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ПРЕСКЛИПИНГ
15 май 2019, сряда
www.clinica.bg, 14.05.2019г.
https://clinica.bg/8282КОРИГИРАТ СЪСЛОВНИЯ ЗАКОН НА ФАРМАЦЕВТИТЕ
Парламентарната здравна комисия ще разгледа промените в Закона за съсловната
организация на магистър-фармацевтите. Те имат за цел да помогнат за по-доброто
функциониране на органите на Българския фармацевтичен съюз. Предложенията са
направени от БФС и са приети от Министерски съвет, уточни за clinica.bg председателят
на съюза проф. Илко Гетов.
Законът за съсловната организация на магистър-фармацевтите е приет от Народното
събрание през 2006 г. и до момента, повече от 10 години, не е претърпял промени. През
това време от БФС са установили пропуски, които се предлага да се коригират.
На първо място, законопроектът цели
да подобри формирането на състава на висшия колективен орган на управление –
Конгреса на БФС, като прецизира квотата на представителство съобразно увеличения
брой членове на организацията. В проектодокумента е записано, че минималният брой
делегати трябва да е половината от общия брой на всички членове на БФС. Ако няма
толкова, се дава възможност за провеждане на общи събрания за избор на представители
от районните колегии, като конгресът се отлага с три месеца.
Други корекции определят правилата
за провеждане на конгресите на БФС, като се дават указания и как да се действа при
първоначална липса на кворум. По този начин се постига легитимност и се създават
предпоставки за редовна работа на висшите колективни органи, смятат от БФС.
Регламентират се и взаимоотношенията между регионалните и централните органи на
съсловната организация.
www.clinica.bg, 14.05.2019г.
https://clinica.bg/8286БОЛНИЦИТЕ ПАК ЩЕ КУПУВАТ СКЪПИ ЛЕКАРСТВА
Правилото болниците да нямат право да купуват лекарства на цени, по-високи от
заплащаните с публични средства, се отлага. То няма да влезе в сила от 1 април, а ще
важи от 1 ноември 2019 г. Това предвиждат промени в Наредбата за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, предложени
от здравното министерство.
Целта на промените е да не се допусне възникването на проблеми, които да рефлектират
неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти и които
евентуално биха ограничили достъпа до медикаменти, аргументират се от МЗ. Според
ведомството по този начин ще се осъществи плавен преход, който ще позволи на
търговците на едро и на лечебните заведения да се адаптират към новите условия за
работа.
Намалява се и срокът за обществено
обсъждане на предлагания от МЗ проект за постановление на МС, с който се правят тзи
изменения - от 30 на 14 дни.
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Необходимостта от определяне на по-кратък срок е продиктувана от осигуряването на
непрекъснат достъп на българските пациенти до качествено и ефективно лечение с
лекарствени продукти, мотивира се здравното министерство.
VINF 13:43:31 14-05-2019
RM1342VI.017
правителство - МЗ - средства - допълнено
Близо три милиона лева ще отпусне правителството за подобряване на детското
здравеопазване
София, 14 май /Десислава Пеева, БТА/
Близо 3 млн. лв. ще отпусне правителството за подобряване на детското
здравеопазване. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на
здравеопазването /МЗ/ след среща на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев с
премиера Бойко Борисов, педиатри, неонатолози и директори на акушерогинекологични лечебни заведения.
Министър Ананиев е посочил, че утре ще внесе в Министерския съвет проект на
Постановление, с което на МЗ ще бъде предоставен допълнителен финансов ресурс в
размер на близо 3 млн. лв. От тези средства на държавните и общинските болници ще
бъдат предоставени 500 хил. лв. за закупуването на 15 апарата за дихателна реанимация
и 750 хил. лв. за осигуряването на 50 кувьоза. Отделно 1.7 млн. лв. са средствата, с които
ще бъде финансирана педиатричната болница по програмата "Майчино и детско
здравеопазване" по реда на Наредба 3 за медицинските дейности извън обхвата на
задължителното здравно осигуряване.
