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НАЦИОНАЛНИ ВЕСТНИЦИ 

 

 
 
Бойко Борисов ще се ваксинира 
Премиерът вярвал в науката 
24 часа  Стр. 4-5 

 
Премиерът Бойко Борисов ще се ваксинира срещу COVID-19, въпреки че преболедува вируса. 
Така от Министерския съвет отговориха на запитване на "24 часа", след като ден по-рано 
президентът Румен Радев направи коментари, подкрепящи тезите на противниците на ваксините. 
Според социологически изследвания 48% от българите не биха се ваксинирали. 
Премиерът вярва в науката и ще си сложи ваксина, категорични са от правителството. Той щял 
да обяви лично решението си на Европейския съвет в четвъртък. 
Борисов се присъединява към вълната политици, готови публично да се имунизират, за да 
насърчат и обикновените граждани да го направят. Ваксинация в телевизионен ефир обявиха 
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бивши американски президенти. Кралица Елизабет също се очаква да направи имунизацията си 
публична. 
Кампания "за" ваксинирането срещу вируса започна във фейсбук бившият министър на 
отбраната и на външните работи и настоящ специален координатор за Близкоизточния мирен 
процес на генералния секретар на ООН Николай Младенов. 
I Will Take A COVID-19 Vaccine ("Аз ще си сложа ваксина срещу COVID-19" - от англ.), гласи 
специална рамка за профилната му снимка в социалната мрежа, която той постави, и с личния си 
пример призова и други да променят снимките си. 
"Днес си сложих рамка на снимката във фейсбук, че ще си сложа ваксина срещу COVID-19. 
Разбира се, приоритетът трябва да бъде на хората на първа линия— доктори, медицински 
сестри, учители, полицаи, както и най-рисковите контингенти— възрастните хора, нашите 
родители и хронично болните", написа Младенов. 
Часове по-късно примерът му бе последван от десетки, но се оказа, че подобна рамка за 
профилна снимка на български език няма. Тъкмо обратното. Има рамка, която призовава да не 
се слага от ваксината. 
"С голяма изненада открих, че ако искам да си сложа рамка със същото съдържание на 
български, единствената ми опция е да кажа, че НЯМА да си сложа ваксина... Странно, нали? 
Обръщам се с молба към всички във фейсбук, които знаят как се правят тези неща — нека да 
помогнат, като направят рамка в ПОДКРЕПА на ваксинирането срещу COVID-19", призова 
Младенов. 
Сред политиците и медиците ни този личен пример със слагането на рамка с призив е 
тенденция, но темата все още не е "ваксина", а "дисциплина". В последните месеци депутати и 
кметове от ГЕРБ зоват през портретите си "Бъди отговорен", "Доброто ще победи" и "Ще се 
справим заедно". 
От опозицията някои също дават личен пример за носенето на маски. Зам.-председателят на 
парламента от БСП Кристиан Вигенин е с маска на профилната си снимка. "Останете вкъщи" - 
гласи рамка около профилната снимка на шефа на "Пирогов" Асен Балтов. 
Много голям е броят на медиците в София, които искат да си поставят ваксина. Затова в 
столицата е удължен срокът за съставяне на списъците с желаещи лекари, които искат да се 
ваксинират срещу COVTD-19 до понеделник, съобщи здравният министър проф. Костадин 
Ангелов. 
 
В понеделник отварят детските градини? 
10 дни допълнителен отпуск за учители, преболедували COVID 
24 часа  Стр. 5

 
Ако тенденцията за намаляване на новозаболелите и на натиска към лечебните заведения се 
запази, в петък здравният министър Костадин Ангелов ще издаде заповед за отваряне на 
детските градини и ясли от понеделник, 14 декември. Това обяви той вчера. Учениците обаче 
остават в онлайн режим до коледната ваканция. 
Имаме готовност да отворим детските градини на 14 декември, ако се вземе такова решение, 
обяви и столичният кмет Йорданка фандъкова. 
"Личното ми мнение е, че детските градини е добре да работят, но при спазване на всички мерки 
и възможност за родителите, които искат да оставят децата си вкъщи. Другите мерки би 
следвало да останат в сила след 14 декември, факт е, че има плавен спад, но София остава в 
червената зона", каза още тя. 
Всички, които работят в училища и детски градини и са боледували от COVID, ще имат право на 
10 дни допълнителен платен годишен отпуск, за да се възстановят. Това предвижда пък анекс 
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към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, 
който бе подписан в понеделник от министъра на образованието Красимир Вълчев и 
синдикатите. 1300 лв. минимална заплата за старши учител и старши възпитател и 1350 лв. за 
главен учител и главен възпитател предвижда още анексът. Новите заплати влизат от 2021 г. 
При онлайн обучение на учителите се изплащат 30 лв. месечно за компенсиране на разходи за 
консумативи. 
МОН и социалните партньори ще трябва и да купят още таблети, лаптопи и компютри за децата, 
които не могат да учат онлайн. Със законодателни промени ще се въведат санкции за 
родителите, злоупотребили с предоставените им дигитални устройства. 
Позиции "за" и "против" бързото отваряне на детските градини - на 16-а стр. 
 
Здравният 
24 часа  Стр. 5

 
министър проф. Костадин Ангелов раздаде във вторник ключовете на още 20 линейки, осигурени 
по линия на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ у нас. 
10 от тях бяха за София, а останалите получиха центровете по спешна медицинска помощ в 
Пловдив, Бургас, Варна, Добрич и Търговище. 
С тези 20 линейки общо до момента са осигурени 260 автомобила в цялата страна, като остават 
още 140, част от които са високопроходими. 
 
Вече сме втори в света, но смъртността расте 
24 часа  Стр. 5

 
България вече не заема челното първо място по брой починали на един милион население, като 
според данните на сайта worldometer е изместена от Словения. 
Смъртността в България заради коронавируса обаче продължава да расте въпреки спада в 
новите случаи. За периода 1 -7 декември всеки ден от COVID-19 са умирали средно по 139 души. 
Това означава по 20,1 смъртни случая на 1 млн. население. В Словения смъртността е 25 случая 
на милион. 
213 смъртни случая бяха обявени за последното денонощие сутринта на 8 декември. 
Новозаразените пък бяха 2764 при направени 6260 теста. Така делът на положителните стигна 
над 44%. В най-скоро време антигенните тестове вероятно ще се приравнят с PCR тестовете и те 
ще влязат в статистиката, съобщи здравният министър проф. Костадин Ангелов. 
"Работим по въпроса с антигенните тестове. Надделяват позициите за приравняването им с PCR 
тестовете. Очаквам другата седмица най-късно експертите да ми дадат становище", каза 
министърът във вторник. Той щял да издаде заповед за това само при положително становище 
от експертите. 
Забелязва се известна тенденция за намаляване на новозаболелите и на натиска към лечебните 
заведения, но за разхлабване на мерките здравните власти следят над 17 показателя, по които 
ще преценят. 
"Важен е процентът на позитивните тестове, какво ще бъде числото на лекувалите се в 
болниците и в интензивните отделения. Важно е как върви възрастовата структура, какво е 
мястото ни в ЕС по заболеваемост и смъртност. Когато имаме всички данни към седмицата от 14 
декември, в четвъртък -17 декември, ще имам отговори на тези въпроси", каза Ангелов. 
Струпвания в големите курорти нямало, но проверките продължавали по къщите за гости във 
връзка със студентския празник. "Имаме данни, че се организират тържества, които биха 
нарушили противоепидемичните мерки", обясни министърът. 
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През 2020 г. здравното министерство да може да субсидира лечебните заведения за болнична 
помощ по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка. Такова 
предложение за промяна в извънредния закон са внесли фупа депутати от ГЕРБ начело с 
Александър Иванов. Те предлагат промяната да влезе в сила от този четвъртък. 
*** 
СРЕДНОДНЕВНА СМЪРТНОСТ В СВЕТА ОТ COVID-19 ЗА СЕДМИЦАТА 1.12 - 7.12 НА 1 МЛН. 
ДУШИ НАСЕЛЕНИЕ 
среднодневен брой жертви за 1-7.12 или. души средно починали за ден на 1 млн. души 
1 Словения 52 2.08 25.0 
2 БЪЛГАРИЯ 139 6.93 20.1 
3 Унгария 166 9.65 17.2 
4 Хърватия 64 4.10 15.6 
5 Босна и Херцеговина 47 3.27 14.4 
6 Северна Македония 27 2.08 13.0 
7 Италия 719 60.43 11.9 
8 Полша 433 37.83 11.4 
9 Австрия 102 9.03 11.3 
10 Швейцария 97 8.68 11.2 
11 Черна гора 7 0.63 11.1 
12 Белиз 4 0.40 10.0 
13 Грузия 39 3.99 9.8 
14 Белгия 110 11.61 9.5 
15 Гърция 98 10.40 9.4 
16 Армения 26 2.97 8.8 
17 Румъния 160 19.12 8.4 
18 Чехия 87 10.72 8.1 
19 Люксембург 5 0.63 7.9 
20 Португалия 76 10.18 7.5 
21 Литва 19 2.71 7.0 
22 САЩ 2300 331.85 6.9 
23 Сърбия 58 8.72 6.7 
24 Великобритания 426 68.02 6.3 
ПОЧИНАЛИ ОТ COVID-19 НА 7.12 HA 1 МЛН. ДУШИ НАСЕЛЕНИЕ В СВЕТА 
жертви за 7.12 починали за деня ml URN. души 
1 Лихтенщайн 2 0.04 50.0 
2 БЪЛГАРИЯ 213 6.93 30.7 
3 Словения 52 2.08 25.0 
4 Босна и Херцеговина 60 3.27 18.3 
5 Швейцария 156 8.68 18.0 
6 Черна гора 10 0.63 15.9 
7 Хърватия 59 4.10 14.4 
8 Унгария 116 9.65 12.0 
9 Северна Македония 25 2.08 12.0 
10 Люксембург 7 0.63 11.1 
11 Малта 4 0.44 9.1 
12 Грузия 36 3.99 9.0 
13 Италия 528 60 43 8.7 
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14 Гърция 89 10.40 8.6 
15 Португалия 78 10.18 7.7 
16 Белиз 3 0.40 7.5 
17 Румъния 127 19.12 6.6 
18 Сърбия 56 8.72 6.4 
 
Маргарет Кийтън взе първата ваксина като подарък за 91 -ия си рожден ден 
Уилям Шекспир беше втори. Имунизацията в Англия започна с аплодисменти и сълзи от 
радост 
Павлина ТРИФОНОВА 
24 часа  Стр. 1, 6

 
Ваксинирането срещу коронавирус във Великобритания започна във вторник още преди да е 
изгряло слънцето. 
В 6,31 часа 90-годишната Маргарет Кийтън получи първата доза от разработката на "Пфайзер" и 
"Байонтек" и се вписа в историята на страната в борбата срещу епидемията. Тя каза, че се 
чувства привилегирована да има този шанс и го приема като най-добрия подарък за 
предстоящия си 91-и рожден ден следващата седмица, защото ще й даде възможност да бъде 
със своите близки и приятели, които от месеци не е виждала заради коронавирусните 
ограничения. 
"Съветвам всеки, на когото предложат ваксина, да се възползва", коментира още Кийтън. Тя е 
била продавачка в бижутерийни магазини и се е пенсионирала само преди четири години. 
"Бях в болницата за лечение и затова получих възможност да съм сред първите. Знам от 
лекарите, че има още един-двама души от моето отделение, които чакат да го направят", обясни 
тя. Маргарет има син, дъщеря и четирима внуци. Бабата призна, че не може да намери думи, с 
които да благодари на британското здравеопазване за грижите за нея през годините и за този 
специален момент. 
Докато гледаше нейното ваксиниране в болницата в Ковънтри, здравният министър Мат Ханкок 
се разплака от вълнение по време на тв участие. Това е втори път за последните 10 дни, в които 
той не може да сдържи сълзите си, след като призна в парламента, че е изгубил от COVID 
доведения си баща наскоро. 
"Беше толкова тежка година за толкова много хора. Остават още няколко месеца, докато успеем 
да ваксинираме всички най-уязвими. През това време трябва да продължим да се придържаме 
към правилата за социално дистанциране, за да предпазим тях и нашето здравеопазване", 
коментира Ханкок. 
Не само той беше емоционален при старта на ваксинационната кампания. Медиците в 
болницата в Ковънтри направиха шпалир и изпратиха с аплодисменти Маргарет Кийтън. 
Репортер на Би Би Си пък призна, че едва ли много хора ще повярват кой е вторият получил 
защита срещу коронавирус, преди да обяви името на Уилям Шекспир. 
81-годишният съименник на великия писател дори е роден в графство Уорикшър като него, което 
предизвика истински бум от коментари в социалните мрежи. Един от тях гласеше, че това е 
операция по укротяване на коронавируса, шеговито сравнение с известната Шекспирова комедия 
"Укротяване на опърничавата". 
Едва ли изборът на Маргарет Кийтън и Уилям Шекспир да са първи е случаен. Представители на 
NHS признаха преди дни, че обмислят много внимателно как целият процес да бъде поднесен 
пред британската общественост, за да насърчат повече хора да се подложат на доброволно 
ваксиниране. 
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Само във вторник се очакваше да бъдат инжектирани 5000 души в 50 големи болници в цялата 
страна, като на някои места дори се предлагаше и чай и бисквити на ваксинираните. 
Правителството успя да спази обещанието си сред първите да бъдат обитатели на старчески 
домове и техният персонал, а също и медиците на първа линия, въпреки сложната организация 
по правилното съхранение и транспортиране на продукта на "Пфайзер" и "Байонтек". Тяхната 
ваксина трябва да се съхранява на минус 70 градуса и може да издържа в обикновен хладилник 
само 5 дни. Това наложи да се поставя предимно в големи болници и на хора, които са на 
лечение от други болести в тях. За момента обаче това е единствената ваксина, получила 
одобрение в западния свят, и то само във Великобритания. Очаква се да бъде разрешена и в ЕС 
в началото на следващата година. Поставя се чрез две дози през 3 седмици. 
 
СЗО: Имунизацията не е задължителна 
24 часа  Стр. 6

 
СЗО обяви, че не предвижда задължително ваксиниране срещу COVID-19. Информираният 
избор е по-доброто решение от принудителната масова ваксинация по света, посочи Майкъл 
Райън, директор по въпросите на спешните санитарни ситуации. В момента достъпността на 
ваксината е по-същественият проблем. В някои държави е възможно от определени групи като 
например здравните работници да се изисква да бъдат имунизирани. 
Ваксината на китайската компания "Синовак" е показала 97% ефективност при клинични тестове 
в Индонезия, бе съобщено във вторник. По-рано тестове в Бразилия показаха, че тя предпазва 
95%. Окончателните резултати ще бъдат обобщени през януари. 
Според в. "Вашингтон пост" фармацевтичната компания "Пфайзер" е предупредила 
американската администрация, че до средата на следващата година няма да може да увеличи 
съществено доставките за вътрешния пазар заради големите предварителни поръчки от 
чужбина. Президентът Доналд Тръмп ще подпише указ, който забранява износ на ваксини, 
докато не бъдат задоволени нуждите на американците. 
Междувременно в САЩ са започнали клинични изпитания и на универсална ваксина срещу грип, 
която е създала в организма на 50 доброволци имунитет срещу многобройни щамове на грипния 
вирус. 
 
Руснаци, лекувани от COVID-19, се самоубиват 
24 часа  Стр. 6

 
Руски и украински медици отправиха апел чрез британския вестник "Дейли мейл" да се 
разследват зачестилите случаи на самоубийства от хора, които са били лекувани от коронавирус 
в техните страни. 
Последният е 101-годишният руски ветеран от Втората световна война Валери Северинов, 
носител на множество отличия. Той бил парашутист и е извършил 119 скока в Будапеща, Прага и 
Виена при разбиването на нацистите, но пада фатално от високо, след като се прибира вкъщи от 
болнично лечение от коронавирус. Твърди се, че след август има поне още седем такива случая 
в Русия, сред които са 45-годишна полицайка и 48-годишна лекарка. Толкова са скочилите от 
прозорци и в Украйна след октомври. 
Това кара някои медици да смятат, че може да има връзка между медикаментите, с които са 
лекувани, и по-специално силен антибиотик, използван при пневмонии, за който се смята, че 
може да отключва халюцинации, тревожност и мисли за самоубийство. 
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Уважаваният украински кардиолог Катерина Амосова смята, че трябва медицинско разследване 
по тези случаи, а не само полицейско, за да се установи дали това е следствие на някакво 
действие на COVID-19 върху нервната система. 
 
