или превенция на животозастрашаващи
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микробни инфекции, да започнат ранен диалог с Агенцията. Целта е по този начин да се
подпомогне разработването на по-ефективни нови антимикробни средства.
Постоянното нарастване на микробите, които са устойчиви на антимикробно лечение,
заплашва лечението на пациенти с инфекциозни заболявания. Според доклад на СЗО
всяка година около 700 000 души умират от резистентни към антибиотиците инфекции
в световен мащаб. При най-лошия сценарий, ако не се вземат мерки до 2050 година,
числото може да нарастне до 10 млн. души.
Без непрекъснати усилия за ограничаване на антимикробната резистентност, обичайните
заболявания стават все по-рискови.
Стимулирането на разработването на нови лекарства за лечение на резистентни
бактериални или гъбични инфекции е един от стълбовете в борбата срещу тази заплаха.
Именно това е и приоритет за EMA и европейската регулаторна мрежа за лекарства.
ITF ще улесни ранното взаимодействие и дискусии между новаторите и регулаторни
органи. Целта е производителите да се ориентират по-лесно, както и да имат нужната
информация за регулацията и научните препоръки на EMA. Услугата е безплатна и всеки
нов лекарствен продукт за лечение на животозастрашаваща или инвалидизираща
гъбична или бактериална инфекция ще бъде разгледан за обсъждане в ITF.
Тази платформа за ранен диалог в крайна сметка ще допринесе за приоритизиране и
ускоряване на разработването на антимикробни лекарства, което е в съответствие с
резолюцията на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно „Един
европейски план за действие в областта на здравето срещу антимикробната
резистентност".
Заинтересованите разработчици на лекарства могат да попълнят формуляра за заявка за
среща с ITF и да го изпратят на itfsecretariat@ema.europa.eu, за да обсъдят плановете си
за развитие на лекарствени продукти, насочени към бактериални и гъбични инфекции.

11.06.2019 г., с. 3
БСП предлага 9% ДДС за лекарствата
Социалистите настояват данъчната ставка за месо, яйца и хляб да бъде намалена
на 5 на сто
Юлия Кулинска
ПГ "БСП за България" депозира в парламента предложение за изменение на Закона за
данък върху добавената стойност. В него се предлага от догодина ДДС за лекарствата,
включени в списъка с плащаните от НЗОК лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински цели, да стане 9%. Социалистите настояват
данъчната ставка за месо, яйца, брашно и хранителни продукти от него да бъде намалена
на 5%.
В мотивите си от БСП посочват, че по-ниският ДДС за храните ще насърчи родното
земеделие и хранително-вкусовата промишленост. "По данни на НСИ потреблението на
брашно, хляб и тестени изделия през последните 10 години е намаляло с около 15 на сто,
а на млякото с 20%. Повишаването на цените на енергоносителите води до увеличаване
на разходите на производителите и до свиване на продажбите. Хората обедняват и нямат
средства да си купуват храна. Намаляването на ДДС ще направи хранителните стоки подостъпни и ще направи хранителновкусовата и преработвателната индустрия поатрактивна за инвеститорите", сочи анализ на БСП. Социалистите припомнят, че от 28
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страни членки на ЕС 19 имат диференцирани ставки от 9-9,5%, а Малта въобще не
начислява ДДС върху стоките от първа необходимост.
"Цените на лекарствата у нас са сред най-високите в Европа. Около 81% от хората
плащат за тях от джоба си. Намаляването на ДДС ще предостави възможност на
Здравната каса и МЗ да въздействат на пазара на медикаментите", смятат от БСП.
От левицата са изчислили, че общият ефект от диференцирания ДДС ще намали
приходите в бюджета с около 706 млн. лв. - 368 млн. от храните и 338 млн. от лекарствата.
Свиването на бюджетните разходи в резултат на увеличеното потребление и
изсветляването на сивия сектор обаче ще намали нетния ефект и той би бил между 260 и
340 млн. лв. по-малко приходи от ДДС, подчертават от БСП.