По време на срещата са били обсъдени състоянието на детското здравеопазване и
мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на качеството на лечението и
организацията на работа в Специализираната болница за активно лечение по детски
болести "Проф. д-р Иван Митев", както и в детските отделения в страната.
Министър Ананиев е припомнил, че до края на този месец ще бъде обявена
обществената поръчка за инженеринг на новата детска болница, като очакванията са в
началото на септември да започне строителството й.
На този етап ние сме удовлетворени, е заявил началникът на Клиниката по
неврология в лечебното заведение проф. Иван Литвиненко. По думите му днешната
среща е дала решение на проблемите пред детската болница. С парите, които ще се влеят
в болницата, ще можем да задържим, а и надявам се да увеличим персонала си, за да
можем да вършим задълженията си така, както подобава, е допълнил проф. Литвиненко.
www.bnt.bg, 13.05.2019 г.
http://news.bnt.bg/bg/a/zapochnakha-pregovorite-za-uvelichenie-na-tsenite-naklinichnite-pteki
Започнаха преговорите за увеличение на цените на клиничните пътеки
от Альоша Шаламанов
Започна процедурата по договаряне на по-високи цени на клиничните пътеки. В
присъствието на министър Кирил Ананиев, Лекарският съюз и Здравната каса са
представили конкретни предложения и разчети. Основен акцент при договарянето ще
бъде повишаването на цените на пътеките за педиатрия и пулмология.
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От лекарския съюз предлагат клиничните пътеки, по които в момента се лекуват деца и
възрастни, да бъдат разделени.
доктор Иван Маджаров - председател на Българския лекарски съюз: Тъй като с обема,
който се отчита при децата е изключително малък досега те са били с ниски цени, заради
факта, че се отчитат прекалено много при възрастните.
Съсловната организация иска още повишаване на цените на част от хирургичните пътеки
за деца и шестте основни, по които работят общинските болници. Здравният министър
обясни, че ще бъдат повишени цените на пътеки, които не са увеличавани с години.
Кирил Ананиев - министър на здравеопазването : Най-голям акцент, разбира се,
поставяме върху педиатрията и пулмологията. Това не означава, че няма да бъдат
изменени и цените на други пътеки. Това ще доведе при всички случаи до увеличение на
възнаграждението на медицинския персонал. За повишаването на цените на клиничните
пътеки ще бъдат освободени средства от резерва на здравната каса.
Кирил Ананиев - министър на здравеопазването: Ще има двойно финансиране веднъж от
резерва на НЗОК, който надзорният съвет ще освободи. От друга страна пък МЗ през
наредба 3 също ще има допълнително финансиране.
По тази наредба министерството финансира дейности като спешна помощ и болници в
трудно достъпни и отдалечени региони. Очаква се по-високите цени на клиничните
пътеки да влязат в сила от първи юни. За целта лекарският съюз и касата трябва да
подпишат анекс към анекса на Националния рамков договор за 2018 година.
www.bnt.bg, 13.05.2019 г.
http://news.bnt.bg/bg/a/mezhdunarodno-obuchenie-na-cherveniya-krst-i-cherveniyapolumesets-v-lozen
Международно обучение на Червения кръст и Червения полумесец в Лозен (обзор)
от Цанка Николова
50 души от 5 континента от Червения кръст и Червения полумесец се включиха в реално
полево обучение за работа при бедствия в село Лозен. Те оценяваха щетите след
симулация на силно земетресение и правиха план как да помогнат на пострадалите по
най-бързия начин. Целта е да бъдат подготвени специалисти за действие в глобален
мащаб в случай на бедствие.
Мощно земетресение и много пострадали, за щастие без жертви, но с много изплашени
хора. Екипите на Червения кръст са на мястото, за да помогнат на бедстващите.
Спасителите са участвали в много мисии по целия свят. Казват, че тази фиктивна
ситуация не се различава по нищо от истинските.