12 хиляди искат болница "Св. Екатерина" да носи името на проф. Чирков 
24 часа  Стр. 8

 
Над 12 хиляди души са се подписали под петицията на инициативния комитет УМБАЛ "Света 
Екатерина" да носи името на създателя си проф. Александър Чирков. 
Инициативният комитет бе създаден ден след смъртта на големия хирург, който почина на 24 
ноември във Варна. 
"Това ще е признание (макар и посмъртно) за неговия голям принос за кардиохирургията в 
България", казват от комитета и обясняват, че така ще се увековечи делото и името на най-
добрия български кардиохирург. "Проф. Чирков е светъл пример за Човек", допълват те. 
Предстои предложението да бъде внесено до премиера Бойко Борисов и здравния министър 
проф. Костадин Ангелов, съобщи вчера шефът на инициативния комитет Петко Асенов. Негов 
заместник е акад. проф. Стойчо Симов. 
В комитета влизат над 50 известни имена от различни научни и обществени среди. Сред тях 
лекарят богослов проф. Дечко Свиленов, Лозан Панов, акад. Христо Григоров, Ставри Калинов, 
Петко Сертов, професорът от университета от Оукланд д-р А. А. Слинко, Великият приор на 
Ордена на рицарите тамплиери акад. проф. д-р Румен Ралчев, проф. Юлий Абаджиев -създател 
и председател на Съюза на българските командоси, и др. Подкрепа за инициативата са изразили 
и от Обществена академия за наука, образование, култура, от Съюза на военноинвалидите и 
военнопострадалите, в които членуват 3443 души, от международна академия Командос със 
7000 членове и др. 
С петиция на 4 декември са се включили и още над 50 души - пациенти, ученици, колеги и 
последователи на проф. Чирков, сред които Кирил Ананиев, Георги Марков, Елена Поптодорова, 
Емил Кошлуков, д-р Иван Маджаров, д-р Илко Семерджиев, проф. д-р Иво Петров, Кеворк 
Кеворкян, проф. Любомир Спасов, Мими Виткова, Мира Радева, Мирослав Севлиевски, проф. 
Стоян Денчев, Хасан Адемов, проф. Христо Пимпирев, акад. Юлиян Ревалски и др. 
 
ВКС против по-ниската присъда: Акушерката твърде късно съжалила за побоя над бебето 
Никол 
Наказанието било несправедливо и не отговаряло на обществената опасност на стореното 
от Емилия Ковачева Върховните съдии върнаха делото за ново разглеждане 
24 часа  Стр. 9

 
Изразеното съжаление от акушерката Емилия Ковачева, която преди 5 г. преби новородената 
Никол, е декларативно и твърде късно, за да се приеме, че е разкаяние. Това е един от изводите 
на Върховния касационен съд (ВКС), който върна делото срещу акушерката за ново разглеждане 
от Софийския апелативен съд. 
Ковачева получи 18 г. затвор от Софийския градски съд, но после втората инстанция намали 
наказанието на 16 г. лишаване от свобода. 
Според върховните магистрати то е несправедливо и не отговаря на обществената опасност на 
сторенето от Ковачева. Законът обаче не дава възможност на ВКС да увеличава присъдата и 
когато не е съгласен с размера й, трябва да върне делото на предишната инстанция. 
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Магистратите правят подробен анализ на смекчаващите и утежняващите вината обстоятелства. 
Те препоръчват апелативните съдии внимателно да ги преосмислят, защото при определяне на 
присъдата "не бива да има формален подход". 
Съдиите се съгласяват с колегите си от предишните инстанции, че Ковачева не заслужава 
доживотен затвор. Те отбелязват, че акушерката има чисто съдебно минало и тежък живот. Тя е 
вдовица, която сама се грижи за двете си учещи дъщери. 
В същото време обаче изминалият 5-годишен период от побоя над бебето не може да бъде 
смекчаващо вината обстоятелство. За такова го прие апелативният съд. 
Прекалено надценено било и становището, че има нарушение на Кодекса на труда, защото 
акушерката вземала няколко смени наведнъж. Върховните съдии посочват, че това било по 
нейно желание, а не защото някой й е наредил. Според доказателствата в нощта, когато удря 
Никол, тя е карала поредно дежурство. 
Съдиите обръщат внимание и на факта, че акушерката дълго и последователно нанасяла удари 
на бебето от 1,49 до 3,12 ч на 18 април 2015 г. Освен това е злоупотребила с доверието, което е 
имало към нея като акушерка. 
Магистратите посочват и че заради боя с юмруци по телцето и главичката Никол, която тогава е 
на 4 дни, по-късно отключва епилепсия. Ковачева е оправдана по обвинението, че е удряла 
пеленачето със стъклено шише за хранене на новородено. 
От ударите на Никол е причинена черепно-мозъчна травма. Бебенцето е и душено с ръце. 
 
Да отварят ли бързо детските градини? 
24 часа  Стр. 1, 16

 
Новината, че съвсем скоро детските градини и яслите може да отворят врати, ако тенденцията е 
заболелите да намаляват, предизвика много и полярни реакции в социалните мрежи. Някои 
родители са на категорично противоположни позиции. Едните подкрепят идеята да се отворят 
градините за улеснение на организацията на работния ден на родителите и за социализация на 
най-малките. Други пък защитават противоположната теза - кривата на заболеваемостта ще 
тръгне отново нагоре, ако мерките се разхлабят. 
Недопустимо е седмици преди въвеждането на ваксината всички усилия на експертите в 
правителството, на медиците, на всички хора, които спазват противоепидемичните мерки, да 
бъдат компрометирани с оглед на краткосрочни финансови цели и с цената на хиляди човешки 
животи, пишат в отворено писмо от Science in the Crisis и "Родители за безопасно образование". 
Двете активни групи по въпросите, свързани с COVID-19 -Science in the Crisis и "Родители за 
безопасно образование", изпратиха отворено писмо до българския министър-председател, до 
министрите и до медиите. 
"24 часа" се свърза за коментар с представители на организации, които са на различни позиции - 
асоциацията "Родители" и фейсбук групата "Родители за безопасно образование". 
*** 
Яна Алексиева, психолог и изпълнителен директор на асоциация "Родители": Да. Само да не 
събират групи 
Ако нещо трябва да бъде отворено в скоро време, това нека бъдат детските градини, като е 
много важно да се спазват всички противоепидемични мерки. Така ще бъдат сигурни децата, 
родителите и учителите. 
Естествено, това е решение на родителите, защото много от тях вече намериха начин как да 
организират деня си. Има обаче и много родители, които имат нужда и най-вероятно те ще 
изберат да пуснат децата си на градина. За децата също е от съществено значение да бъдат в 
среда, различна от тази вкъщи. 
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Ако детските градини се отварят, ключовото е да няма смесени групи. Всяка група трябва да е 
самостоятелна, независимо дали там са пет, или десет деца, а не пълната група. Идеята да се 
организират сборни групи е недопустима предвид това, че трябва да се спазват сериозно 
противоепидемичните мерки и всичко трябва да е максимално безопасно. От друга страна, това 
е един огромен шанс за децата и за детските градини да се работи с малки групи чисто 
образователно. Всички знаем и няма защо да се убеждаваме, че това е най-добрият начин 
децата да работят - в сравнително по-малки групи, а не в група с по 25 и повече деца 
Да, може да се отворят детските градини, но като се спазват строго мерките и се запазва 
правото на родителя да избере. 
*** 
Николай Хамов, член на фейсбук групата "Родители за безопасно образование": Отпуснат ли 
мерките на сляпо, идва трета вълна 
Против отварянето на детските градини съм. Прекалено рано е от началото на действието на по-
твърдите мерки, за да се види тенденция. Липсват публични статистики за заболеваемостта в 
детските градини. Има възрастова група от 0 до 20 години, но това не дава представа каква е 
картината в детските градини, още повече че на децата почти не им се правят тестове и не се 
проследяват контакти. 
Заболеваемостта върви около седмица след събитията, т.е. ако преди седмица училищата са 
спрени, сега може да се види някакъв ефект. В края на предишната седмица имахме и Черен 
петък, което допълнително повишава кривата на заболеваемостта. Сега допълнително бяха 
включени облекчени условия за достъп до PCR тестове през по-лесно получаване на 
направления и като че ли не може да разчитаме на статистики, които да покажат, че 
заболеваемостта пада. 
Хоспитализацията закъснява с 10-14 дни след събитията, смъртността -с 3 седмици. 
Ще започне да спада смъртността и вероятно ще отворят всичко 
И ще има период, в който смъртността ще продължава да пада и хората ще си помислят, че 
всичко е наред. И пак ще се получи същото, което стана с тази вълна, която е в момента. Затова 
съм против отварянето на детските градини. 
Може да се помисли за детски градини, които обслужват лекари и полицаи, както правят на 
Запад, но масово отваряне на детските градини не трябва да има. 
Безпокои ме също, че все още нямаме публични статистики за антигенните тестове. Възможно е 
статистики за тях да липсват изобщо, а те изместват PCR тестовете и понеже са безотчетни, 
изкривяват картината, която виждаме. Ще бъде много голяма грешка да се отпускат мерките на 
сляпо. 
 
Втори апарат за плазма и шоков фризер пристигат в Пловдив 
Не се изисква вече PCR от дарителите на кръвния продукт 
Радко ПАУНОВ 
24 часа  Стр. 21

 
Втори апарат за извличане на плазма и шоков фризер за съхраняването й очаква пловдивският 
кръвопреливен център преди Коледа. 
"Те са от местни дарители, за което сме изключително признателни", заяви шефката на центъра 
д-р Соня Джевизова. Тя съобщи, че кандидатите, които искат да дарят, вече не е нужно да 
представят PCR тест. 
"Може да се удостовери и с антигенно изследване, както и със сериозна медицинска 
документация. Не може обаче от снимка на телефона да се доверим", уточни Джевизова. 
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"Всеки конкретен кандидат ще бъде анализиран от наш лекар, който ще му прегледа и 
документите. Смятаме, че по този начин ще разширим достъпа на желаещи", допълни д-р 
Джевизова. 
Най-важното условие било човекът, който дарява, да е напълно оздравял. Според д-р Джевизова 
обаче кръвната плазма не е панацея и не може да се разчита само на нея. 
"Коронавирусът е комплексно заболяване и симптомите са различни при конкретните хора. 
Плазмата е елемент от лечението, но не може да замести останалите терапевтични схеми", каза 
още тя. 
Най-често дарителите били близки, приятели и роднини на заболели, които са се срещнали с 
вируса и са изградили антитела. Имало и хора, които съвсем доброволно идвали, както и такива, 
които просто решавали да участват в този процес. 
Според нея най-големи трудности имало за плазма с хора от кръвна група АВ, които били едва 
7%. А най-много боледували пациенти с А и О кръвна група. 
Досега 68 души с COVID са получили плазма от пловдивския център, 22 единици от нея са на 
разположение, а във вторник се очакваха още 8. 
"Нека хората идват и даряват", призова областният управител Дани Каназирева. Тя допълни, че 
здравното министерство има готовност при нужда да осигури трети апарат за извличане на 
кръвна плазма за Пловдив, както и да отпусне средства за закупуване на консумативи. Заявени 
са 250 000 лева за центрофуга, легла за кръвовземане, стерилно свързващо устройство и 
теглилки. 
 

 
 
Руската ваксина - за и против 
Между 3000 и 5000 унгарци може да вземат участие вклиничните изпитания 
Израел заложи на центъра "Гамалея" 
Труд  Стр. 1, 2-3

 
Руската ваксина "Спутник V" или Sputnik V, има значителни предимства по отношение на 
безопасност, ефективност, цена и логистика. Това съобщиха в социалната мрежа туитър 
създателите й от Федералния изследователски център за епидемиология и микробиология 
"Гамалея". Те изтъкват седем факта, които подкрепят твърдението им и сравняват "Спутник V" с 
трите ваксини, преминали през първите три фази на клинични изпитвания - на Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca. 
От "Спутник V" твърдят, че имат доказана дългосрочна безопасност на платформата и това е 
така, тъй като същият аденовирус е използван при разработването на предишни ваксини като 
тази срещу MERS, например, върлувал през 2012-2013 година, който също е коронавирус като 
SARS-CoV-2. 
От центъра "Гамалея" уверяват, че ефикасността на техния препарат е над 90 процента, а 
продажната цена - под 10 долара. За сравнение ваксината на Moderna е 25 долара, на Pfizer е 
около 19,5 и само тази на AstraZeneca е сравнима с цената на "Спутник V". 
Публикацията в туитър се радва на огромен интерес, тъй като в отделна таблица (горе на стр. 3) 
е илюстриран и фактът, че за транспортирането на "Спутник V" не се изискват специални 
условия. 
ВВС припомни, че амбицията на Русия е да стане своеобразен световен победител в 
надпреварата за създаването на ваксина срещу COVID-19 и в анализ бе направено сравнение с 
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името на мащабната космическа програма на Москва -Спутник. А вчера в нарочно изявление, 
ръководителят на Роскосмос Дмитрий Рогозин обяви, че започва ваксинация със "Спутник V" на 
космонавтите и служителите на Роскосмос. 
Масовото ваксиниране в Русия започна на 5 декември, съобщиха здравните власти. Показателно 
за качествата на "Спутник V" е и фактът, че една от най-напредналите държави в областта на 
медицината - Израел, закупи руски ваксини. Унгария също се нареди за продукта на центъра 
"Гамалея", без значение, че от Европейската комисия са организирани централизилани доставки 
на други шест препарата. Наложи се говорител на ЕК да обясни действията на парвителството 
на Виктор Орбан, че от Будапеща имат право по спешна процедура да внесат ваксина срещу 
коронавируса за ограничено време и без одобрението на Европейската агенция по лекарствата, 
но държавата носи цялата отговорност за това. 
Между 3000 и 5000 унгарци може да вземат участие в клиничните изпитания на руската ваксина 
заяви унгарският министър на човешките ресурси Миклош Кашлер във фейсбук. 
Първата партида от 500 ваксини "Спутник V" вече е пристигнала вече е пристигнала в Крим и там 
ваксинацията ще започне от 12 декември, съобщи ТАСС. Преди дни продуктът центъра 
"Гамалея" беше представен в ООН. 
Сред основните недостатъци на ваксината към момента руснаците изтъкват, че осем седмици 
след имунизация не трябва да консумират алкохол. 
Абу Даби търси доброволци, които да участват в последната трета фаза на клинични изпитания 
на руската ваксина срещу COVID-19 "Спутник V", съобщи Ройтерс. 
Южнокорейската компания GL Rapha също обяви, че планира да започне пълно производство на 
руската коронавирусна ваксина Sputnik V от новата година, съобщава вестник News World. 
"Произведената вече пробна партида от ваксината ще бъде изпратена до Русия за проверка 
през декември. Ако не бъдат открити нарушения, през януари ще започне индустриалното 
производство на Sputnik V в републиката", цитира изданието ТАСС. 
Дозите ваксини, произведени в Южна Корея, ще бъдат изнесени в страните от Близкия изток. 
Постигнатото споразумение между Руския фонд за директни инвестиции (RDIF) и 
южнокорейската компания GL Rapha стана известно на 13 ноември. Става дума за 
производството на повече от 150 милиона дози коронавирусна ваксина Sputnik V годишно. 
В момента клинични тестове на ваксината се правят в Беларус, както и във Венецуела, 
Обединените арабски емирства, Индия, работи се с регулатори в Бразилия, Аржентина и редица 
други страни. А съобщенията са, че показателите за ефективност на Sputnik V са надхвърлили 
95%, според мащабни клинични проучвания с участието на 40 хиляди доброволци в Русия. 
*** 
Между 3000 и 5000 унгарци в клиничните изпитания 
*** 
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПОСТ 
Организмът трябва формира защитна реакция 
Две седмици преди поставяне на първата ваксина и още шест седмици (42 дни) до поставяне на 
втората инжекция не трябва да се пие никакъв алкохол. Това обяви Анна Попова, шеф на 
организацията "Роспотребнадзор" - руската потребителска организация, цитирана от 
"Интерфакс". 
Вицепремиерът на Руската федерация - Татяна Голикова -потвърди по-рано тази информация, 
но някак си по руски добави, че е "препоръчително" 
"Когато поема алкохол организъмът, той използва цялата система за детоксикация, която 
намалява формирането на имунитет. Анна Попова отбеляза, че на организма трябва да се "даде 
възможност да формира" защитна реакция след ваксинация. 
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*** 
САЩ: Pfizer е с 95 процента ефективност федералното управление за контрол на храните и 
лекарствата на САЩ след направена проверка потвърди заявената ефективност от 95 процента 
на двукомпонентната ваксина, разработена съвместно от компаниите Pfizer и Biontech, съобщиха 
световните агенции, цитирани от БТА. Както се отбелязва в документа, публикуван на сайта на 
управлението, подобно ниво на ефикасност от 95 процента се постига, седем дни след 
прилагането на втората доза. 
*** 
ПРОФ. АНДРЕЙ ЧОРБАНОВ, ДЕПАРТАМЕНТ "ИМУНОЛОГИЯ" БАН: 
Щом като Унгария може, можем и ние 
Фактът, че Унгария сключва договор с Русия за руската ваксина "Спутник V", показва, че и ние 
бихме могли да го направим. 
Все още не може да се каже коя ваксина е най-добрата и ефективна при масова имунизация, 
защото всички все още са експериментални и няма достатъчно информация. 
Страните от ЕК са избрали ваксините на Pfizer и Moderna, докато едно многомилиардно 
население като това на Индия, Китай и Латинска Америка, в момента закупува руската ваксина. В 
никакъв случай не може да се каже, че само страни от третия свят са се спрели на нея. От 
ваксината поръчват и Унгария и Израел. Това, което чисто теоретично я различава от тази на 
AstraZeneca, е много малко. Оттук нататък вече тестовете, начина и условията на производство 
са тези, които могат да направят един продукт по-качествен или по-некачествен. Но все още ние 
нямаме безкрайно много информация доколко това ще бъде панацеята за справяне с тази 
пандемия. 
*** 
ПРОФ. ТОДОР КАНТАРДЖИЕВ, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НОЩ: 
Участваме в централизирана доставка на ЕС 
Европейските държави са решили какви ваксини да внасят. Унгария е взела свое решение. 
Руската ваксина "Спутник V" срещу коронавирус е много добра, защото Русия има много добре 
развита вирусология. Тя е векторна ваксина, на базата на аденовирус. И на AstraZeneka е от този 
тип. Има и втора руска ваксина, тя е пептидна. В нея е синтезират спайк белтъка. Вкарва се и се 
очаква организмът да реагира с антитела. България не внася руска ваксина, защото според 
договорните отношения с ЕС ние участваме в централизираната процедура за регистрация на 
ваксини. На 29 декември, ако мине процедурата за първата ваксина, тя веднага ще пристигне в 
България. Европейската агенция по лекарствата обаче може да върне документите и да поиска 
още данни. По-вероятно обаче е да я признае. В рамките на 3 дни ваксината трябва да бъде 
призната и от ЕК и тогава стартира т. нар. централизирана процедура, валидна за всички 
държави членки. За да се регистрира руска ваксина, трябва производителят да я регистрира в 
нашата Изпълнителна агенция по лекарствата. Това се е случило в Унгария, в тяхната агенция. 
*** 
АКАД. БОГДАН ПЕТРУНОВ: 
След 1-2 години ще стане ясно какъв имунитет създават 
Русия има две ваксини - "Спутник V" и "Вектор". И двете са на принципа на аденовирусен вектор, 
който е напълно безвреден за човека. 
Той е натоварен с част от генната информация на вируса. В Русия от месец се правят 
ваксинации на гражданите. Данните, които се съобщават не сочат странични реакции. Все още 
обаче няма официално научно съобщение. Все още не може да се каже коя от ваксина - новата, 
на базата на РНК, или аденовирусната е по-надеждна. Удобството на аденовирусните ваксини е, 
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че те не изискват съхраняване при минус 70-80 градуса. Те се съхраняват в обикновени 
хладилници при 2-8 градуса температура. 
Все още нищо категорично не можем да кажем по отношение на ефективността на ваксините 
срещу C0VID-19. Това ще стане ясно след година-две, когато се види какъв имунитет създават, 
колко е траен този имунитет и всички ваксини ли го създават. Засега няма съмнение единствено 
по отношение безопасността на ваксините. 
 