Припомняме, че в сряда Корнелия Нинова обяви, че депутатите от "БСП за България" ще
внесат отново няколко законопроекта, свързани с бедността, неравенствата и
демографската криза. Измененията в Закона за ДДС са част от тях. БСП настоява в
актуализацията на бюджета да бъдат включени промени в социалните плащания и
данъчните закони. Те са свързани с данъчни облекчения за млади семейства с деца, които
са работили и са внасяли осигуровки. От БСП ще настояват за преизчисляване на всички
пенсии, за промени в КСО - обезщетенията за майчинство и за отглеждане на дете до 2
години да бъдат обвързани с минималната заплата, а при раждане на 2-ро и 3-то дете
младите работещи родители да получат еднократна помощ от 10 минимални заплати.
www.clinica.bg, 10.06.2019 г.
https://clinica.bg/8571ЗАПОЧНА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ В МУ ВАРНА
На 1 юли е изпитът по биология, а на 8 юли – по химия, съобщиха от ВУЗ-а
От 10 юни 2019 г., започна приемът на документи за близо 20 специалности, съобщиха
от лечебното заведение. На 1 юли ще се проведе изпитът по биология, а на 8 юли ще се
състои препитването и по химия.
Специалностите, за които ще се кандидатства са „Медицина", „Дентална медицина",
„Фармация, „Управление на здравните грижи" (ОКС „бакалавър"), „Здравен
мениджмънт" (ОКС „бакалавър"), „Логопедия", „Медицинска сестра" и „Акушерка" (във
Варна и филиалите на МУ-Варна в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново), както
и за специалностите в Медицински колеж-Варна – „Медицински лаборант", „Помощникфармацевт", „Инспектор по обществено здраве", „Медицински оптик", „Зъботехник",
„Рехабилитатор", „Рентгенов лаборант" и „Медицински козметик".
От същата дата могат да подават
документи и желаещите да учат за „Военен лекар". В програмата, стартирала през
учебната 2017/2018 година, бяха приети първите студенти в България, които провеждат
своето обучение по две специалности: „Медицина" за образователно-квалификационна
степен „магистър" и „Организация и управление на военни формирования на тактическо
ниво" с образователно-квалификационна степен „бакалавър". Обучението на студентите
се извършва в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна и
Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров".
От МУ Варна обясняват, че всички
кандидат-студенти, които са положили успешно предварителните изпити по биология и
химия, могат да използват оценките си от тях за кандидатстване и за направление
„Военен лекар", като положат и необходимите за това изпити във Висшето военноморско
училище. Класиранията за направление „Военен лекар" и специалност „Медицина" са
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независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете
специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В
случай че са класирани по едната специалност, която обаче не ги удовлетворява и решат
да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но
продължават да участват в класирането за другата.
Крайният срок за подаване на документи
за направление „Военен лекар" и специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и
„Фармация" е 26 юни 2019 г., а за останалите специалности 15 юли 2019 г. (с изключение
на специалността „Зъботехник", за която крайният срок е 10 юли 2019 г.).
Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити (включително
и тези, които няма да се явяват на редовните изпити), задължително трябва да подадат
документи за кандидатстване в посочените срокове, категорични са от ВУЗ-а.
www.clinica.bg, 10.06.2019 г.
https://clinica.bg/8568ШЕСТ НОВИ ФОРМУЛЯРА ПУСНА НЗОК
Те са за кандидатстване за лечение в чужбина
Здравната каса качи на официалната си интернет страница шест образци на нови
документи за кандидатстване за лечение в чужбина. Те се отнасят както за отчитане на
времето, в което лицето е живяло в друга държава от ЕС, така и за планово лечение в
страните в Европа. Те са следните:
- заявление за издаване/изискване на формуляр S041 (формуляр Е 104) - виж тук
https://www.nhif.bg/page/191
- заявление за изискване на удостоверителен документ за пребиваване в друга държава
– формуляр S1/S072 – виж тук
https://www.nhif.bg/page/194
- заявление за издаване на разрешение за планирано лечение извън държавата по
осигуряване/пребиваване в ЕС – формуляр S2 – виж тук
https://www.nhif.bg/page/201
- заявление за издаване на разрешение за планирано лечение извън държавата по
осигуряване/пребиваване в ЕС – формуляр S2 – виж тук
https://www.nhif.bg/page/194
- декларация при кандидатстване на осигурени лица за получаване на разрешение за
планово лечение в друга държава от ЕС за сметка на НЗОК – формуляр S2 - виж тук
https://www.nhif.bg/page/201
- заявление за издаване на удостоверение за временно заместване на Европейска
здравноосигурителна карта - виж тук
https://www.nhif.bg/page/60
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www.zdrave.net, 10.06.2019 г.