Франциско Малдонадо, Червен кръст - Женева: Тренираме хората по методологията
учене чрез действие, така че това е експериментално обучение - поставяни всеки ден в
различни ситуации, те се научават как да се справят с проблемите. Мариана Стоянова,
програмен мениджър на бежанско-мигрантската служба на БЧК: Когато в някаква точка
по света се случи бедствие, да има подготвени хора и да се отреагира в рамките на от 24
до 48 часа да бъде човекът на мястото на събитието и да действа под напрежение.
Нужни са обаче не само комплексни технически умения.
Ясен Сливенски, ръководител на проекта: Да бъдеш до един пострадал и да го прегърнеш
леко и да му кажеш: Това сме ние, тук сме, заедно сме, живи сме. Това е най-ценното!
Майкъл Джоукън, Червен кръст-Австралия: Това обучение е наистина полезно.
Интересно е да видиш как хората работят заедно. Хора от много различни националности
- от Америка, от Африка, от Азия. Аз идвам от австралийския червен кръст. Вълнуващо
е наистина как една такава ситуация може да сплоти хората.
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По-късно тренировката продължи с доброволци и служители от дирекция "Аварийна
помощ и превенция" на Столичната община.
www.bnr.bg, 14.05.2019 г.
http://bnr.bg/plovdiv/post/101118574/mu-plovdiv-izgrajda-nov-ucheben-korpus-za-6000-000-leva
Интересът на чуждите студенти към университета расте
МУ - Пловдив изгражда нов учебен корпус за 6 000 000 лева
Това ще позволи да се увеличи приемът на студенти
Автор: Елена Крушкова - Радио Пловдив
Със символична първа копка започна строежът на нов учебен корпус в базата на
Медицински университет - Пловдив.
Новият корпус ще бъде на шест етажа с учебни зали и лаборатории с обща разгърната
площ от 4 000 кв. метра. В него ще бъдат преместени катедрите по биология, химия и
физика, които сега се намират в сградата на РЗИ.
Проектът е на стойност 6 милиона лева, а срокът за изпълнение на обекта е 435
календарни дни.
Ректорът на висшето училище проф. Стефан Костянев подчерта, че това е изключителна
придобивка, която ще даде възможност през следващите години да бъде увеличен
приема на нови студенти.
Той уточни, че непрекъснато се увеличава интересът на чуждите студенти към
университета. По думите му това се дължи на качественото обучение, добрата база и
изключителната възможност бъдещите медици още от трети курс да имат възможност за
практика в клиниките.
www.dnevnik.bg, 14.05.2019 г.
https://www.dnevnik.bg/zdrave/2019/05/14/3905402_finansovite_tavani_za_kupuvane_n
a_lekarstva_ot/
Финансовите тавани за купуване на лекарства от болниците се отлагат със седем
месеца
Със седем месеца се отлага изискването болниците да не купуват лекарства на цени, повисоки от стойността, на която се плаща с публични средства съответният лекарствен
продукт. Това предвижда проект за промени в наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, пуснат за
съгласуване от здравното министерство.
Правилата, по които болниците трябваше да имат този финансов таван за лекарствата,
които купуват, трябваше да влязат в сила от 1 април. Сега здравното министерство
планира да отложи изменението за 1 ноември. Здравните власти са установили, че
въвеждането на новите правила от 1 април вероятно ще доведе до сътресения и до липса
на лекарства в болниците, се разбира от мотивите, макар това да не е директно казано.
"Целта на предложената промяна е да не се допусне възникването на проблеми, които да
рефлектират неблагоприятно върху пациентите и доставчиците на лекарствени продукти
и които евентуално биха ограничили достъпа на пациентите до лекарствени продукти",
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посочват от здравното министерство. Друго желание на здравните власти е така преходът
към новите правила за търговците на едро и за болниците да бъде по-плавен.
"По този начин не би се прекъснал процесът по лекарствоснабдяване, в резултат на което
не би се компрометирало качественото лечение на българските граждани", се казва още
в мотивите.
Намалява се и срокът за обществено обсъждане на предлагания проект - от 30 на 14 дни.