Ангелов връчи ключове за още 20 нови линейки 
Труд  Стр. 4

 
Още 20 от предвижданите 400 нови линейки, по проекта за модернизация на "Спешната помощ" 
в страната, бяха доставени, като лично здравният министър -проф. Костадин Ангелов, връчи 
ключовете на медиците. Той потвърди, че вече са доставени 260 линейки от направената 
поръчка. "Предстои започването на строежите. Надявахме се до края на годината ще можем да 
започнем, но се оказа, че в една от фирмите има доста болни служители. И все пак се надявам, 
че ще стартираме скоро", каза още министърът по време на брифинга си. 
По отношение на епидемичната обстановка, Ангелов потвърди, че се води експертиза за 
възможността бързите антигеннни тестове да бъдат приравнени с PCR тестовете за 
диагностиката. Самият той призна, че е привърженик на тази идея, но категорично отказа да 
вземе едностранно подобно решение преди да е получил одобрението от специалистите в тази 
област. 
Проф. Костадин Ангелов каза, че заповедта за отваряне на детските градини и яслите от 14 
декември ще бъде издадена още в петък, стига данните за заболеваемостта в страната да 
продължават в същия позитивен дух. 
 
10 дни допълнителен отпуск за учители, преболедували C0VID-19 
Труд  Стр. 5

 
Всички работещи в образователните институции, които са преминали лечение след заразяване с 
COVID-19, ще имат право на 10 дни допълнителен платен годишен отпуск. Целта е по-
ефективното им възстановяване. Това предвижда анекс към Колективния трудов договор за 
системата на предучилищното и училищното образование, който бе подписан вчера от 
министъра на образованието Красимир Вълчев, лидерът на Синдиката на българските учители 
Янка Такева, 
Юлиян Петров, председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа", Диян Стаматов - 
председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България и Асен 
Александров, лидер на Сдружението на директорите в средното образование в Република 
България. 
Анексът предвижда още 1300 лв. минимална заплата за старши учител и старши възпитател, за 
главен учител и главен възпитател стартовото възнаграждение е 1350 лв. 
 
Не са виновни туристите за новата вълна от C0VID-19 в Гърция 
Труд  Стр. 12

 
Според гръцкия премиер Кириакос Мицотакис туристите не са причината за втората силна вълна 
от COVID-19 в Гърция. При настоящата епидемиологична обстановка до 7 януари остават 
затворени ресторанти и нощни заведения, както и строгите мерки за напускане на дома само при 
спешни случаи. 
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"Няма доказателство, че туристите са причина за втората вълна от COVID-19", заяви гръцкият 
премиер Мицотакис в интервю за телевизия "Алфа". Така той отхвърли обвиненията и 
коментарите в много гръцки медии, че именно туристите са причина за епидемиологичната 
обстановка. 
Като пример гръцкият премиер посочи, че на остров Корфу, а и на много от островите в Егейско 
море, посетени това лято от хиляди туристи, в момента случаите на заразени с коронавирус са 
единици. Докато в Серес и Драма, които не са туристически дестинации, ситуацията повече от 
месец е критична. При сегашната обстановка нощните заведения в Гърция ще останат затворени 
вероятно до Великден. 
 
Над 2,5 млн. са заразените в Русия 
Труд  Стр. 13

 
Броят на потвърдените случаи на коронавирус в Русия надхвърли 2 милиона и половина, 
предаде ТАСС, като се позова на властите. 
Страната е на четвърто място в света по този показател след САЩ, Индия и Бразилия. 
Федералният оперативен щаб за борба с инфекцията съобщи днес за над 26 хиляди 
регистрирани заразени през последното денонощие. С това общият брой на потвърдените 
случаи на коронавирус в Русия достигна 2 515 009. 
Според изчисления на ТАСС коефициентът на разпространение на заразата в страната е 
спаднал от 1,07 до 1,04. 562 човека с коронавирусна инфюкция са починали в Русия за 24 часа 
до вторник. Смъртните случаи в страната вече са над 44 хиляди. 
Починали са 1,76 процента от регистрираните в Русия заразени. 
Близо 25 хиляди души са оздравели за денонощието до вторник. Общият брой на хората, 
възстановили се в Русия след заразяване с новия коронавирус, доближава 2 милиона (1 981 
526). Вече са оздравели 78,8 процента от регистрираните в страната заразени. 
 
Бразилия с доброволна ваксинация 
Труд  Стр. 13

 
В Бразилия ваксинацията срещу COVID-19 ще е доброволна и безплатна, обяви президентът 
Жаир Болсонаро, цитиран от ТАСС. В момента Националната агенция за санитарен надзор е 
издала разрешение за провеждане в страната на клинични изпитания на ваксините на четири 
компании - китайската компания Синовак биотех, британско-шведската Астра Зенека, 
американската Пфайзер в сътрудничество с германската Бионтех и ЯнсенЦилаг), дъщерно 
дружество на американския холдинг Джонсън енд Джонсън). Бразилия участва и в 
разработването на ваксина през международния механизъм КОВАКС (COVAX). Министерството 
на здравеопазването планира най-многолюдната страна в Латинска Америка да получи около 
300 милиона дози за ваксиниране на 150 милиона души. Бразилският щат Сао Пауло 
самостоятелно договори 46 милиона дози от китайската компания Синовак биотех и 
губернаторът обяви начало на ваксинационната кампания на 25 януари. Националната агенция 
за санитарен надзор обаче каза, че не гарантира, че ще издаде дотогава необходимото 
разрешение, припомня ТАСС. 
 
Все пак масовото тестване работи 
Труд  Стр. 14

 
Масовите тестове за COVID-19 са намалили случаите на зараза в Словакия с около 60% за една 
седмица, твърдят изследователи от Обединеното кралство, цитирани от в. "Гардиън". Словакия 
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наложи широко разпространение на бързите тестове, като изиска от работодателите да не 
позволяват на хората да ходят на работа без отрицателен тест. 
Това само доказва, че масовото тестване върши много работа. Разбира се има и две 
допълнителни условия - социална дистанция и строг контрол върху спазването на 
ограниченията. Това най-общо се нарича мъдра държавническа политика. Масовото тестване 
позволява да се открият хиляди носители на вируса, при които обаче или не протича болестта, 
или протича безсимптомно. Всички, които са били изолирани след масовия тест са 
продължавали да получават заплатата си или са били подпомагани, ако нямат доходи към 
момента. 
В шаха има една максима - по-добре лоша стратегия, отколкото никаква. Може би отдавна 
трябваше подобно нещо да се случи и у нас. Вече е ясно, че вирусът ще остане тук дълго и може 
би всеки ще го срещне по една или друга форма, но най-добре е да не го срещне в линейка, пред 
Спешното, без шанс за свободно легло. Един масов скрийнинг може помогне на властта да се 
справи по-добре. 
 
Ударът "Спутник" по руския човек 
Емил СПАХИЙСКИ 
Труд  Стр. 14

 
Руската ваксина "Спутник V" вече е в действие. Според информация на властите, на опашката за 
нея вече са милиони. Поръчана е от Унгария, поръчана е от Турция, поръчана е и от други 
държави. Създателите се хвалят, че дори и само с половин процент, "Спутник V" е по-добра от 
западните си аналози (Виж стр 2-3). 
Дотук добре. Но във всяко руско действие, трябва да се търси някакъв скрит замисъл. Горе-долу 
"руските олимпийци тренираха за Сочи, пък то Крим падна". Какво се случва сега? Медиите в 
Русия поднесоха лошата новина на народа си без никаква упойка. Две седмици преди първата 
ваксина и още шест седмици до втората ваксина, не трябва да се кърка водка. Изобщо - никакъв 
алкохол! Ужас! 
Някои биха нарекли това "страничен ефект", но всеки по-добре запознат с руския имперски 
манталитет би казал "търсен ефект". Алкохолизмът е най-големият бич за кондицията на 
Федерацията. От Петър Велики насам всеки се опитва да смачка тази лоша привичка на мужика, 
но не успява. Не успя нито Сталин, нито Андропов. Току виж, вместо чипиране, руснаците ги 
удари трезвеността. Тогава Путин ще свърши това, което дори Господ не може. Но остава един 
малък проблем. Как се живее в Русия без водка? 
 
Спасяват бебета с дарения от картини 
Без благотворителен коледен бал, инициативата ще се проведе онлайн 
Росица НИКОЛОВА 
Труд  Стр. 22

 
Онлайн търг за продажба на картини ще събере средства в помощ на медици и техни пациенти. 
Идеята е на сливенския Ротари клуб. 
Организаторите обявиха, че тази година няма да се състои традиционният им благотворителен 
коледен бал. Вместо него от Ротари клуб ще проведат наддаване за произведения на изкуството 
и така участниците в него ще могат да изразят съпричастност към спешните нужди на две 
болници. Със средствата ще бъдат купени две инфузионни помпи за неонатологията в 
областната МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен. Тя е единствената микропедиатрия в 
района. Помпите ще помогнат за прецизното впръскване на лекарствата, необходими за най-
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малките пациенти. За военната болница в града ще бъдат купени пациентски монитори, системи 
за наблюдение и реакция при спешни ситуации. 
Желаещите да участват в търга трябва да посетят страницата на Ротари клуб - Сливен, където 
са публикувани снимки на продаваните картини. Всеки участник може да наддава неограничено. 
Предложилият най-високата цена може да купи своята картина точно в 12,12 часа на 12 
декември. Ако до три дни няма потвърждение за извършено плащане, произведението на 
изкуството ще получи следващият участник. 
За търга картини са предложили любими на сливенските познавачи автори: Даниела Косева, 
Пеньо Иванов, Димитър Кавръков, Петър Кайраков, Кунчо Кунчев, Антон Иванов, Габриела 
Стефанова, Веселин Дамянов, Дора Куршумова. 
Разликата между началната тръжна и продажната цена, както и 20 процента от обявената 
първоначално стойност на картината, ще бъдат използвани за закупуване на апаратурата. 
 

 
 
От началото на пандемията Агенцията за социално подпомагане е осигурила:  
Тестваха социалните домове у нас с над 22 000 PCR 
Хората, които се настаняват в кризисни центрове без изследване, се изолират за 14 дни 
Мария ГЕНОВА  
Монитор  Стр. 1, 2-3

 
22 523 PCR теста са направени общо на потребители и служители в социалните услуги от 
началото на пандемията през месец март до края на ноември 2020 г. Общо извършените PCR 
тестове са 12 330 на потребители и 10 193 на персонала. Това заявиха от Агенцията за социално 
подпомагане за "Монитор". 
В социалните услуги за пълнолетни лица са тествани всички потребители и персонал, а в голяма 
част от услугите за стари хора и за хора с деменция са направени и последващи тестове. 
През месец април министърът на труда и социалната политика Деница Сачева изпрати писмо до 
главния държавен инспектор, в което апелира за завишаване контрола в социалните услуги от 
страна на регионалните здравни инспекции. Настанените потребители попадат в най-рисковите 
групи за заразяване с COVID-19, тъй като голяма част от тях са в нетрудоспособна възраст или 
със съпътстващи заболявания, поради това контролът в тези институции е завишен, увериха още 
експертите от социално подпомагане. 
През септември АСП за пореден път даде указания на общините за превенция на 
разпространението на COVID-19 в социалните услуги. Още в началото на извънредното 
положение през март пък бе преустановено настаняването в социалните услуги от резидентен 
тип, като такива се допускат само в крайна нужда, ако не е налице друга алтернативна 
възможност. В тези случаи настаняването може да бъде осъществено след представяне и на 
документ, удостоверяващ отрицателен PCR тест за коронавирус, направен не по-рано от 48 часа 
преди постъпване в социалната услуга, разясниха още експертите от социално подпомагане. За 
лицата, които нямат възможност да поемат за своя сметка или с помощта на близките си този 
разход, АСП осигурява отпускане на еднократна помощ. След запитване от страна на агенцията 
Министерството на здравеопазването изрази становище, че не възразява при наличие на 
индикации за спешност лица или деца да могат да бъдат настанени в социални услуги за 
резидентна грижа и без проведен PCR тест. В тези случаи обаче задължително се създава 
организация да се изолират в самостоятелна стая за 14 дни, стриктно се спазват всички 
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противоепидемични мерки и се проследява здравословното състояние за поява на симптоми на 
COVID-19. В случай че се проявят такива симптоми, човекът незабавно се консултира от 
общопрактикуващ лекар. В тези случаи не важи изискването за представяне на документ, 
удостоверяващ отрицателен PCR тест за коронавирус. Необходимо е лицата, които се 
настаняват в кризисни центрове, да бъдат изолирате отделно помещение в рамките на 14 дни 
От страна на Агенцията за социално подпомагане са изпратени указания към Националното 
сдружение на общините и към кметовете на общини за превенция на разпространението на 
COVID-19 в управляваните от тях услуги. Указанията са съгласувани с Министер-ството на труда 
и социалната политика и Министерството на здравеопазването и включват например честа 
дезинфекция, осигуряване на разстояние между потребителите, преустановяване на груповите 
събирания и др. През август министърът на труда и социалната политика даде препоръка на 
областните оперативни щабове за борба с COVID -19, съвместно с общинските оперативни 
щабове да изготвят План за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от 
COVID-19 в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип. Според него 
кметовете придобиват правомощията за предприемане на допълнителни мерки и действия, 
съобразени със специфичните потребности на настанените лица и персонала. 
 