https://www.zdrave.net/-/n9712
Излезе от печат брой 20 на вестник „Форум Медикус“
В оперативен план седмичникът за медицина и здравеопазване откроява на стр. 1
първото обсъждане на предложената от МЗ методика за формиране на възнагражденията
в болниците. Както е известно, методиката бе представена пред отрасловия съвет в
сектора, предстоят и следващи обсъждания. И добре, че е така, защото някои от
текстовете – колко от приходите да се разпределят за възнаграждения и колко за
допълнителни възнаграждения вече предизвикаха доста въпроси. Изразяването на
становища предстои.
В рубриката „Цитат от седмицата“ този път изданието се спира на изразено от
управителя на НЗОК д-р Д. Дечев мнение – за „високите“ и „ниските“ мениджъри на
лечебни заведения, от които зависят решенията на много от настоящите проблеми в
съответните структури.
Специализираният „Форум Медикус“ отделя по достойнство място за тазгодишните
носители на наградата „Питагор“ на МОН от сферата на здравеопазването - екипи и
личности, автори и партньори на вестника, които заслужават всяко признание. И всяко
огласяване на изключителните им постижения. В интервю по този повод проф. Надка
Бояджиева обобщава „В медицината предстоят вълнуващи открития“.
В новия бр. 20 се открояват и два репортажа. Мястото на действие в първия е
Специализираната болница по онкология в София, където ентусиасти влагат усилия и
време и подреждат изложба в Лъчетерапевтичния комплекс на лечебното заведение.
„Формулата на добрите хора“ е не само заглавие, а разказ за художници, танцьори,
доброволци, които не подминават, а забелязват и подкрепят хора, които живеят с болка
и в стрес.
Вторият репортаж е от съседна Турция – очерк за подкрепата, която бежанци от Сирия
срещат – за решаване на медицински проблем, за уреждане на социален казус, за
участието на лекари и социални работници в общата грижа за мигранти, които изпитват
многообразни трудности в новите условия, в които са попаднали. Откроена е и ролята на
СЗО в многостранния процес на грижа за здравето на бежанците.
Малцина вероятно знаят кой е полк. д-р Константин Бонев – описан във вълнуващ очерк
със заглавие „Лекарят с ореол от Опълчението“. Животът и делото му включват дейност
като главен лекар на Българското опълчение, а след Освобождението е главен лекар на
Българската земска войска. Тази животопис на д-р Бонев заслужава да поставим
публично въпроса – няма ли поне едно лечебно заведение да избере за свой патрон името
на този велик български лекар?
Брой 20 на „Форум Медикус“ съдържа още пълния текст на представения от министър
К. Ананиев проект за национална програма за донорство и трансплантация у нас – до
2023 г. За съжаление в проекта не се откроява нещо кой знае колко ново. А безспорно
най-спорно остава намерението да се отпечатат карти за съгласните да бъдат донори, но
пък картите няма да имат юридическа стойност. Една деликатна материя – поне в
проекта, не намира адекватно предложени мерки.
И още в броя: решения на МС, свързани със здравеопазването; вести от МЗ по въпроса
за детската болница; данни за причините да има недостиг на определени лекарства;
научно-пропедевтични анализи по темите за антикоагулацията, за иновации в
диабетологията, за рака на простатната жлеза.
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Новият брой 20 на „Форум Медикус“ предлага още рецензия за нов брой на сп.
„Рентгенология/Радиология“, съобщения за предстоящи научни медицински събития,
обяви за свободни работни места за лекари и др.
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