Това се налагало с цел "осигуряването на непрекъснат достъп на българските пациенти
до качествено и ефективно лечение с лекарствени продукти".
www.actualno.com, 14.05.2019г.
https://www.actualno.com/healthy/sled-pregovori-s-lekarite-shte-ima-poveche-pari-zanjakoi-klinichni-pyteki-shte-se-pravi-analiz-za-koi-news_748676.html
След преговори с лекарите - ще има повече пари за някои клинични пътеки, ще се
прави анализ за кои
"Всички пътеки, свързани с педиатрия и пулмология трябва да бъдат повишени след 1
юни с преподписването на Анекса към Националния рамков договор (НРД) 2018". В това
беше категоричен председателят на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Иван Маджаров
след среща в НЗОК с министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и ръководителя на
НЗОК д-р Дечо Дечев. Председателят на БЛС добави, че е поискано и завишаване на
стойността при някои клинични пътеки по детска хирургия, които са с висока социална
значимост, голям обем и сложност.
След срещата министърът на здравеопазването Кирил Ананиев заяви: "Увеличаваме
цените на някои клинични пътеки, които дълги години не са били остойностявани и
цените им не са променяни. Най-голям акцент поставяме върху педиатрията и
пулмологията, но това не означава, че няма да има увеличение и на цените и на други
пътеки". Предстои от МЗ и НЗОК да направят анализ на внесените от БЛС предложения.
Д-р Маджаров обясни, че е важно всички пътеки, които в сега действащия Анекс към
НРД 2018, са общи за деца и възрастни, да бъдат разделени в отделен пакет и да бъдат
финансирани изцяло като пакет "Педиатрия".
"Увеличение трябва да има и на пътеки, които се работят предимно в общинските
болници - свързани с остър и хроничен пиелонефрит, хронична сърдечна
недостатъчност, ритъмни нарушения, както и някои пътеки от токсикологията", добави
още председателят на БЛС.
Относно поисканото от БЛС въвеждане на потребителска такса за преглед на дете, която
да бъде поета от държавата, д-р Маджаров обясни: "Категорично искам да заявя, че ние
не искаме родителите да бъдат натоварвани с допълнителни разходи. Редно е ние, заедно
с държавата, да намерим механизъм, по който педиатрите да се чувстват оценени и да
нямат усещането, че за тяхна сметка се правят социални политики".
www.zdrave.net, 14.05.2019г.
https://www.zdrave.net/-/n9465
Д-р Иван Кокалов:
Трябва да мислим как повече пари ще доведат до по-голямо качество
„Колективния трудов договор (КТД) разделя категориите в зависимост от тежестта. Найвисоката ставка е в университетските болници, там е най-натоварено, там е 950 лв.
стартовата заплата на медицинска сестра. Като се слиза надолу и се стигне до
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общинските болници – там е 900 лв. Това е законово определено. Този КТД е подписан
от работодатели, министерство и синдикати. Аз мога да обещая 1000 лв., но нали трябва
да има някаква основа?“ Това каза членът на надзорния съвет на НЗОК д-р Иван Кокалов
пред БНТ по повод очакваните увеличения на цените на някои клинични пътеки и
дейности и съответно заплатите на медицинските сестри.
„Като влязат в пътеките тези средства, една част от тях ще отидат за заплати. И по
правила за образуване на работна заплата, трябва да видим как ще стигнат до хората,
които също искат това увеличение. В момента има изработен правила от
министерството, които ще бъдат гледани в петък, по искане на отрасловия съвет. Това са
правила за образуване на работна заплата в държавните и общинските болници.
Представителите на Надзора казаха, че ако се вземе това решение за отваряне на резерва,
трябва да върви заедно с правилата, за да сме сигурни, че голяма част ще стигне до тези,
които имат най-голяма нужда“, уточни д-р Кокалов.
По думите му едно от записаните неща в правилата е, че минимум 50% от средствата,
които влизат по пътеки, трябва да отидат за заплати. „Сега никой не знае колко са. Едно
време имаше записано в НРД, че до 40% от средствата по клинични пътеки. Второ – има
правила как се разпределя ДМС. За нас там е заровено кучето за увеличаване на
началните заплати, за да не става така, че един яде свинско, а други – зеле“, каза д-р
Кокалов.