Вече може да се дарява кръвна плазма и в Пазарджик 
Монитор  Стр. 2

 
От тази седмица жителите на област Пазарджик, които са преболедували COVID-19, ще могат да 
даряват кръв в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик, съобщиха от 
здравното заведение. 
Желаещите да помогнат на други болни с коронавирусна инфекция, които се лекуват в момента, 
трябва да имат положителен PCR тест и да са преболедували заболяването преди 40 дни до 4 
месеца. Те трябва да са на възраст от 18 до 60 години, да са здрави и да нямат хронични 
заболявания, за които да приемат лекарства. 
Дарената кръв ще се транспортира до Районния център по трансфузионна хематология в 
Пловдив, където ще се преработва и ще се връща обратно в болниците. Даряването на кръв ще 
се извършва всеки вторник и петък. "От вторник, 8 декември, започва добиването на 
реконвалесцентна плазма от цяла кръв в отделението по трансфузионна хематология. 
Всички желаещи да дарят кръв могат да го направят само във вторник и петък от 7,30 до 13 ч.", 
съобщи началникът на отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ-Пазарджик д-р 
Ваня Стоева. 
Тя призова всички пазарджиклии, които вече са успели да преборят COVID-19, да помогнат за 
спасяването на други човешки животи. Даряването на кръв е напълно безопасно за здравето на 
всеки дарител. 
 
ВМА с последно поколение фризери за ваксини 
Монитор  Стр. 3

 
Военномедицинска академия (ВМА) вече разполага с последно поколение "Панасоник" 
нискотемпературни фризери - 3 броя, готови за съхранение на ваксини на фармацевтичната 
компания "Пфайзер". Това съобщават от самата академия във Фейсбук. 
Уточняват, че съоръженията ще бъдат разпределени във военните болници в София, Пловдив и 
Варна. Вчера е доставен фризерът в столичната болница, а днес - и в другите две. 
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Това са инверторни компресори на лидера "Саньо/ Панасоник", осигуряващ за първи път и 
единствени в света промяна на оборотите на компресорите. Инверторните компресори 
осигуряват и бързо достигане на желаната ултраниска температура заради по-високите обороти. 
А чрез вакуумни изолационни панели се осигурява допълнителна площ за съхранение на 
ваксини,спестяваща енергия поради изключителната изолация. 
Фризерите постигат температура от -50 до -90 градуса, те са с 845-литрова вместимост или 200 
хиляди броя ваксини всеки. 
 
Градините отварят в понеделник, ако броят на болните продължи да пада 
Пристигнаха още 20 нови линейки 
Монитор  Стр. 3

 
Забелязва се тенденция за намаляване на новозаболелите и натиска към лечебните заведения. 
Това каза министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов. Той обясни, че ако така 
вървят тенденциите, в петък ще издаде заповед за отваране на детските градини и ясли от 
следващата седмица. 
Столичната община е готова да отвори детските градини и ясли на 14 декември. Това коментира 
столичният кмет Йорданка Фандъкова при проверката на строителните дейности по разширяване 
на детска градина "Слънчо" във Владая, където за първи път ще има и яслена група. 
"Личното ми мнение е, че детските градини е добре да работят при спазване на всички мерки, 
при спазване възможността на родителите, които не желаят да изпратят децата си. Ще изчакаме 
решението на правителството", каза още Фандъкова. 
По думите й е оЬакт, че има плавен спад на заразените, но все още броят на хоспитализираните 
и на тези на интензивно лечение в София се задържа на високо ниво. "София остава в червената 
зона", коментира Фандъкова. 
"До края на седмица ще бъде издадена заповедта за отваряне на детските градини. Има данни, 
които навеждат към тази посока, че това би могло да се случи. До края на седмицата, ако така 
вървят тенденциите, от понеделник те ще отворят. Ако четвъртък вечерта данните, които 
събираме, показват ясна и отчетлива тенденция, каквато отчетохме в началото на предния щаб, 
в петък ще има заповед за яслите и детските градини.", посочи здравният министър. По 
отношение на ПРИРАВНЯВАНЕТО НААНТИГЕННИТЕ ТЕСТОВЕ КЪМ PCR 
Ангелов обясни, че все още експертите обсъждат тази възможност и следващата седмица се 
очаква тяхното решение. Проф. Ангелов уточни, че няма становище на европейско ниво, която 
да приравнява двата теста, но има препоръка, в която е посочено, че в големи колективи могат 
да се ползват за скрининги и да се потвърждават с RCR тест. "Ще слушам мнението на 
експертите. Сега то клони към приравняване", каза министърът. Той посочи още, че издадените 
направления за RCR тестове продължават да растат. 
Във връзка със списъците за ваксини министърът посочи, че те трябва да бъдат готови до 
четвъртък, но срокът е удължен до понеделник, тъй като има повече желаещи. "Три дни не са 
решаващи, защото ваксината ще дойде следващата година. За нас е важно всеки човек, който 
има желание да получи ваксината. Гарантирам ви, че няма да има човек, който има желание да 
бъде ваксиниран, и да не бъде", увери министърът. 
Той посочи, че очаква дозите да бъдат доставени у нас най-рано следващата година. 
Проверките на здравните власти и органите на реда за студентските празник са насочени 
основно към къщите за гости. "От проверките, които РЗИ са извършили предходния ден, знам, че 
няма голямо струване на хора в големите курорти. Днес проверките продължават основно към 
къщите за гости, тъй като имаме информация, че там се подготвят различни видове тържества, с 
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които имаме данни, че биха нарушили противоепидемичните мерки", посочи проф. Ангелов и 
ПРИЗОВА ДА МУ СЕ ИЗПРАЩАТ СИГНАЛИ 
Министърът получи ключовете на още 20 линейки, които са закупени в изпълнение на проект 
BG16RF ОР001 -4.001 -0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", 
финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. "Тези линейките ще тръгнат 
към ЦСМП. Те са част от големия проект за модернизация, по който ще бъдат доставени общо 
400.", каза проф. Ангелов. Към момента от тях са доставени 260 и остават 140, от които 42 ще са 
високопроходими. "Проектът за модернизация продължава. В голяма част от районите вече са 
сключени договорите за строежите. До края на годината се очаква да започнат", каза още 
министърът. 
 
Личен лекар от Смолянско: Нямаме достатъчно информация 
Монитор  Стр. 3

 
"Ще трябва малко повече информация, която в момента я нямаме - за различните ваксини, за 
приложението им, за показания и противопоказания. Това е недостатък в момента, преди да 
вземем решение да се ваксинираме". Това обясни пред БНР д-р Снежина Бакърова, личен лекар 
с 30-годишен опит и над 2500 пациенти от три села в Смолянско. 
В малките населени места хората са по-изолирани и по-дисциплинирани, няма струпвания. Има 
заразени, но не са чак толкова много. "По принцип съм "за" ваксините. Вярвам в европейската 
лекарствена агенция, че няма да допусне на пазара ваксина, която да не е проверена, посочи тя. 
Засега само един неин пациент е заявил желание да се ваксинира. 
Познаваме пациентите си с целия здравословен статус и можем да вземем решение кого да 
ваксинираме и кого не при наличието на достатъчно информация за отделните ваксини, 
подчерта общопрактикуващият лекар. 
Д-р Снежина Бакърова очаква здравните власти да предоставят ясни инструкции и подробна 
информация до края на годината. 
"Общопрактикуващият лекар е "дялан камък" и в годините сме били затрупвани със страшно 
много задължения. Ваксинопрофилактиката е част от нашите задължения", допълни д-р 
Бакърова. 
 
Повече грижа за възрастните в домове 
Монитор  Стр. 10

 
Основни огнища на зараза с COVID-19 още от началото на пандемията се оказаха социалните 
домове (виж на стр.2-3). Причините са комплексни, а опазването на тези институции се оказа 
трудна задача. Мерките -социална дистанция, маски, дезинфекция в специализираните 
институции, са трудно изпълними, защото болните там са трудно подвижни, които няма как да 
бъдат преместени, за да има пълна дезинфекция. Немалка част от домуващите са с много 
увреждания и затова стават бързи жертви на пандемията. Обичайните обитатели са самотни 
възрастни, живеещи в психологически дискомфорт, податливи на висока тревожност и липса на 
перспектива. Другият проблем са работещите там, които са крайно недостатъчни заради липсата 
на добри условия за труд. 
Много са факторите, които не позволяват тези институции да бъдат опазени и така е не само у 
нас, но и по света. Затова социалните политики и медицинските грижи трябва да се засилят. 
Това обаче може да се случи само с цялостна реформа в грижите за тези хора. Необходима е 
допълнителна квалификация на работещите с болни хора, за да може да се осигурява и 
медицинска грижа на възрастните хора. 
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Д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Специализираната болница по психиатрия "Св. Иван 
Рилски" в Курило:  
Пандемията увеличи стреса, паническите разстройства и депресиите 
В психиатриите липсва персонал, налага се санитари да са и охрана 
Яна ЙОРДАНОВА 
Монитор  Стр. 11

 
- Д-р Гълъбова, как ще коментирате констатациите в доклада на Комитета по 
предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа? Може ли да се говори наистина за 
такива условия в психиатриите и дори за насилие? 
- Ако говорим дали съм съгласна в най-общ план, отговорът е, че наистина условията в тези 
лечебни заведения не трябва да бъдат такива. Но нека да уточним, че са проверени три 
психиатрични болници и три домове за хора с психични разстройства. Но не съм съгласна на 
тази база да се правят обобщения. В интерес на истината има само една държавна 
психиатрична болница - тази в Пазарджик, която отговаря на всички критерии. Тук имам предвид 
и че като локалия се намира до многопрофилната болница в града, но и има добри битови 
условия. Само че и там има недостиг на персонал. По отношение на тази констатация, е вярно, 
че навсякъде има дефицит на кадри. И мога да кажа, че това, което са наблюдавали от комитета, 
в много голяма степен се дължи на този недостиг. Персоналът е малко, голяма част от него не е 
обучен и много от служителите са "прегорели" от работата с тази тежка патология. Затова не 
смятам, че трябва да се правят генерални изводи. На места има домове, които отговарят на 
условията, но за всички е валидно, че няма достатъчно персонал. А що се отнася до санитарите, 
те не са обучени. У нас никой не обучава санитари, а много често на тях им се налага да 
упражняват функциите и на охрана, защото такава в психиатричните заведения у нас няма. А на 
някои места наистина се налага да има такава, защото често в държавните психиатрични 
болници постъпват пациенти с много тежки психомоторни възбуди. Тогава се налага да викаме 
полиция, отклоняваме тези хора от задълженията им, за да можем да стопираме такива реакции 
в пациентите. 
- Говорим обаче предимно за лоши условия, притесни ли ви констатацията, че в такива 
психиатри чии заведения има насилие над пациенти, беше упоменато дори бой с пръчки, 
връзване за леглата....Има ли такова нещо? 
- Не мога да твърдя, че това се случва навсякъде, но за някои места знам със сигурност. Но това 
е свързано с персонала. Когато един човек трябва да се грижи за някой с психично разстройство, 
естествено е персоналът да разреши проблема по познатия в българското семейство начин. 
Защо си мислим, че след като насилието в българското семейство е толкова голямо, тези хора 
ще действат по различен начин. Имайте предвид, че домовете и държавните психиатрични 
болници са разкривани навремето в отдалечени места. 
Така че няма много желаещи да работят на такива места за 610 лева. Разбира се, не толерирам 
насилието, но се опитвам да обясня защо това се случва и защо трябва да се предприемат много 
сериозни промени и то не за месец-два. Говоря за системни мерки, които да преформатират 
системата за години. Една психиатрична реформа трае много дълго и е много скъпа. Що се 
отнася до връзването, трябва да се изясни на обществото, че терапевтичната имобилизация, 
какъвто е терминът, понякога е наложителна. Има наредба, в която е регламентирано как се 
прави. За това обаче са необходими петима души - по един за всеки крайник и един за главата. 
Но дали е контролирано в другите лечебни заведения, не мога да кажа. Няма места обаче, в 
които да има по петима души на работа едновременно.  
- Какво се случва тогава с нощните дежурства? 
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- Когато от Спешна помощ ни доведат пациенти с психомоторни разстройства, няма значение 
дали е ден или нощем, екипът е съпроводен с полиция. Но представете си какво се случва когато 
махнат белезниците на човека, а на смяна са само една сестра, една санитарка и един санитар. 
Затова понякога се налага да се викат служители от други заведения, за да фиксираш нещата по 
правилата. Обичайно в държавните психиатрични болници се приемат най-тежките случаи. Това 
е по отношение на връзването или т.нар.терапевтично имобилизиране. То се налага с цел 
предпазване на болните и на самия пациент. Все пак трябва да бъдат предпазени и околните, 
докато лекарствата подействат на пациента. Така че няма нищо необичайно в това, прави се 
навсякъде, но трябва да е поправилата. 
- Заети ли са всички легла при вас? 
- Да, при нас е пълно. А в момента работим с ограничен капацитет, тъй като от 130 легла, 
съгласно заповедта на министър Ангелов, 13 са отделени за ковид зона. В тях вече имаме 3 
психично болни пациенти с коронавирус. И знаете, че нашето лечебно заведение е голямата 
психиатрия на София. Разполагаме само със 130 места и не връщаме пациенти. Затова не 
приемам извинения от рода, че някой няма легла. За мен е нелепо. Когато нямаш свободни 
места, ще осигуриш кушетка в коридора или пък в директорския кабинет. При психиатричните 
хоспитализации е смешно да се твърди, че има листа на чакащите и планов прием. Общо взето в 
психиатрията се постъпва при нужда и няма как човек да се справи сам. Не може да върнеш 
някой с нелепия мотив, че няма места. 
- Увеличиха ли се обаче психичните разстройства по време на пандемията, как се отрази 
тази изолация на хората? 
- Като цяло не се отрази добре, защото се наложи да променим целия си начин на живот. Това 
се случи по цял свят. Няма пътувания, нито активно общуване, почти не посещаваме културни 
мероприятия. Наскоро имах удоволствието да присъствам на чудесно представление, но местата 
на метри един от друг наистина действат потискащи. Така че всичко се промени и няма как да не 
ни се отрази. Добрата новина е, че няма увеличение на тежките психотични разстройства, но има 
ръст в непсихотичните или тези, които са свързани с фактори на околната среда. Тук се включва 
и стресът. Лично аз също го отчитам, проучвания вече го показват - става дума за панически 
разстройства, леките депресии, това са неща, които очаквахме, че ще се случат. Лошото е, че 
при някои хора към новите преживявания се добавиха и чисто икономическите трудности. Те 
формират невротични разстройства. А ние не можем да помогнем особено тук, защото когато 
един човек не може да си плати сметките и кредитите, дори да посещава психотерапевт, каква е 
ползата? Как да кажем на такъв човек да се стегне. 
- Есенно-зимният период засилва ли още повече тези състояния? Наближават и празници. 
- По принцип този период е рисков. Идват и празници, хората нямат средства да ги изкарат 
прилично. Нямам предвид само приготвянето на трапезите. Ограничен си в пътувания, не можеш 
да видиш близките и по цяла година, не можеш да купиш подаръци на децата, а знаете 
претенциите на днешното поколение. 
- Има ли все пак някаква рецепта, нещо да направим, за да ни е по-леко? 
- Да вярваме, че и това ще мине. Много често си припомням една поучителна притча. На 
смъртния си одър един баща казал на сина си: "Сине, завещавам ти две писма. Едното го 
отвори, когато си най-добре, а другото-когато си най-зле. Човекът починал, а нещата на сина 
вървяли на зле. Тогава той се сетил за писмото и го отворил. Там пишело: "И това ще мине". 
След това животът му потръгнал - бизнесът му вървял, оженил се, имал деца. Тогава отново се 
сетил за другото писмо, отворил плика и на листа пишело: "И това ще мине!". Всичко е преходно, 
трябва да сме достатъчно търпеливи. Опитът, който ни учи, е негативният. Положителният ни 
дава чувство за щастие. Въпросът е да успяваме да извлечем поуки от негативния опит. 
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*** 
ВИЗИТКА 
Д-р Цветеслава Гълъбова е родена в София 
Първоначално три години учи стоматология, но после кандидатства отново, на първо място е 
сред приетите медицина и защитава специалност "Психиатрия", която е била нейно желание от 
ученическите години 
Завършва Медицинския университет в София през 1992 г. и УНСС през 2006 година 
От 1994 г. работи в държавната психиатрична болница "Св. Иван Рилски", от пет години е неин 
директор 
От декември 2014 г. е и национален експерт на Българския лекарски съюз по психиатрия 
 
