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КОПИЕ ДО:
Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС
КОПИЕ ДО:
Д-Р НИКОЛАЙ БРЪНЗАЛОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

Уважаеми проф. Ангелов, доц. Кунчев, проф. Гигов,
Безспорно прецизната, ясна и обоснована на научни доказателства информация,
поднесена от лекарите е най-подходящият начин на комуникация при провеждане на
национална кампания за ваксинопрофилактика и вземане на информиран избор и
съгласие от страна на подлежащото на ваксиниране лице. Доказано е, че мнението и
съветът на лекаря е най-зачитано в това отношение. Известно е също, че ОПЛ са тези, до
които пациентите се допитват най-често в подобни ситуации, каквато е предстоящото
ваксиниране на различни групи от населението срещу SARS-CoV-2. Тъй като, към
момента, не разполагаме с достатъчна информация относно избор на ваксини, които ще
бъдат прилагани, техните свойства и др., дори като подлежащи на ваксиниране, молим
да ни предоставите в най-кратък срок следната информация:
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1. Вид на ваксините и производители, които ще се ползват в България.
2. Кратка характеристика на всеки продукт. Технология на съхранение (хладилна
верига) и прилагане (каква е специалната технология на манипулацията по
поставяне, която изисква да се извършва само от лекар, както е посочено?).
3. Кратък материал с данни за резултати от проведени проучвания за безопасност и
ефикасност на всяка една от тях.
4. Ясни правила за показания и противопоказания: придружаващи заболявания,
носителство на SARS-CoV-2, преболедувал и др.
5. Трайност на имунитета.
6. Защо е необходимо информацията за поставените ваксини да се вписва в
Националната информационна система, а да не постъпва по утвърдения с години
начин чрез отчетите ни към НЗОК в края на месеца, откъдето същата за цялата
страна да се имплементира в системата?
Всички материали трябва да бъдат коректно преведени на български език, когато са
чуждоезични, за да ги разпространим сред ОПЛ.
Ако не се възприеме рационалният, бърз и определено работещ механизъм на
отчитане, посочен в т. 6, е наложително в кратък срок МЗ да организира среща на
НСОПЛБ, БЛС, Информационно обслужване, което ще разработва приложението за
вписване в национална информационна система за борба с COVID-19 и представители на
софтуерните фирми разработващи софтуер за ОПЛ с цел софтуерът на ОПЛ да изпраща
автоматично отчет за поставените от ОПЛ ваксини в приложението за вписване в
национална информационна система за борба с COVID-19.
Предвид редица фактори в условията на настоящата пандемия, които променят
стандартите за валидиране на ваксини, настояваме МЗ, правителството и ИАЛ да
освободят от отговорност предварително всички лекари, които ще правят ваксините
чрез съответен документ с необходимата юридическа стойност, каквато практика има
вече създадена в други страни.
„Правителството на Великобритания даде правна защита на фармацевтичния
гигант Pfizer от съдебни процеси, съобщи The Independent. Става ясно, че това е било
поискано от компанията, за да се разпространи ваксината срещу COVID-19 из страната
още следващата седмица. Министерството на здравеопазването и социалните грижи са
потвърдили, че Pfizer е получила правна защита от съдебни действия при евентуални
проблеми с ваксината.
От медията подчертават, че през последните седмици
правителството е приело законови промени, които дават защита на компании като
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Pfizer от съдебно преследване от страна на пациенти в случай на усложнения след
ваксинация. Правна защита получават и служителите на NHS, предоставящи ваксината,
както и производителите на лекарството като BioNTech в случая.“
Възникват и други въпроси, свързани с кампанията, които ще поставим
своевременно.

09.12.2020 г.
София

УС и НС на НСОПЛБ
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