Той уточни, че по принцип в големите и университетски болници отдавна стартовите
заплати на медицинските сестра са 950 лв., тъй като те имали и ресурса, а и го
разпределяли правилно, а не шуробаджанашки. „Проблемът е в общинските болници и
някои по-малки други, в които заради лошо разпределение и малкото им приходи, се
получава това. Трябва да мислим обаче как тези пари ще доведат до по-голямо качество“,
каза още д-р Кокалов.
www.zdrave.net, 14.05.2019г.
https://www.zdrave.net/-/n9468
ARPharM с нов управителен съвет
Д-р Красимира Чемишанска е председател на УС на организацията
На редовно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциацията на
научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) бе
избран нов състав на Управителния съвет (УС), съобщиха от сдружението. Тя заменя на
поста д-р Христо Трунчев, управител на фармацевтичната компания Novartis Pharma.
За председател на УС на ARPharM с двегодишен мандат е избрана д-р Красимира
Чемишанска, изпълнителен директор на Амджен България, а за заместник-председател
д-р Светослав Ценов, директор за България, Румъния и Унгария на фармацевтична
компания Astellas.
Останалите членове на УС на ARPharM са: д-р Лиза Бонадона (ГлаксоСмитКлайн), д-р
Ана Цакова (Мерк), г-н Констатинос Папаянис (МСД), д-р Мила Елисеева (Пфайзер) и
г-н Орелиен Бретон (Сервие).
„Новото ръководство на ARPharM ще продължи усилията на организацията в посока
подобряване на достъпа на българските пациенти до качествено, съвременно и
ефективно лекарствено лечение и ще си сътрудничи с всички държавни институции и
пациентски организации за изготвянето на балансирани политики за подобряване на
здравната система у нас“, пишат от сдружението.
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www.zdrave.net, 14.05.2019г.
https://www.zdrave.net/-/n9469
Над 220 изложителя на международен форум
Утре стартира професионалният бизнес форум за специалистите в областите на
медицината, денталния сектор, дерматологията и естетичната медицина - БУЛМЕДИКА
/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019. В продължение на три дни, изложението ще
оформи в Интер Експо Център екосистема за водещите продукти, модерните технологии,
тенденциите и съвременните подходи. Всичко това ще бъде съчетано със съпътстваща
програма, подлагаща на обсъждане здравословния начин на живот и хранене,
двигателната активност, хранителните добавки и биопродукти и новите технологии в
съвременната терапия.
Над 220 изложители ще вземат директно участие в международното събитие. Компании
от България, Германия, Португалия, Сингапур, Китай, Тайван, Пакистан, Румъния,
Италия, Франция, Гърция, Турция, Словения, Латвия и Унгария ще представят
продуктите на 980 бранда от 56 държави. На всички 13 500 посетители ще бъдат
показани над 280 иновации.
Безжичните технологии в денталната медицина
Осигурявайки платформа за иновациите в денталната медицина, на БУЛДЕНТАЛ
специалистите ще открият оптимизирани дентални принтери, използващи 3Dтехнологии. В залите на Интер Експо Център ще бъдат представени модерни дентални
юнити и автоклави както и иновативни безжични системи за полиране и диодни лазери
с размерите на писалка. Ще бъдат демонстрирани предимствата на щадящото полиране
с въздух за зъбни повърхности. Вниманието ще привлекат последно поколение
стерилизатори, както и въздухопречистватели – за осигуряване на максимално чист
въздух в кабинета.
БУЛМЕДИКА 2019
Първият ултразвуков диагностичен апарат, в който изцяло е въведен AI technology
(изкуствен интелект) пристига на международното изложение. Приложението на
„изкуствен интелект“ е в прецизността на автоматичните измервания в различни сфери
на медицината. Многобройни са решенията на БУЛМЕДИКА в ортопедията, свързани с
тенденции при технологиите за изработване на стелки и обувки, според
характеристиките на пациента. При създаването се използва компютърно моделиране и
сканиране на стъпалото с 3D скенер. Продуктите са приложими при спаднал свод,
диабетно стъпало, криви ходила, ревматоиден артрит, скъсяване на крайници, болест на
Morton и при продължително стоене в изправена позиция. Ехографи от последно
поколение ще представят нова интелигентна платформа за обработка на изображенията,
която впечатлява с перфектна резолюция и лекота на работа.