Ваксинираха Уилям Шекспир на Острова 
СЗО: Все още сме далеч от имунна бариера 
Монитор  Стр. 12-13

 
Ваксинираха Уилям Шекспир. Това не е остроумна шега, а истинското име на 81-годишния мъж 
от Уоруикпгьр, който стана вторият британец, ваксиниран с антивирусната ваксина на 
компаниите Pfizer и BionTech. Господин Шекспир каза, че е очарован от събитието, а кадрите с 
момента на неговото ваксиниране в Университетската болница в Ковънтри, излъчени директно 
по телевизията, накараха британския министър на здравеопазването Мат Ханкок да се просълзи 
и да заяви: "Това беше една трудна година", а после да добави: Горд съм, че съм британец 
После допълни, че това е бил най-добрият подарък за предстоящия й рожден ден и че 
ваксинирането й означава, че може да планира да прекара известно време със семейството и 
приятелите си през Новата година. 
81-годишният мъж се подложи на интервенцията в Университетската болница в Ковънтри, която 
се намира на 30-на километра от Стратфорд на Ейвън, родното място на неговия съименник и 
най-велик английски поет и драматург. 
Очаквано това предизвика зевзеците, които веднага реагираха с постове в Туитър като 
"Укротяването на вируса" и "Двамата коронци", препращайки към някои от пиесите на Шекспир. 
Първият човек, който бе ваксиниран срещу коронавирус, обаче е 91-годишната британка 
Маргарет Кийнън. Тя получи ваксината срещу коронавирус като част от програма за ваксинация 
на Великобритания. 
Кийнън, която живее в Ковънтри в продължение на шест десетилетия, но произхожда от Северна 
Ирландия, получи ваксината в градската университетска болница в 6,31 ч. местно време. 
Тя казва, че за нея е "привилегия" и "най-добрият подарък за ранен рожден ден, който бих могла 
да си пожелая", тъй като това би означавало, че тя може да прекарва време със семейството и 
приятелите си през Новата година". И Уилям Шекспир, и Маргарет Кийнан бяха се погрижили за 
ваксинирането да вплетат коледен елемент в облеклото си. Господин Шекспир беше заложил на 
червени чорапи с коледни мотиви, а госпожа Кийнан на синя тениска с пингвин с коледно шалче 
и коледна шапка и с надписа "Весела Коледа" под него. Зевзеци коментираха, че ако Маргарет 
Кийнън е пациент 1А, то Шекспир е "Пациент 2В or not 2В". 
Великобритания стана първата държава в света, одобрила за употреба ваксината срещу  COVID-
19 на Pfizer и BioNTech. С това беше дадена зелена светлина за започване на масова 
ваксинация. 
Великобритания вече е поръчала 40 милиона дози, които ще стигнат за ваксинирането на 20 
милиона души. 
Медикаментът трябва да се съхранява при температура минус 70 градуса, а в обикновен 
хладилник срокът й на годност е само пет дни. Затова на първо време ваксината ще се поставя в 
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50 болници, а от 14 декември общопрактикуващите лекари ще я поставят в над 1000 
ваксинационни центъра из страната. 
Междувременно стана ясно, че от Световната здравна организация (СЗО) са против 
задължителното ваксиниране. Майкъл Райън, директор по въпросите на спешните санитарни 
ситуации към СЗО, заяви, че информираният избор е по-доброто решение от принудителната 
масова ваксинация по света. 
Катрин О'Брайън, директор на отдела за имунизация и биология в СЗО, която в момента завежда 
и ваксинирането, също заяви, че достъпността е важното в момента, а не определянето на 
стриктни правила. 
В същото време, Организацията се обяви за спазване на правила като социалната дистанция с 
цел ограничаване на заболеваемостта. 
"Не се прегръщайте", настояха от там, като цитираха данни, че на минута в САЩ умират двама 
души от коронавирус. 
Предупрежденията идват на фона на наближаващите празници. 
Ваксините COVID-19 трябва първо да се прилагат на лица, които имат най-голяма нужда преди 
да бъдат пуснати на останалата част от населението. За това настоя по-рано генералният 
директор на СЗО Тедрос Гебрейесус. 
В същото време, компаниите съобщават и за проблеми с ваксините. Pfizer предупреди, че ще 
успее да произведе половината от предвидените количества. 
От ЕК предприеха действия срещу коронавируса като приеха споразумение за освобождаване от 
ДЦС върху ваксини и комплекти за тестване. От Комисията обясняват, че с новите правила, 
приети единодушно от всички държави членки на 28 октомври (като част от Съобщението 
относно допълнителни мерки във връзка с COVID-19), се цели да се осигури подобрен достъп на 
по-ниски цени до средствата за предотвратяване, откриване и лечение на коронавирус. 
От СЗО добавиха, че ваксините ще бъдат "полезни" в борбата с коронавирусната криза, но 
предупредиха, че "все още са далеч" от осигуряването на имунна бариера. 
"Ваксините са чудесно средство, те ще бъдат много полезни, но ефектът от ваксината при 
осигуряването на някаква имунна бариера все още е далеч", отбеляза говорителят на СЗО д-р 
Маргарет Харис. 
"Нещата, които трябва да се направят, за да се предотврати увеличение, скок или както искате 
да го наречете, са мерките за обществено здраве", добави тя. 
Официално, броят на случаите на COVID-19 в световен мащаб надхвърли 67,25 милиона, а 
жертвите са повече от 1,53 милиона. 
 

 
 
ВМА с три фризера за ваксината на Пфайзер 
Телеграф  Стр. 6

 
Военномедицинската академия получи три фризера за съхранение на ваксината срещу 
коронавирус на "Пфайзер". 
Уредите са последно поколение и поддържат ултраниски температури от -50 до -90 градуса. Те 
ще бъдат разпределени във военните болници в София, Пловдив и Варна, като вчера бе 
доставено съоръжението в столицата, а днес и утре ще пристигнат и в другите два града. 
Обороти 
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Това са инверторни компресори на лидера "Панасоник", осигуряващ за първи път и единствени в 
света промяна на оборотите на компресорите, обясняват от ВМА. Чрез инверторните компресори 
бързо се достига до желаната ултраниска температура заради по-високите обороти. Вакуумни 
изолационни панели пък осигуряват допълнителна площ за съхранение на ваксини, спестяваща 
енергия поради изключителната изолация. Фризерите са с 845-литрова вместимост и всеки от 
тях може да побере по 200 хиляди дози. 
Доставка 
Както "Телеграф" писа, още миналата седмица бяха монтирани фризерите в държавното 
дружество "Бул Био" и в столичната здравна инспекция. В понеделник пристигна и уредът, който 
ще бъде монтиран в РЗИБургас. Това ще са местата, на които ще бъде разпределена първата 
доставка с ваксини на "Пфайзер", която се очаква да бъде 120 000 дози. При следващите 
зареждания серуми ще достигнат и до други 4 града, в които здравните инспекции ще отговарят 
за логистиката и имунизирането на желаещите в своя регион. Това са Враца, Велико Търново, 
Варна и Пловдив. До края на годината ще бъдат поръчани специалните хладилници за 
съхранение на серумите, а в началото на следващата се очаква те да пристигнат и да бъдат 
монтирани. 
 
Даряваме кръвна плазма и в Пазарджик 
Диана ВАРНИКОВА 
Телеграф  Стр. 6

 
Все повече места в страната осигуряват условия на желаещите да дарят кръвна плазма и по 
този начин да помогнат за лечението на болни с коронавирус. Това вече е възможно и в 
МБАЛПазарджик. 
Условието е дарителите да са преболедували COVID-19 преди не повече от четири месеца и да 
имат документ от положителен PCR тест, направен преди най-малко 40 дни. Освен това те 
трябва да са на възраст от 18 до 60 години, да са здрави и да нямат хронични заболявания, за 
които да приемат лекарства. Дарената в Пазарджик кръв ще се транспортира до Районния 
център по транфузионна хематология в Пловдив, където ще се преработва и ще се връща 
обратно в болниците. 
"Всички желаещи да дарят кръв могат да го направят само във вторник и петък от 7,30 до 13 ч.", 
съобщи началникът на отделението по трансфузионна хематология към МБАЛ- Пазарджик д-р 
Ваня Стоева. 
 
Лекарите на опашка за имунизации 
Другата седмица решават дали да приравнят антигенните с PCR тестовете 
Телеграф  Стр. 7

 
Има голям интерес от страна на медиците към ваксинацията. Това заяви вчера здравният 
министър проф. Костадин Ангелов. 
Той посочи, че поради тази причина се удължава срокът за включване на желаещите в 
списъците на РЗИ. Те трябваше да бъдат изготвени до четвъртък, но сега окончателният брой на 
желаещите имунизация ще бъде ясен в понеделник. "Ваксините ще бъдат у нас, когато имаме 
становище от Европейската агенция по лекарства и одобрение от Европейската комисия. Аз ги 
очаквам не порано от началото на следващата година", уточни министър Ангелов. Това 
означава, че първите имунизации, които ще обхванат 60 000 лекари, медицински сестри, 
санитари, зъболекари и фармацевти, вероятно ще се случват в средата на януари. 
Позиции 
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Здравният министър коментира и тестовете. По думите му все повече надделяват позициите на 
експертите, които смятат, че антигенните тестове може да бъдат приравнени с PCR. Министър 
Ангелов заяви, че лично той е на мнение, че двата вида тестове трябва да бъдат приравнени, но 
ще се съобрази с окончателното мнение на експертите. Вероятно още през следващата седмица 
ще се вземе решение по този въпрос. По отношение на електронните направления за PCR, които 
вече се издават от личните лекари, министърът увери, че те работят в цялата страна, но има 
софтуерни проблеми, които в най-кратки срокове ще бъдат изчистени. 
Мерки 
Министърът коментира, че се наблюдава тенденция за намаляване на заболелите и на натиска 
върху болниците. Ако нещата се запазят така, още в петък ще бъде издадена заповед за 
отваряне на яслите и детските градини. Разхлабването на мерките след 21 декември обаче ще 
бъде постепенно. По думите на Ангелов всичко зависи от общо 17 показателя, които експертите 
следят, като процента на позитивните тестове, броя на лекуващите се в лечебните заведения и в 
интензивните отделения, броя на починалите и мястото на България в ЕС по заболеваемост и 
смъртност. 
 
Пристигнаха нови 20 линейки 
Телеграф  Стр. 7

 
Министър Ангелов посрещна вчера нови 20 оборудвани линейки по проекта за модернизация на 
Спешната помощ. Те ще бъдат разпределени в София, Пловдив, Бургас, Варна и Търговище. 
Министърът предаде лично ключовете на новите линейки на директорите на ЦСМП от градовете. 
Още 140 спешни коли, от които 42 високопроходими линейки, трябва да бъдат доставени по 
проекта. Така общият брой на новите автомобили в Спешна помощ ще достигне 400. През 
следващата година ще започнат и строителните и ремонти дейности в центровете, филиалите и 
спешните отделения. 
 
Минахме Китай ПО ЖЕРТВИ 
Телеграф  Стр. 7

 
България надмина Китай по брой на жертвите от коронавирус. 
Според данните в Националната информационна система за едно денонощие у нас са 
регистрирани нови 213 смъртни случая, с което общият им брой до вчера достигна 5010. За 
сравнение в Китай са регистрирани 4636 починали от началото на пандемията. Сред последните 
жертви у нас са учителки от Добрич и Бургас и двама спешни медици от Монтана. 
За денонощието от неделя до понеделник вечерта в страната бяха доказани нови 27 64 
заразени, но за същия период са регистрирани и 3370 оздравели. 
Така до вчера общият брой на случаите в страната достигна 164 185, от които 93 559 са 
активните, а 65 616 са преборилите вируса. В болници се намират 6821 пациенти, от които 523 са 
в тежко състояние в интензивните отделения. 
 
Върнаха делото срещу акушерката, била бебето Никол 
Телеграф  Стр. 10

 
Делото срещу акушерката Емилия Ковачева, пребила бебето Никол, е върнато за ново 
разглеждане на Софийски апелативен съд. Решението е на Върховния касационен съд, 
потвърдиха вчера оттам. Ковачева отговаря пред Темида за това, че е опитала умишлено да 
убие новороденото по особено мъчителен начин, като го е удряла с бутилка и юмруци. Тя бе 
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осъдена на първа инстанция на 18 г., а на втора на 16 г., както и да заплати обезщетение от 400 
000 лв. на родителите на бебето. И тя, и родителите на момиченцето обаче жалиха пред ВКС. 
 
Качваме се в самолета само след ваксина 
Телеграф  Стр. 14

 
Пътуването със самолет да е възможно само за пътници, които имат ваксина срещу 
коронавирус. 
Това са част от новите правила, които няколко авиопревозвача предлагат да влязат в сила 
следващата година, когато имунизациите станат общодостъпни за всички. 
Първа новото правило въвежда най-голямата австралийска авиокомпания - "Куонтас". 
Паспорт 
Нейният шеф Алън Джойс посочи, че е разговарял с колегите си от другите въздушни 
превозвачи по света за възможността за въвеждане на "ваксинационен паспорт" за пътниците на 
международните полети. 
"Обмисляме възможността да променим условията, да кажем, за пътниците на международните 
полети; да искаме от пътниците да се ваксинират, преди да могат да се качат на самолета", 
заяви Джойс пред австралийския телевизионен канал "Нетуърк Найн", цитиран от БТА. Според 
него обаче електронно удостоверяване, че човек си е направил нужната за своята дестинация 
ваксина, е трудна задача. 
Обнадеждаващите вести за разработване на ваксина даде надежда на авиокомпаниите и 
отделните страни, че скоро ще могат да възобновят спрените самолетни дестинации и да 
изтупат прахта от доходоносните си туристически планове. 
Най-голямата авиокомпания в Южна Корея има сходно послание като това на колегите им от 
австралийските авиолинии. Джил Чун, говорител на Корейските авиолинии, заяви, че съществува 
реална възможност авиокомпаниите да искат от пътниците да бъдат ваксинирани. По думите й 
причината е, че правителствата вероятно ще изискват имунизацията като условие да отменят 
карантината за новопристигащите от чужбина. Макар Корейските авиолинии да обмислят няколко 
възможности за проверка, всякакви промени от страна на компанията и на други въздушни 
превозвачи ще бъдат правени само след съгласуване с правителствата, каза Чун. Подобно е и 
мнението на Новозеландските авиолинии. 
Постижения 
Австралия, Южна Корея и Нова Зеландия успяха да минимизират разпространението на вируса. 
В международен план те са смятани за успешни страни в тази насока, а доста съществена част 
от усилията им се състоеше в това да не допускат на своя земя хора с коронавирус. 
След началото на пандемията Австралия наложи един от най-строгите в света гранични режими. 
 
