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Изх. № 47/04.10.2017 г.      ДО: 

        Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ  

ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

КОПИЕ ДО: 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА  

ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

 

 

Уважаема д-р Дариткова, 

 

Във връзка с изпратена покана с Ваш Изх. № КЗ-753-10-22 и наш Вх.№ 62 от 02.10.2017 г. 

за участие в обсъждане на въпроси в редовно заседание, което ще се проведе на 

05.10.2017 г., /четвъртък/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 

130. 

 

   По т. 4 от дневния ред заявяваме следното:  

 

 Идеята да се създаде безопасна и спокойна среда за работа в лечебните заведения е 

добра, но предложения текст „лечебните заведения осигуряват охрана…“ , което да става 

по силата на Наредба, създадена от  (Министъра на здравеопазването, съвместно от 

министъра на вътрешните работи) не е достатъчно ясен и до някъде у нас като 

изпълнители на медицинска помощ буди притеснения. 

 

Ако лечебните заведения трябва да осигуряват охрана, както е формулира текстът, то 

тогава всяко лечебно заведение (за болнична помощ, за специализирана медицинска 

помощ и всяка една практика за първична помощ) би трябвало да организира и 

финансира тази охрана. Това е дейност, която е извън нашите компетенции, а също и 

възможност за финансиране, особено в ПИМП. 

 

Ако идеята е определена институция да организира и финансира тази охрана в полза на 

лечебните заведения, като израз на загриженост и противодействие срещу зачестилите 

прояви на насилие срещу различни медицински специалисти, то това трябва да бъде 

ясно формулирано в самия текст на закона и в съответната наредба. 
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Нашето предложение е следното: Чл. 7а (нов) Министерство на здравеопазването и 

министерство на вътрешните работи осигуряват охрана на пациентите и персонала в 

лечебните заведения при условия и по ред, определени с наредба, издадена от 

министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, за което се 

осигуряват средства от държавния бюджет. 

 

Въпреки, че не е поискано нашето становище по т.6 с тема: „Диагностиката и лечението 

на рака на простата в Европа и България“ и не разполагаме с документи по темата, 

обръщаме внимание, че в резултат на приетото преди години наше предложение да се 

въведе при профилактичния преглед на мъже над 50 годишна възраст изследване на 

PSA чувствително се повиши ефективността за ранно диагностициране на рак на 

простатната жлеза. 

 

През миналата година пак по наше предложение бе променена наредбата за 

профилактичните прегледи, в частта рискови групи по начин, който позволява това 

изследване да се провежда и при мъже над 40 годишна възраст, които имат родственици 

по първа линия с рак на простатната жлеза и да бъдат консултирани с уролог.  

 

Считаме, че тези промени са една положителна и правилна стъпка в ефективната борба 

с това заболяване и могат да послужат като модел за добра медицинска практика в 

европейски мащаб. 

 

 

С уважение! 

04.10.2017 г.                                                       За УС и НС на НСОПЛБ : 
гр. София      Доц. д-р Любомир Киров, дм 

(Председател на НСОПЛБ, 
Национален консултант  
по Обща медицина) 
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