За първи път – ДЕРМА & ЕСТЕТИКА
През тази година е първото издание на ДЕРМА &ЕСТЕТИКА с фокус – модерните
продукти, техники и технологии в дерматологията и естетичната медицина.
Професионалистите ще станат свидетели на криохирургичните новости за премахване
на повърхностни образувания – папиломи, кондиломи, хиперкератоза. Представени ще
бъдат вибротерапевтични машини, комбинирани апарати за неинвазивно
липоскулптуриране и дру. Съпътстващите събития, семинари, фирмени презентации и
демонстрации ще се спрат върху криорадиочестотата, третиране на акне и
хиперпигментация през летния период в условията на слънце, технологичните
платформи за транспорт на активни съставки, нови технологии и методи за редуциране
на локални мастни натрупвания по лицето и тялото и др.
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Профилактиката и приоритетите в здравеопазването
Богатата съпътстваща програма през тази година утвърждава изложението като ценна
професионална платформа за специалистите. Организирани са специализирани
семинари и обучeния от областите имплантология, ендодонтия, хирургия, денталната
хирургия, артериалната хипертония, образна диагностика, рехабилитация. Националната
пациентска организация и Националната асоциация „Диабет, предиабет и метаболитен
синдром“ ще проведат скринингови тестове за социалнозначими заболявания.
Актуалните ефективни подходи за профилактика, диагностика и лечебни практики при
хората в млада и зряла възраст са фокусът на Втората научно-практическа конференция
„Профилактика, диагностика и терапия в млада и зряла възраст - приоритети на
съвременното здравеопазване“, инициирана от „Академия Кардиология“ и Арбилис.
Конференцията ще протече в две направления - Училище „Здравословен живот“ в дните
от 15 до 17 май и „Ефективни и безопасни подходи в профилактиката, диагностиката и
терапията в млада и зряла възраст“ - панели от 17 до 19 май.
БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ/ДЕРМА & ЕСТЕТИКА 2019 ще бъде домакин на форума
„Предизвикателства пред пациентите с пулмонална артериална хипертония“,
организиран от Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония
(БОППХ). Националната пациентска организация ще провежда скринингови тестове за
различни заболявания. Демонстрация по оказване на първа помощ ще направи
Младежкият авариен екип към Българския червен кръст. Секторът на денталната
медицина също ще бъде широко застъпен в съпътстващата програма. Лекторите ще се
фокусират върху регенерацията в парадонталната и имплантната хирургия, сърдечносъдовата профилактика, ендодонтското лечение и други.
„Лекарят, който ме вдъхновява“
Всяка година професиналната платформа създава отлична среда за среща на
специалистите. Благородната кауза „Лекарят, който ме вдъхновява“, инициирана от
CREDOWEB, ще даде възможност за номиниране и оценяване на професионализма на
лекари, осигуряване на стипендии и средства за техните млади колеги и разнородни
благотворителни каузи.
Изложението се организира под патронажа на Министерството на здравеопазването в
България и с подкрепата на съсловните организации – Български лекарски съюз,
Български зъболекарски съюз, Съюз на зъботехниците в България, Асоциацията на
денталните дилъри в България и Български фармацевтичен съюз.
www.capital.bg, 14.05.2019 г.
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/05/14/3905722_vecherni_no
vini_desislava_taneva_smenia_porojanov/
Борисов потушава протеста на педиатрите с 1.7 млн. лв.
Специализираната детска болница "Професор Иван Митев" ще получи 1.7 млн лв. за
лечение на пациентите и за увеличение на заплатите на работещите там, съобщи след
среща с педиатрите премиерът. Той пое на "ръчно управление" поредният проблем,
който ескалира в последните седмици и с който здравното министерство не успяваше да
се справи. Педиатрите протестират от средата на миналия месец заради материалния и
кадрови недостиг в болницата и липсата на адекватно заплащане на труда им. Миналата
седмица те заплашиха с колективни оставки и спиране на плановия прием.