US регулатор потвърди ефективността на препарата 
Телеграф  Стр. 16

 
Федералното управление за храните и лекарствата на САЩ след направена проверка потвърди 
заявената ефективност от 95 процента на двукомпонентната ваксина, разработена съвместно от 
компаниите "Пфайзър' и "Бионтек". съобщиха световните агенции. Както се отбелязва в 
документа, публикуван на сайта на управлението, подобно ниво на ефикасност (95%) се постига 
седем дни след прилагането на втората доза. Ефективността на препарата след първата доза от 
своя страна възлиза на 82°о. А при по-тежките случаи първата ваксина е действала 
благоприятно при 88.9 процента от случаите. 
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Уилям Шекспир първият ваксиниран мъж 
Телеграф  Стр. 16-17

 
Уилям Шекспир стана първият мъж, който бе ваксиниран срещу COVID-19, предадоха медиите 
на Острова. 
Във Великобритания вчера започна масова ваксинация на населението срещу коронавируса. 
Началото на изпълнението на програмата е наричано в страната Деня в (Денят на ваксинацията), 
по аналогия с Деня Д - денят на десанта в Нормандия през 1944 г. 
Подарък 
Първият ваксиниран човек със серума на "Пфайзър" и "Бионтек" бе Маргарет Кийнан, която 
навършва 91 години другата седмица, предаде АФП. Ваксината й бе поставена в 6,31 ч (8.31 ч 
българско време) в Университетската болница в Ковънтри. Чувствам се "изключително 
привилегирована да бъда първият човек, ваксиниран срещу COVID-19", заяви възрастната дама. 
После допълни, че това е бил най-добрият подарък за предстоящия и рожден ден и че 
ваксинирането й означава, че може да планира да прекара известно време със семейството и 
приятелите си през новата година. 
Съименник 
81-годишният Уилям (Бил) Шекспир също се подложи на интервенцията в Университетската 
болница в Ковънтри, която се намира на 30-ина километра от Стратфорд на Ейвън - родното 
място на неговия съименник и най-велик английски поет и драматург, предаде Ройтерс. Очаквано 
това предизвика зевзеците, които веднага реагираха с постове в Туитър като "Укротяването на 
вируса" и "Двамата коронци", препращайки към някои от пиесите на Шекспир. Други пък 
коментираха, че ако Маргарет Кийнан е пациент 1А, то Шекспир е "Пациент 2В or not 2В" (Да 
бъда или да не бъда"). 
Бил Шекспир каза, че е очарован от събитието, изтъкна АФП. Кадрите с момента на неговото 
ваксиниране, излъчени директно по телевизията, накараха британския министър на 
здравеопазването Мат Ханкок да се просълзи и да заяви: "Това беше една трудна година", а 
после да добави: "Горд съм, че съм британец". 
Пробив 
На 2 декември Великобритания стана първата страна, одобрила използването на ваксината, 
разработена от американската компания "Пфайзър" и германската "Бионтек". ЕС и САЩ Все още 
не са дали зелена светлина за употреба на тази ваксина. Първоначално ваксинацията се 
провежда в 50 болнични центъра на Острова предвид логистичното предизвикателство каквото 
представлява съхраняването на ваксината при температура от минус 70 градуса по Целзий. 
Великобритания има добра инфраструктура за провеждане на ваксинация, но обикновено 
ваксини се поставят на групи от хора, като ученици или бременни, а не на цялото население. 
Лондон вече е сключил предварителни договори за закупуването на 40 млн. дози от препарата, 
който според тестовете намалява с 95% опасността от заразяване. До момента са доставени 800 
000 дози, но на един човек се поставят 2 дози с интервал от 21 дни, поради което с тях могат да 
бъдат ваксинирани 400 000 британци. Очаква се до края на годината Великобритания да получи 
около 5 млн. дози от тази ваксина. 
 

 
 
*** 
Дума  Стр. 7
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90-годишната британка Маргарет Кийнън е първият човек в света, на който бе бита разрешената 
ковид ваксина на "Пфайзър"/"БионТек". С Кийнън започна програмата за имунизация във 
Великобритания, която премиерът Борис Джонсън окачестви като най-мащабната в нейната 
история. Лондон е закупил над 350 млн. дози от 7 компании, като 40 млн. дози са от 
"Пфайзър"/"БионТек". 
 
Д-р Десислав Тасков: Пациентите с КОВИД-19 не намаляват, увеличават се 
Натискът върху системата ще спадне, когато изписаните от болниците станат повече от 
новоприетите, казва народният представител от "БСП за България", който вече четвърта 
седмица е доброволец 
Аида ПАНИКЯН 
Дума  Стр. 9

 
- Д-р Тасков, министър-председателят обяви, че планира от 14 декември да отворят 
детските заведения, а министърът на здравеопазването заяви, че след 14 декември ще се 
анализира ефектът от предприетите мерки. Каква е правилната стъпка? 
- Мен ме интересува какво казва министърът на здравеопазването, защото все още той 
провежда мерките. А и тези мерки се предприемат, за да се намали натискът върху здравната 
система. 
- А продължава ли този натиск да е голям? 
- Да, към момента няма никакво подобрение. 
- По какво съдите? 
- Четвърта седмица съм доброволец в МБАЛ в Шумен, където не само не намаляват пациентите, 
напротив -увеличават се. Но не конкретната болница имам предвид, а ситуацията в страната. Ще 
говорим за намаляване на натиска, когато започнем да приемаме по-малко болни, отколкото 
изписваме. Нещо повече - вече започват лекарите и сестрите да намаляват. 
С КОВИД-19 в болниците в страната все още са около 7 хиляди души, от тях над 520 са в 
реанимация, позитивните тестове на 8 декември са над 44 на сто от направените -тоест видимо 
няма намаляване на натиска върху болниците, въпреки въведените на 27 ноември мерки. На 
всички ни се иска малко да се отпуснем, но реалността не ни го позволява. Да, 80 на сто от 
хората с КОВИД-19 прекарват леко болестта или дори нямат симптоми, но 10 на сто са в много 
тежко положение и точно те оказват този натиск върху болничната система. Губим хора, които 
без КОВИД-19 биха живели нормално, въпреки хроничните си заболявания. Снощи в ръцете ми 
умря 32-годишен човек... 
Продължаването на спазването на мерките е политика за запазване на здравето на нацията, 
което означава работеща икономика със здрави хора. Не може едното до бъде противопоставено 
на другото, трябва да има системност и адекватност на мерките. А министърът не трябва да 
забравя, че преди всичко е лекар и да загърби политическия момент от заетия пост, да има 
достатъчно смелост и добри аргументи за решаването на този проблем. 
- Каква е ситуацията в областната болница? 
- Пациентите, които приемаме, са наистина увредени от КОВИД-19 болни. В същото време 
колегите са много уморени, някои се разболяват от коронавируса, други - от други заболявания. 
Колежка направи жлъчна криза, трябва да бъде хоспитализирана, тя не може да работи... 
Болните продължават да не намаляват, нещо повече - идват хора, нуждаещи се от болнично 
лечение - с ниска сатурация, с изразени пневмонии, с усложнено състояние заради самолечение 
или липса на лечение; болни, които са били в по-леко състояние в по-малки болници, но са 
настъпили усложнения, и т.н. 
- Защо продължавате доброволчеството? 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
32 

- Когато дойдох, планирахме само да подсилим екипите и по време на нощни дежурства 
лекарите да не са сами. Но колегите се разболяват и в момента и по време на нощни дежурства 
сме по сами. Как да си тръгна? От самото начало казах, че ще остана, докато е необходимо. 
- Смятате ли, че масовото ваксиниране би помогнало за намаляване на натиска върху 
здравната система? 
- Ваксината е превенция, тя е за предпазване на хората от заболяване или от тежко заболяване, 
тя не е лекарство. Преди масовото ваксиниране обаче трябваше да има масово изследване на 
хората. При такова тестуване щяха да бъдат идентифицирани заразените, но без симптоми, и те 
щяха да бъдат изолирани, за да не разпространяват заразата. Така щеше да бъде овладяна 
ситуацията дори до края на зимата. А това би било генерална репетиция за масовото 
ваксиниране. 
Тревожно е, че обществото е разделено относно ваксинирането изобщо, както и срещу КОВИД-
19. Това означава, че трябва да има много широка разяснителна кампания. Хората искат да 
знаят каква е ваксината, какво съдържа, колко продължителен имунитет създава, какви 
странични действия има. Искат да знаят коя точно е подходяща за тях, защото са различни 
ваксините. 
Искат да знаят, ако ще се поставя двукратно, какво става, ако между първия и втория прием 
човек се разболее. Може ли хора с хронични и с онкологични заболявания да се ваксинират, 
бременни, кърмачки, млади жени, които още не са раждали, здравия или безсимптомен 
вирусоносител? И ако да - кой е най-подходящият момент за тях, коя е най-подходящата 
ваксина? А имунизацията трябва да е много масова, за да има реален ефект от нея и да се 
изгради колективен имунитет. Но хората трябва да имат отговори на въпросите си. 
- КАЖЕТЕ НА ХОРАТА ПОВЕЧЕ ЗА ВАКСИНИТЕ 
Уравителният съвет на Българския антифашистки съюз огласи позицията си по повод решението 
на парламента за ваксиниране на българите срещу КОВИД-19 и приетия от здравното 
министерство план за ваксиниране. В нея се казва: 
"Намираме се в много тежка здравна, политическа и социално-икономическа криза, обусловена 
от разпространението на коронавирусната инфекция. През изминалата година са написани 
десетки хиляди научни публикации, посветени на произхода, разпространението и лечението на 
КОВИД-19, причинен от вируса Sars-Cov-2. Но няма абсолютни доказателства за последствията 
от вируса поради недостатъчния период на изследването му, както и такива за ефективността на 
лечението му. От месеци насам на глобално равнище, както и в нашата страна се правят 
целенасочени внушения, че разработваните и тествани ваксини са единственият изход за 
предпазване от коронавируса и основно средство за пълната му ликвидация. Авторитетни 
медицински специалисти аргументирано обосновават тезата, че без преминаване на определени 
етапи ваксините не може да бъдат сигурни по отношение предотвратяването на заразата от 
КОВИД-19. Надпреварата за производство на ваксини е геополитически мотивирана и с оглед 
натрупва- 
не на колосални печалби от определени корпорации, без сигурни данни за ползата от ваксините, 
при липса на достатъчно данни за състава и въздействието им върху човешкия организъм. 
Въпреки че няма окончателно решение на Европейската комисия за пригодността и 
приложението на тези ваксини, българското правителство готви сключването на договори с 
определени световни фармацевтични компании, които да осигурят ваксини за българските 
граждани. Независимо от многократните уверения на здравния министър и министър-
председателя, че ваксинацията ще бъде доброволна, съмненията у много българи са 
основателни. 
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Приетият от Министерството на здравеопазването План за ваксинация включва различни групи, 
които са определени като уязвими. България е разделена на съответните области по отношение 
организацията на тази дейност. УС на БАС подкрепя изявленията на депутатите от ПГ "БСП за 
България" за ваксините и приложението им. Не бива да допускаме сключване на договори с 
фармацевтични компании с цел увеличение на тяхната печалба без детайлно проучване на 
въздействието на тези ваксини. 
Българските граждани имат право на информация по този национален въпрос!" 
 
Една цивилизация в капан 
Некролозите на починалите от КОВИД-19 в света досега биха заели топ хартия с височина 3 
км 
Славчо КЪНЧЕВ 
Дума  Стр. 12

 
Злощастен е онзи, който не умее да живее сред опасности. 
Латинска сентенция 
Съществува неяснота, свързана с КОВИД-19, много по-дълбока и всеобхватна, отколкото е 
загадката за неговия произход. И тя е защо досега съобществото на държавните ръководства по 
целия свят не се е обединило около схващането, че този вирус е несъмнено тест за зрелостта на 
човешката цивилизация по отношение на нейните реакции спрямо глобални опасности. Както и 
защо експедитивно не са съгласували заедно единна стратегия как да бъде противодействано на 
разпространението на тази пандемия. 
Но този стрес-тест съвсем не е от рода на извършените неотдавна от Европейската централна 
банка проверки на 128-те най-големи банки на континента, които държат 85% от общите банкови 
активи в 18-те държави, използващи еврото. Разликата е принципна. Целта на банковите стрес-
тестове наистина бе да се даде отговор на въпроса дали тези институции ще устоят и при най-
неблагоприятно стечение на обстоятелствата с едновременни сериозни сътресения на 
финансовите пазари. 
Стрес-тестът на една банка можеше в най-лошия случай да завърши с червен флаг, което 
означава, че финансовата институция не е спазила изискванията и не е използвала правилната 
методология. Но стрес-тестът всъщност бе имагинерна негативна ситуация, която не довеждаше 
до реални загуби на банката, а само до отправени към нея препоръки как да оптимизира 
дейността си и да достигне установените показатели за устойчивост при неблагоприятни условия 
за банковия сектор. 
Именно тук е разликата спрямо ситуацията с вируса. Неподготвеността за справяне с него 
довежда до напълно реални загуби. Те са стотици хиляди животи, а не само символичен флаг в 
червен цвят, придружен с папка, пълна с указания. И в никакъв случай не представлява топ 
хартия, формат А-4, висок... 3 км. Каквато височина биха заели некролозите на починалите 
досега от КОВИД-19 по целия свят. Този хартиен небостъргач продължава да се извисява... 
Какво показва развитието на ситуацията с вируса? 
На латински език "virus" означава във второ значение "отровно отделяне, отрова". Но ако за 
човешкия организъм коронавирусът е отрова за биологичната му структура, то за съвкупната 
човешка цивилизация той играе ролята на лакмус за способността или неспособността на 
отделните държави да изградят помежду си конкретен механизъм за общо противодействие на 
тази заплаха. Опасност, чиито размери още в никакъв случай не могат да бъдат определени, 
понеже неизвестните величини в евентуална математическа формула, която да описва 
развитието на процеса в глобален мащаб, са все още твърде много. 
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Реакциите на отделните държави показват твърде нисък КПД за интеграция на съвместните 
усилия. Дори нещо по-лошо. Както заяви на 15 април главният редактор на известното световно 
медицинско списание "The Lancet" Ричард Хортън, решението на правителството на САЩ да 
спре (временно, но точно в условията на пандемия) финансовата подкрепа за Световната 
здравна организация, е открито престъпление срещу цялото човечество. Ричард Хортън се е 
обърнал чрез социалната мрежа към Антъни Фъдж, директор на Националния институт по 
инфекциозни заболявания на САЩ, с думите: "Обвиненията на американския президент срещу 
СЗО (че е проводник на интересите на Китай - бел. авт.) са неверни. Моля да го поправите и да 
застанете на страната на истината." 
Същевременно именно официален Вашингтон започна да засекретява информация свързана с 
КОВИД-19. Както съобщи в. "Уолстрийт джърнъл", група учени и милиардери работи върху 
проект за спиране на епидемията от коронавируса. Тя е ръководена от 33-годишния влиятелен 
лекар Том Кейхил, а в центъра на проекта е биологът Майкъл Росбаш, носител на Нобеловата 
награда за 2017 г. В екипа влизат още химици и биолози, имунолог, невробиолог, хронобиолог 
(специалист по развитието на биологичните образувания във времето), онколог, 
гастроентеролог, епидемиолог и ядрен учен. Но докладът на групата, представен на щаба за 
борба с коронавируса начело с вицепрезидента Майк Пенс, е конфиденциален. 
Потенциалната възможност за големи поражения от бактериален (вирусен) източник не са в 
никакъв случай пълна изненада, поне за властите в САЩ. ... Октомври 2009 г. Бостън, щата 
Масачузетс, сградата на Масачузетския технологичен институт. "Имаме нужда от вас! Силата на 
вашите средства за действие предполага отговорност." С тези думи Едуард Ю., агент на 
Федералното бюро за разследване (ФБР), се обръща към студентите в разноцветни тениски, 
дошли от цял свят за конкурса по синтетична биология IGEMC (International Genetically 
Engineering Machine Competition). ФБР, партньор на събитието, отправи към младите учени 
следното послание: без тяхна помощ няма как да се упражни надзор над биотероризма. 
Синтетичната биология не е обикновено усъвършенстване на молекулярната биология - 
дисциплина, довела до появата на генно модифицираните организми (ГМО). Синтетичните 
биолози са инженери, които се опират на принципите за дизайн, стандартни модули и 
оптимизация. Вече не става въпрос само да се извършват манипулации с гени и ГМО, а изцяло 
да бъдат изградени геноми и да се създават генетично произведени организми. 
Перспективата е свързана с индустриализацията на биологията. Съвсем обяснимо е защо този 
отрасъл на науката бързо се превръща в обект на икономически интерес и поражда 
инвестиционна треска. Златоносната жила е в неговата 
свързаност с нови силни спекулативни пазари 
в енергетиката - с производството на биогорива и борсата на емисии на въглероден двуокис, 
утвърдена с протокол от Киото; във фармацевтиката - с организмите, действащи като фабрика за 
лекарства; и в химията - най-общо със синтеза на сложни молекули или биологични тъкани, 
засичането на вещества (организми "стражи") или обеззаразяването на околната среда. Именно 
тези сектори влизат в оценъчните категории на IGEMC, което доказва, че в областта на 
биоинженерството науките и пазарът стават все по-свързани, до степен на неразделни. 
Списание "Nature Biotechnology" илюстрира процъфтяването на синтетичната биология, като 
посочва трите основни, конкуриращи помежду им подхода, по които се съсредоточава 
инженерната практика. Първият се занимава с генетичните компоненти, вторият - с целия геном, 
а третият - с клетъчните мембрани. 
Тревога още от 2010 г. поражда и възможността синтетичната биология да бъде превърната в 
развъдник на нови форми на въоръжаване 
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Малко са предвидените предпазни мерки, а в същото време геномите на опасни вируси бяха 
наново създадени от Екард Уимър (вируса на детския паралич - в университета на щата Ню 
Йорк) и Джефри Таубенбергер (вируса на испанския грип - в Института по патология към 
въоръжените сили на САЩ). 
Началото на изкуственото произвеждане на организми е белязано от опитите върху 
морфогенезиса (зараждане на формите), проведени преди повече от век от лекаря Стефан 
Льодок. В своята книга "Синтетичната биология" (1912 г.) той развива амбициозна 
физикохимична теория за живота в подкрепа на неговите материалистични убеждения. 
Шестдесет и шест години по-късно, след генетичната революция, полският генетик Вацлав 
Шибалски провижда бъдещето през 1978 г., когато предсказва появата на синтетичната 
биология. 
Но в настоящия консумативно ориентиран западноцентриран свят, с агресивната му претенция 
за налагане на своя обществен модел в глобален мащаб, насоките на научните изследвания в 
синтетичната биология са диктувани от финансовите субекти (който плаща, той поръчва 
музиката) натам, накъдето се мержелеят примамливи перспективи за печалби. Затова и не бе 
направено необходимото за намиране на ваксина както срещу SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrom - Тежък остър дихателен синдром), така също и срещу MERS-CoV (Middle East 
Respiratory Syndrom - Corona virus - Средноизточен дихателен синдром - коронавирус). 
Поради ограниченото регионално разпространение и на двете епидемии от коронавируси, както 
и тяхното сравнително бързо затихване, бизнесът и правителствата в световен мащаб не бяха 
мотивирани да финансират разработването на съответните ефикасни ваксини. 
Реторичен е въпросът: На какво ниво би била международната профилактична здравна система 
по отношение на опасностите от вирусни пандемии, ако значителна част от средствата за военни 
цели, в размер на около 1500 милиарда долара годишно, бяха пренасочвани към опазването на 
глобалното здраве на цивилизацията ни? От десетилетия, поне от края на Втората световна 
война. И на какво ниво би била синтетичната биология със защитни цели, ако тя беше не само 
достатъчно финансирана, но и бяха премахнати кодовете за секретност върху изследванията в 
отделните държави? 
Способността за разрешаване на проблеми и за взимане на правилните решения е истинското 
мерило за умението на един политик да е лидер, допринасящ за решаването на проблемите по 
време на криза не само в своята държава, но и в глобален мащаб. И ако това положение не 
стане валидно за всички лидери, рискът за цялата цивилизация е огромен. Удачно е да си 
припомним латинската сентенция "I am seges est ubi Troia fuit" - "Сега има житни поля там, където 
някога Троя е била". 
* Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България  
 