След избухването на имотния скандала миналия месец Борисов се активизира и започна
отново да решава проблемите в различни сфери лично - най-често с допълнителни
средства от бюджета. В последните седмици по този начин бяха похарчени десетки
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милиони извънредно, а премиерът обясни "можем да си го позволим", защото бюджетът
е на излишък. От БСП пък го обвиниха, че по този начин финансира предизборната
кампания на ГЕРБ с пари на данъкоплатците.
www.news.bg, 14.05.2019 г.
https://news.bg/politics/rolyata-na-es-v-zdraveopazvaneto-obsazhdaha-v-sofiya.html
Ролята на ЕС в здравеопазването обсъждаха в София
Домът на Европа стана домакин на обществен дебат за бъдещето на здравеопазването
като общоевропейски и национален приоритет в присъствието на представители от
няколко партии.
Има сериозни разминавания между европейските политики в сферата на
здравеопазването и прилагането им като част от националната политика на държавите.
Това констатира представителят на ЕК от генерална дирекция "Здравеопазване и
безопасност на храните" Филип Домански по време на дебата.
Участниците в дискусията поискаха българските евродепутати да организират срещи по
темата за развитието на политиките в системата на здравеопазването.
Европа, по думите на Домански, трябва да има по-засилена роля по отношение на
здравния сектор в отделните държави членки. Това е в унисон с поетите ангажименти за
постигане на универсално здравно покритие до 2030 година.
Оказва се, че България е изостанала в стабилизирането на здравната система и е далеч от
достигането на европейско качество на здравните услуги.
Домански акцентира, че здравеопазването е един от основните приоритети на всички
държави от ЕС, въпреки това сътрудничеството е регулацията на европейско ниво е
необходима.
В дискусията участва и евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев, който пое ангажимент,
ако стане част и от следващия ЕП, да работи за обединена и интегрирана политика за поширок достъп до здравеопазване.
Липсва единна нормативна рамка, която да гарантира, че здравеопазването ще бъде
приоритет на ниво Европа, заяви представителят на обединение "Демократична
България" Веселка Христамян. Според нея се налага въвеждането на задължителни
критерии и механизми за целия ЕС, които впоследствие да бъдат въведени и на
национално ниво.
В дебата се включиха и представители на Българска пациентска организация, Български
лекарски съюз, Български червен кръст, Български фармацевтичен съюз, както и на
други организации от сферата на здравеопазването в България.
www.zdrave.net, 14.05.2019 г.
https://www.zdrave.net/-/n9471
БЛС иска банкови гаранции от строителя за Дома на лекаря
Същинска работа по строежа не е започнала, макар че са минали 3 години и шест
месеца от подписването на договора
Надежда Ненова
Строежът на Дома на лекаря може и да започне, след като Събора на БЛС реши, че
избраната преди близо 4 години фирма-изпълнител на строежа, трябва да изпълни
договора си.
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Първоначалният проект е за осеметажна сграда с две подземни нива на площ от общо
9543 кв. м, а последващ проект предвижда увеличаване на височината почти двойно.
Това е свързано с процедура в подробния устройствен план (ПУП), в който да се включи
14-етажна сграда.
„Решихме да не продължаваме промяната в подробния устройствен план, т.е. да
изтеглим внесеното предложение, защото това много ще затрудни построяването на Дом
на лекаря, тъй като е свързано и с решение на общинския съвет. В крайна сметка ние
имаме нужда от Дом на лекаря, а не от небостъргач. Това беше решението на Събора“,
каза пред Zdrave.net председателят на УС на БЛС д-р Иван Маджаров.
Той каза, че фирмата-изпълнител „Дигеста“ ще бъда запозната с решенията на Събора
на БЛС, а оттам нататък времето ще покаже какво ще се случи.