 

 
 
Фармацевтичен геноцид 
Мануела МАЛЕЕВА 
Земя  Стр. 1 

 
Как едно лекарство у нас е 280 лева, а в Швейцария... само 18!? Тези дни под пара отново ми 
звънят познати, за да купя лекарства в Швейцария, които по различни причини не се намират в 
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България. Всички знаем, че в България болните и нуждаещите се често са оставени да се 
оправят сами. 
И така, хукнах към моя швейцарски аптекар. Показвам рецептата и обяснявам, че майка на 
детенце с проблеми ми се е обадила почти разплакана, че трябва да се намерят ампули, които 
да започнат да се бият възможно най-бързо. Че в България, за да бъде одобрена от Здравната 
каса, ще минат месеци. Че струват между 240 и 280 лв. на ампула. Трябва да се бие една на 
месец в продължение на няколко години. Стрес отвсякъде, къде да ги намери по-бързо и как ще 
се справят финансово. 
Аптекарят чуква на компютъра и ми казва, че ампулите след няколко часа ще са в аптеката. 
Продават се по 7 в опаковка. Сещам се да го попитам колко струва. Той ми казва 10 франка (18 
лева) на ампула. Или около 130 лева за 7 инжекции! Казвам му да провери още веднъж, 
сравняваме рецептата, звънва няколко телефона дори. Това е, нищо не бъркаме. 18 лв. на 
ампула, вместо средно 250 лв. в България. 
Хем съм щастлива, хем съм бясна. Как е възможно в една от най-скъпите страни в света едно 
лекарство да е повече от 13 пъти по-евтино в сравнение с България?! Съвсем наясно съм с 
източването на Касата. С дупката, в която е влязло здравеопазването ни от години! 
Но тук се сблъсках с конкретен случай, за който няма никакво обяснение. Знам, че какви ли не 
скандали избухват всеки ден и "милите" ни управляващи все ни обясняват, че всичко е наред. 
Това е подигравка и безочие. Това е престъпление, това е грабеж и геноцид спрямо най-
уязвимите и безпомощни българи. 
От Фейсбук 
(Сьс съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ)  
 
Експерт за ваксините: Информиран избор, а не лобизъм, МЗ дължи отговори 
Земя  Стр. 3

 
В своя позиция във Фейсбук бившата здавна министърка д-р Таня Андреева пише: "Смятам за 
абсолютно необходимо, преди да започне ваксинирането срещу COVID-19, от Министерството на 
здравеопазването да обяснят: 
1. Какви ваксини ще бъдат използвани в България. 
2. Какво представляват като технология и какво съдържат. 
3. Колко пъти ще бъдат имунизирани с различните ваксини (еднократно или двукратно) 
желаещите. 
4. Какъв режим ще спазват в периода между двете "инжекции", при двукратно прилагане. 
5. Компрометира ли се второто инжектиране и въобще ефектът от ваксината, ако човек се 
разболее от COVID между първото и второто инжектиране. 
Принцип е - ваксини се правят на здрави хора. 
6. Могат ли и какви странични ефекти да се наблюдават след инжектирането. 
7. На коя институция се докладва в случай на странични ефекти и усложнения. 
Това се нарича информиран избор. 
Всички други писания и разговори на лобисти и активисти нямат никакво значение", пише 
бившата здравна министърка. з 
 
Проф. Чорбанов: И България може да закупи руската ваксина, както правят Унгария и 
Израел 
Земя  Стр. 3
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Фактът, че Унгария сключва договор с Русия за руската ваксина "СпутникУ", показва, че и ние 
бихме могли да го направим. Това каза за Радио "Фокус" проф. Андрей Чорбанов, директор на 
департамент "Имунология" в Института по микробиология на БАН. 
По думите му все още не може да се каже коя ваксина е най-добрата и ефективна при масова 
имунизация, защото всички все още са експериментални и няма достатъчно информация. 
"Най-вече страните от ЕК са избрали ваксините на Pfizer и Moderna, докато едно 
многомилиардно население като това на Индия, Китай и Латинска Америка в момента закупува 
руската ваксина. В никакъв случай не може да се каже, че само страни от Третия свят са се 
спрели на нея. От ваксината поръчват и Унгария и Израел. Това, което чисто теоретично я 
различава от тази на AstraZeneca, е много малко. От тук нататък вече тестовете, начинът и 
условията на производство са тези, които могат да направят един продукт по-качествен или по-
некачествен", обясни той. 
Проф. Андрей Чорбанов каза още, че след втората имунизация би следвало ваксината да е 
протективна. з 
 
Ердоган няма проблем с ваксинирането 
Земя  Стр. 9

 
"Няма проблем да се ваксинирам". Това заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган по 
повод на ваксините срещу коронавирус. 
Президентът отговори на въпроси на журналисти в Истанбул. Един от тях попита държавния 
глава дали би се ваксинирал, на което той отговори: "Водят се разговори не само с Китай, но и с 
Русия. Аз лично не изпитвам притеснение относно ваксинирането. Трябва да направим всичко 
необходимо за здравето ни, когато то е под въпрос. Трябва да предприемем такава стъпка 
особено по въпроса с COVID-19, за да бъдем пример на всички наши граждани. Надяваме се да 
спасим нашите граждани от тази беда". 
Броят на излекуваните от смъртоносния вирус достигна 418 хиляди души. Броят на починалите е 
малко над 14 хиляди, съобщиха от Министерството на здравеопазването, цитирано от ТРТ. 
За да се справи с тежкото положение в Турция бяха въведени извънредни мерки. В петък, 4 
ноември, влезе в сила двудневна забрана за излизане на улиците. Тя започва в 21 часа вечерта 
и продължава до 5 часа сутринта на 7 декември понеделник. 
Служителите и работниците в секторите на производството, здравните услуги, логистиката, 
земеделието и горското стопанство ще бъдат извън обхвата на забраната. 
Супермаркетите, фурните, магазините за хранителни продукти са отворени в периода от 10 часа 
до 17 часа, а ресторантите ще могат да обслужват клиентите си само посредством доставка по 
домовете. 
Гражданите ще могат да посещават най-близките им супермаркети или магазини за хранителни 
продукти, за да посрещат нуждите си. 
От това право няма да може да се възползват гражданите над 65 години и под 20 години. 
Междуградските пътувания ще могат да се осъществяват само с билети и няма да се позволява 
пътуване с лични автомобили. 
Освободени от наложената забрана са също така: изписани от болниците; участници в 
погребения на свои много близки роднини; уволнените от военна служба; частни и държавни 
служители, които имат специални разрешения; граждани, които са пристигнали през последните 
пет дена в града или пък нямат място за престой; граждани, които ще участват в изпитите. 
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Уилям Шекспир също бе ваксиниран срещу коронавирус 
Земя  Стр. 13

 
Това не е остроумна шега, а истинското име на 81-годишния мъж от Уоруикшър, който вчера 
стана вторият британец, ваксиниран с антивирусната ваксина на компаниите "Пфайзер" и 
"Бионтех". Първият ваксиниран с продукта на "Пфайзер" и "Бионтех" бе Маргарет Кийнан, която 
навършва 91 години другата седмица. 
 
 

08.12.2020 

 

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ 

 

 
 
Ваксината срещу Ковид-19 
БНТ, Референдум  

 
Гости: Богдан Кирилов, директор на Изпълнителната агенция по лекарствата; 
Проф. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология, БАН; 
Доц. Любомира Николаева-Гломб, ръководител на отдел „Вирусология”, НЦЗПБ; 
Д-р Александър Симидчиев, пулмолог в Медицински институт на МВР; 
Д-р Петър Марков, епидемиолог 
Резюме: Ваксинирането срещу COVID-19 – ще пребори ли пандемията взимането на това лично 
решение? Какви митове и страхове стоят зад него и как отговаря науката? Какъв е принципът, на 
който работят ваксините? Има ли предизвикателства пред плана за ваксинация на България? 
В студиото очаквайте проф. Пенка Петрова – дир. на Института по микробиология на БАН, 
Богдан Кирилов – директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, доц. Любомира 
Николаева-Гломб – ръководител на отдел „Вирусология"към НЦЗПБ, д-р Александър Симидчиев 
– пулмолог в Медицински институт на МВР. От Лондон в разговора ще се включи и 
епидемиологът д-р Петър Марков. 
Каква част от обществото смята да се ваксинира срещу COVID-19, имат ли хората притеснения 
по отношение на безопасността на ваксините? Отговорите на тези и още въпроси – в 
социологията на "Алфа Рисърч" за предаването. 
Тази вечер предаването "Референдум" търсеше отговор на въпроса: Смятате ли да се 
ваксинирате срещу COVID-19? 
49,8% от участниците в допитването на "Алфа Рисърч" не смятат да се ваксинират, а 46,7% 
възнамеряват да го направят. Без мнение са 3,5% от запитаните. 
Другият въпрос в предаването беше: С кои от следните твърдения сте съгласни? 
50,6% от запитаните разчитат, че ще има добра организация на ваксинацията в страната. 
45,6% нямат притеснения за безопасността на ваксините. 
45,3% смятат, че ваксините са единственият шанс на човечеството да се пребори с COVID-19. 
30,0% са на мнение, че вече има достатъчно информация за ваксините. 
 
90-годишна жена е първата британка, имунизирана срещу коронавируса 
БНТ, Новини в 23:00 часа 
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90-годишна жена е първата британка, имунизирана срещу коронавируса. Великобритания е 
първата в света, започнала масово ваксиниране с „Пфайзер“ и „Байонтех“, същата ваксина, с 
която се очаква да се имунизираме и ние. Масовата ваксина трябва да обхване 400 хил. души 
през първата седмица. Необходимите 800 хил. дози вече са на Острова. Поръчани са 40 млн. 
дози от ваксината на „Пфайзер“-„Байонтех“, достатъчни за 20 млн. души. Целта на властите е до 
април да бъдат ваксинирани 40% от британците. Ваксиниран беше дори Уилям Шекспир. 
06:31 часа. Ковънтри, Великобритания. 90-годишната Маргарет Кийнан е първият човек извън 
доброволците, по време на изпитанията на ваксината, получил доза от разработката на 
„Пфайзер" и „Байонтех" срещу ковид-19. След седмица ще навърши 91 години и за нея това е 
най-хубавият подарък за рожден ден, който би могла да има. 
Маргарет Кийнан: В началото мислех, че се шегуват, че ще съм първата ваксинирана. Много 
съм щастлива и се надявам да допринеса за това и други хора да пожелаят да се ваксинират. 
Трябва да направим каквото можем, за да се отървем от тази ужасна болест. 
Със своята синя тениска с пингвинче и пожелание „Весела Коледа", Маргарет със сигурност не 
просто ще остане в историята на пандемията, но и ще бъде запомнена с усмивка. А след нея 
дойде ред и на Уилям Шекспир. 80-годишният Шекспир мигновено се превърна в сензация в 
интернет, където вдъхнови фразата „Укротяване на заразата". Ваксината е безплатна, 
поставянето ѝ - доброволно. По решение на здравните власти, фармацевтичният гигант 
„Пфайзер" ще бъде освободен от отговорност, при евентуални негативни последици за 
поставилите ваксина хора. Ваксинираните днес трябва да получат втора доза след 3 седмици, а 
имунитет срещу ковид-19, ще имат след 28 декември. 
Мат Ханкок: Това е началото на края на пандемията. Но е важно хората да продължават да 
спазват мерките, защото предстои да извървим дълъг път. 
До края на месеца се очакват още 4 млн. дози. Засега имунизациите се извършват само в 50 
болници, които имат условия за съхранение на ваксината при минус 70 градуса.  
Борис Джонсън: Със сигурност има хора, които по политически, идеологически или медицински 
причини са против ваксинацията. Но според мен грешат.  
Приоритетно ваксини ще бъдат осигурени за 9 групи хора, сред тях хората от домовете за 
възрастни и служителите там, медиците и другите служители на първа линия в борбата срещу 
вируса, както и всички на над 80 години. От Бъкингамския дворец не потвърдиха новината, че 94-
годишната кралица Елизабет Втора и 99-годишният принц Филип ще получат доза от 
разработката на „Пфайзер". 
Великобритания е най-засегната европейска държава - жертвите на вируса са над 60 000, 
заразени са повече от 1,7 млн. души.  
А сега за безопасността, ефективността и установените досега странични ефекти от тази 
ваксина. Федералното управление за контрол на храните и лекарствата в САЩ потвърди в 
доклад, че ваксината на „Пфайзер“ и „Байонтех“ е безопасна и отговаря на стандарта за спешно 
разрешение на използване. Освен това нейната ефективност е 95%. Институцията ще реши до 
дни или седмици дали да разреши ваксината. Регулаторът съобщи, че препаратът е ефективен 
най-вече седем дни след последната доза. При близо 43 300 доброволци страничните ефекти са 
следните. Най-разпространени: реакция на мястото на инжектиране – над 84% са проявили такъв 
ефект; умора – близо 63%; главоболие – малко над 55%. Освен това: скованост, изтръпване, 
болки в ставите, треска са по-редките странични ефекти, които са наблюдавани. 
 
Първите дози ваксини ще дойдат в България най-рано в началото на следващата година 
БНТ, Новини в 23:00 часа 
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Първите дози ваксини ще дойдат в България най-рано в началото на следващата година. Това 
съобщи здравният министър. До четвъртък обаче списъците с първите хора, които ще бъдат 
ваксинирани, трябва да са готови. Само за София здравният министър направи изключение и 
удължи срока, тъй като желаещите да бъдат имунизирани сред медиците се оказали много.  
Фризерите за ваксините вече са тук, но все още са празни. 
Проф. Костадин Ангелов: Ваксината ще дойде не по-рано от началото на следващата година.  
И както беше обещано, първите ваксинирани ще са лекарите. Без значение дали са или не са 
прекарали ковид. Списъкът с техните имена трябва да бъде готов до четвъртък. Само за София 
срокът се удължава до понеделник. 
Проф. Костадин Ангелов: Това е само за територията на София, защото има изключително 
голяма активност и желание на колегите да се включат.  
Дали резултатите от бързите антигенни тестове ще влязат официално в статистиката, въпросът 
все още е спорен. Но министърът призна, че е за такова решение. 
Проф. Костадин Ангелов: От самото начало аз съм радетел на приравняването на антигенните 
тестове с пср-ите. В момента надделяват позициите в тази посока. 
В статистиката от последните дни здравният министър вижда добра тенденция – по-малко 
заразени и по-малко натоварени болници. И обеща, че ако това продължава до четвъртък, още в 
петък ще издаде нова заповед. 
Проф. Костадин Ангелов: В петък ще има заповед за яслите и за детските градини - само за 
тях. До края на седмицата, ако така вървят тенденциите, те от понеделник ще отворят.  
Днес от София към пет града тръгнаха чисто нови линейки. 
Проф. Костадин Ангелов: Тези 20 линейки, виждате, днес ще тръгнат за Центровете за спешна 
медицинска помощ. 
Още 140 линейки предстои да тръгнат към други краища на страната. 42 ще са за 
труднодостъпни райони и обществената поръчка за тях все още тече. 
 