„Имаме действащ договор с фирма „Дигеста“. Ще представим това, което Събора ни
упълномощи да изискаме гаранции за строежа, банкови гаранции за качеството на
изпълнение, за защита на интересите на Лекарския съюз. Не мога да кажа какво ще
направи фирмата при новите условия. Досега тя не е свършила нищо, освен да се
занимава с промяната в ПУП. Същинска работа по строежа не е налице, макар че са
минали 3 години и шест месеца от подписването на договора. Няма свършена работа по
проектирането, няма виза за строежа, няма одобрено разрешително, а досега това
трябваше да е направено и с приключването на работата по метростанцията, трябваше
да видим как започва строежа на Дома“, каза още д-р Маджаров.
„Очаквам да видя действията им. Смятам, че ще се обадят скоро, веднага щом разберат
какви са резултатите от Събора. Твърденията, че промяната в ПУП-а е за доброто на
Лекарския съюз, не бяха потвърдени от участниците в Събора“, допълни той.
По отношение на твърденията, че са извършени злоупотреби със средствата на
Лекарския съюз, вложени в проекта Дом на лекаря от самото му начало през 2009 г., д-р
Маджаров каза, че БЛС няма да започва „лов ва вещици“. На Събора се обединихме
около това, че това са вътрешно-съсловни проблеми. Няма да гоним вещици или да
обвиняваме някого. Винаги някой може да бъде заблуден. В тогавашната ситуация е
изглеждало, че решението е добро, но сега Съборът прецени друго“, каза д-р Маджаров.
БЛС избира фирма "Дигеста" през 2013 г.. Договорът е сключен на 8 септември 2015 г.
между тогавашния председател на Лекарския съюз д-р Цветан Райчинов и управителя на
"Дигеста" Светлана Бонкина.

15.05.2019 г., с.4
БСП иска намаляване на ДДС върху лекарствата
Ще се борим за европейски здравен стълб, увери кандидатът за евродепутат д-р
Десислав Тасков
Аида Паникян
Още при изготвянето на бюджета за 2020 г. БСП ще предложи намаляване ставката на
ДДС върху лекарства и медицинските изделия, заяви кандидатът на БСП за член на
Европарламента д-р Десислав Тасков по време на организирания от Националната
пациентска организация (НПО) дебат "Здравеопазването като общоевропейски и
национален приоритет". Тасков бе категоричен, че ако българското здравеопазване не се
реформира, колкото и пари, откъдето и да наливаме, ефект няма да има. Той е
категоричен, че и сега има европейски пари за здравеопазване, но е необходимо да има
национално финансиране.
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Доктор Тасков е на мнение, че след като левите партии в ЕП се пребориха за европейски
социален стълб, може да постигнат и европейски здравен стълб. Според него е
необходимо разграничаване на лечение от грижи, а финансирането на грижите да се
поеме от социалните системи.
Дебатът е провокиран от февруарския доклад за България от Европейския семестър,
според който в българското здравеопазване има редица проблеми, сред които ниски
обществени разходи за здравеопазване и най-голям дял в Европа на доплащане от
пациента, над 10% здравно неосигурени, остър недостиг на медицински сестри и
общопрактикуващи лекари, преимущество на болничната помощ за сметка на
извънболнична помощ, недостатъчна профилактика, ниска продължителност на живота,
увеличение на предотвратимата смъртност сред населението на страната.
Председателят на НПО, главен секретар на Европейското партньорство за достъп до
качествено здравеопазване, д-р Станимир Хасърджиев призова всеки от кандидатите за
евродепутати да подкрепят манифеста на Европейския пациентски форум. Документът
предвижда всички пациенти от ЕС да имат осигурен навременен достъп до
необходимите им здравни грижи, без да бъдат дискриминирани, да се приеме ново
всеобхватно европейско законодателство за правата на пациентите, за да се гарантира,
че всички ще имат достъп до висококачествена грижа, ориентирана към индивида и
основаваща се на едни и същи права. Документът настоява да се гарантира, че бъдещите
дигитални здравни инструменти и системи в Европа са създадени на базата на
пациентските потребности и са разработени съвместно с пациентите.
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