В Пловдив пациенти, преболедували ковид ще могат да даряват плазма и без 
задължителния досега PCR тест 
БНТ, Новини в 23:00 часа  

 
В Пловдив пациенти, преболедували ковид ще могат да даряват плазма и без задължителния 
досега PCR тест. Изискването е да има тест за антитела или пък епикриза от болнично лечение. 
Решението е взето, след като от Европейската агенция за наблюдение на заболеваемостта 
препоръчаха да се разшири гамата от дарители.  
Обичайно хората даряват за свои близки, а други го правят в знак на съпричастност. Георги 
Обретенов е дошъл от Панагюрище, за да участва в дарителската кампания. 
Георги Обретенов: Преболедувах болестта преди около 40 дни. Тежко я изкарах. Искам да 
помогна на близък човек, дори на някой друг, ако се наложи. Това ми са мотивите. За добрата 
кауза. 
Специалистите от кръвния център са върнали доста желаещи да дарят кръвна плазма, защото 
са били без направен PCR тест. Затова в края на миналата седмица е взето решение да се 
разшири групата на дарителите и да се приемат преболедували с антигенен тест или изследване 
за антитела. 
Д-р Соня Джевизова: Също бихме могли да обсъждаме и епикриза. Така че разширяваме 
възможностите за даряване, но с индивидуална лекарска преценка при всеки. 
От 18 ноември, когато стана възможно даряването на плазма и в Пловдив, досега са се 
възползвали 68 пациенти. 
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Дани Каназирева: До сега количеството, което е поискано от всяка една отделна болница, всяко 
едно е било изпълнено и доставено от кръвния ни център. Отделно от това, на разположение са 
още 22 единици, а днес се очакват и още 8. 
Всеки може да дари, независимо от кръвната група. След първоначалните изследвания 
желаещите се уведомяват дали са годни за кръводарители и се назначава час за посещение. 
 
Първите дози ваксини ще дойдат в България най-рано в началото на следващата година 
БНТ, Новини в 20.00 часа

 
Първите дози ваксини ще дойдат в България най-рано в началото на следващата година, 
съобщи здравният министър. До четвъртък обаче списъците с първите хора, които ще бъдат 
ваксинирани, трябва да са изготвени. Само за София здравният министър направи изключение и 
удължи срока, тъй като желаещите да бъдат имунизирани сред медиците се оказали много. 
Фризерите за ваксините вече са тук, но все още са празни. 
Проф. Костадин Ангелов: Ваксината ще дойде не по-рано от началото на следващата година. 
Репортер: И както беше обещано, първите ваксинирани ще са лекарите. Без значение дали са 
или не са прекарали ковид. Списъкът с техните имена трябва да бъде готов до четвъртък. Само 
за София срокът се удължава до понеделник. 
Проф. Костадин Ангелов: Това е само за територията на София, защото има изключително 
голяма активност и желание на колегите да се включат. 
Репортер: Дали резултатите от бързите антигенни тестове ще влязат официално в статистиката, 
въпросът все още е спорен. Но министърът призна, че е за такова решение. 
Проф. Костадин Ангелов: От самото начало аз съм радетел на приравняването на антигенните 
тестове с пср-ите. В момента надделяват позициите в тази посока. 
Репортер: В статистиката от последните дни здравният министър вижда добра тенденция – по-
малко заразени и по-малко натоварени болници. И обеща, че ако това продължава до четвъртък, 
още в петък ще издаде нова заповед. 
Проф. Костадин Ангелов: В петък ще има заповед за яслите и за детските градини - само за 
тях. До края на седмицата, ако така вървят тенденциите, те от понеделник ще отворят. 
Репортер: Днес от София към 5 града тръгнаха чисто нови линейки. 
Проф. Костадин Ангелов: Тези 20 линейки, виждате, днес ще тръгнат за Центровете за спешна 
медицинска помощ. 
Репортер: Още 140 линейки предстои да тръгнат към други краища на страната. 42 ще са за 
труднодостъпни райони и обществената поръчка за тях все още тече. 
Водещ: Ето и данните за разпространението на коронавируса у нас днес. Те показват 2764 нови 
случая на заразени за денонощие при направени 6260 пср-теста. Това означава, че 44% от 
пробите са положителни. Най-много случаи има в областите София, Пловдив и Стара Загора. 
 
Сава Велчев от Варна, за когото хора от цялата страна дариха кръвна плазма, вече е 
изписан 
БНТ, Новини в 20.00, 23.00 часа

 
Сава Велчев от Варна, за когото хора от цялата страна дариха кръвна плазма, вече е изписан и 
се възстановява у дома. 
Призивът за помощ, който беше отправен от бащата на Сава, предизвика истинска вълна от 
съпричастност. Семейството преживя тежки дни. В края на ноември Сава изгуби майка си и брат 
си, заради усложнения от ковид-19. 
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Каузата да бъде спасен Сава Велчев обедини хора от цялата страна. След репортаж в „По света 
и у нас“ много дарители откликнаха на молбата за помощ на неговия баща. 
- Имаше хора от цялата страна. От София, Пловдив, отвсякъде. Нямам просто думи. Не мога да 
изразя своята благодарност на всички, които се отзоваха и които помогнаха. 
- Страшно много хора се обадиха и продължават да се обаждат, да даряват плазма. 
Репортер: Само за часове много дарители отишли в кръвния център във Варна, за да помогнат 
на Сава. 
Д-р Жанина Йорданова: Когато се случи някаква остра нужда от кръв или кръвни съставки, 
човешкото излиза на дневен ред. Преживявали сме го нееднократно покрай големи бедствия и 
аварии, когато сме имали невероятен брой желаещи да дарят кръв. 
Репортер: В края на ноември майката на Сава и по-малкият му брат Герман губят битката с 
болестта. Младият мъж също е приет в болница и дни наред се бори за живота си. Оцелява 
благодарение на животоспасяващата кръвна плазма, която му е влята. Днес Сава вече е сред 
близките си хора. 
- В събота го изписаха от болница „Света Марина“. При семейството е, при децата, при 
съпругата. Продължава лечението с това, което са му предписали, но се чувства добре. 
Репортер: От кръвния център във Варна казаха, че засега имат запаси от кръвна плазма. Това е 
важно, за да не се бави лечението на болни от коронавирус в тежко състояние. 
 
Педиатричното отделение на общинската болница в Горна Оряховица вече разполага с 
модерна ехографска система 
БНТ, Новини в 20.00 часа 

 
Педиатричното отделение на общинската болница в Горна Оряховица вече разполага с модерна 
ехографска система за ултразвукова диагностика благодарение на инициативата „Българската 
Коледа". Цифровият видеозон е на стойност над 40 000 лева и специалистите вече извършват 
прецизна диагностика и лечение на малките пациенти от детското отделение. 
От два месеца д-р Благоева работи с новия модерен видеозон и казва, че възможностите му 
позволяват изключително прецизна и точна диагноза. 
Д-р Румяна Благоева: Апаратът, с който работихме досега, е на повече от 15 години и е 
амортизиран. Увеличава се заболеваемостта при децата от бъбречно-каменна болест и не е без 
значение профилактиката, която се въведе като скрининг на деца на шест месеца за бъбречни 
заболявания. 
Репортер: Болницата в Горна Оряховица поискала от „Българската Коледа" мобилния ехограф 
за детското отделение още в началото на годината. 
Д-р Иван Иванов: Това е един прекрасен апарат, с много възможности, надхвърлящ това, което 
ние сме искали, и е изключително полезен за нас. 
Д-р Елена Ангелова: Щастливи сме много, доволни сме, защото за нас, работещите лекари в 
отделението по педиатрия, се откриват възможности за диагностика и съответно за лечение на 
някои заболявания. 
Репортер: Лекарите от Горна Оряховица отново ще кандидатстват за апаратура от „Българската 
Коледа" и призовават всички да даряват. 
Д-р Иван Иванов: Дарителският дух на българина наистина трябва да бъде наистина съживен, 
аз съм оптимист в това отношение. 
Репортер: Благодарение на новия видеозон, в горнооряховската болница вече се извършват и 
безплатни прегледи на деца от цялата област. 
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Масово ваксиниране в Европа започна първо във Великобритания 
БНТ, Новини в 20.00 часа

 
Масово ваксиниране в Европа започна първо във Великобритания. Сега целият свят е насочил 
поглед към Острова. Какво ще стане? Кой ще избере да се ваксинира? Кога ще има резултат 
върху разпространението на вируса? Ще има ли странични ефекти? Според СЗО ваксината 
срещу ковид-19 не трябва да бъде задължителна, но ползите от нея трябва да се разясняват 
активно. Всички сега обаче питат, какви са страничните ефекти? За първи път публикуваха 
документ статистика на „Пфайзер“-„Байонтех“. Какво показва? И още, нагласите за ваксините у 
нас. 
Почти 12 месеца след първите случаи на заразени с ковид-19, 90-годишна жена стана първата 
британка, имунизирана срещу коронавирус. Великобритания стана първата държава в света, 
започнала масово ваксиниране с разработката на „Пфайзер“-„Байонтех“. Същата ваксина, с 
която се очаква да се имунизираме и ние. Масовата ваксинация трябва да обхване 400 000 души 
през първата седмица. Необходимите 800 000 дози вече са на Острова. Поръчани са 40 млн. 
дози от ваксината на „Пфайзер“-„Байонтех“, достатъчни за 20 млн. души. Целта на властите е до 
април да бъдат ваксинирани 40% от британците. Ваксиниран беше дори Уилям Шекспир. Как 
стана това? 
06:31 часа. Ковънтри, Великобритания. 90-годишната Маргарет Кийнан е първият човек извън 
доброволците, по време на изпитанията на ваксината, получил доза от разработката на 
„Пфайзер" и „Байонтех" срещу ковид-19. След седмица ще навърши 91 години и за нея това е 
най-хубавият подарък за рожден ден, който би могла да има. 
Маргарет Кийнан: В началото мислех, че се шегуват, че ще съм първата ваксинирана. Много 
съм щастлива и се надявам да допринеса за това и други хора да пожелаят да се ваксинират. 
Трябва да направим каквото можем, за да се отървем от тази ужасна болест. 
Репортер: Със своята синя тениска с пингвинче и пожелание „Весела Коледа", Маргарет със 
сигурност не просто ще остане в историята на пандемията, но и ще бъде запомнена с усмивка. А 
след нея дойде ред и на Уилям Шекспир. 80-годишният Шекспир мигновено се превърна в 
сензация в интернет, където вдъхнови фразата „Укротяване на заразата". 
Ваксината е безплатна, поставянето ѝ - доброволно. По решение на здравните власти, 
фармацевтичният гигант „Пфайзер" ще бъде освободен от отговорност, при евентуални 
негативни последици за поставилите ваксина хора. Ваксинираните днес трябва да получат втора 
доза след 3 седмици, а имунитет срещу ковид-19, ще имат след 28 декември. 
Мат Ханкок: Това е началото на края на пандемията. Но е важно хората да продължават да 
спазват мерките, защото предстои да извървим дълъг път. 
Репортер: До края на месеца се очакват още 4 млн. дози. Засега имунизациите се извършват 
само в 50 болници, които имат условия за съхранение на ваксината при минус 70 градуса. 
Борис Джонсън: Със сигурност има хора, които по политически, идеологически или медицински 
причини са против ваксинацията. Но според мен грешат. 
Репортер: Приоритетно ваксини ще бъдат осигурени за 9 групи хора, сред тях хората от 
домовете за възрастни и служителите там, медиците и другите служители на първа линия в 
борбата срещу вируса, както и всички на над 80 години. От Бъкингамския дворец не потвърдиха 
новината, че 94-годишната кралица Елизабет Втора и 99-годишният принц Филип ще получат 
доза от разработката на „Пфайзер". 
Великобритания е най-засегната европейска държава - жертвите на вируса са над 60 000, 
заразени са повече от 1,7 млн. души. 
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Водещ: Сега за безопасността, ефективността и установените досега странични ефекти от тази 
ваксина. Федералното управление за контрол на храните и лекарствата в САЩ потвърди в 
доклад, че ваксината на „Пфайзер“ и „Байонтех“ е безопасна и отговаря на стандарта за спешно 
разрешение за използване. Освен това нейната ефективност е 95%. Институцията ще реши до 
дни или седмици дали да разреши ваксината. Регулаторът съобщи, че препаратът е ефективен 
най-вече седем дни след последната доза. При близо 43 300 доброволци страничните ефекти са 
следните. Най-разпространени: реакция на мястото на инжектиране – над 84%; умора – близо 
63%; главоболие – малко над 55%. Освен това: скованост, изтръпване, болки в ставите, треска. 
 
2 764 нови случая на заразени за денонощието при направени 6 260 PCR теста 
БНТ, Новини в 12.00 часа  

 
Данните за разпространението на коронавируса в страната показват 2 764 нови случая на 
заразени за денонощието при направени 6 260 PCR теста. Това означава, че над 44% от пробите 
са положителни. Най-много случаи има в областите София, Пловдив и Стара Загора. 
Излекуваните през последните 24 часа са 3 370. В болница остават повече от 6 800 пациенти, 
523 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 213.  
Кръвният център в Пловдив разширява обхвата на хората, които са преболедували коронавирус 
и искат да дарят плазма. Освен със PCR тест вече ще може да се дарява и с тест за антитела от 
сертифицирана лаборатория, или с епикриза от болнично лечение. За по-малко от месец в 
центъра по трансфузионна хематология са взети 68 единици плазма, които са насочени към 
болници не само в Пловдив. 
На фона на увеличаващия се брой заболели с коронавирус, естествено се увеличава и 
необходимостта от кръвна плазма, която се включва в комбинираното лечение на пациентите. В 
Пловдив плазма може да се дарява от 18 ноември, когато беше подсигурен чрез дарение един 
апарат. Такъв ще бъде подсигурен втори до края на годината. Два вида кръвни дарители идват в 
кръвния център, разказват от там. Едните идват да даряват за свои приятели и близки, а другите 
просто го правят като жест на добрина и съпричастност. Не са малко обаче и случаите на хора, 
които са преболедували коронавируса и идват да дарят, но нямат официален PCR тест. Точно 
заради това в кръвния център е взето решение да се разшири гамата на пациентите, които могат 
да даряват. Иначе до момента се удовлетворяват всички заявки. А това решение е на базата на 
едно становище на Европейската агенция по наблюдение на заболеваемостта в Швеция от 
четвъртък, където се препоръчва разширяване на пациентите, които са подходящи за 
дарителство. 
Дани Каназирева: Добрата новина, която лично аз мога да кажа, е че към момента 68 души са 
получили кръвна плазма. До сега количеството, което е поискано от всяка една отделна болница, 
всяко едно е било изпълнено и доставено от кръвния ни център. На разположение са още 22 
единици, а днес се очакват още осем. 
Соня Джевизова: След един разширен дирекционен съвет и обсъждане с професионалистите, 
решихме, че и ние лека-полека можем да разширим гамата и всъщност, не само официалният 
PCR, а също и антигенното изследване или пък изследването на антитела, но в лицензирана 
оторизирана лаборатория с докемент. Също бихме могли да обсъждаме и епикриза, който е 
лежал, така че разширяваме възможностите за даряване, но с индивидуална лекарска преценка 
при всеки. 
Сава Велчев от Варна, за когото хора от цялата страна дариха кръвна плазма след кампания в 
социалните мрежи и репортаж по БНТ вече е изписан и се възстановява в дома си. Само за 
часове след призива на неговия баща, Пламен Велчев десетки хора откликнаха на молбата му 
да дарят кръвна плазма. В края на ноември 36-годишният мъж загуби майка си и по-малкия си 
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брат, които не можаха да се преборят с коронавируса. Повече от месец Сава Велчев се бори за 
живота си в ковид отделението на университетската болница Св. Марина. Днес той вече е сред  
близките си хора. 
Сава Велчев: Благодаря на всички хора, които се отзоваха, които така бързо, мога да кажа 
светкавично бързо дори реагираха, нали, след като разбраха, че имам нужда от преливане на 
плазма. Имаше хора от цяла България – от София, от Пловдив, отвсякъде. Нямам просто думи. 
Не мога да изразя своята благодарност към всички, които се отзоваха. 
 
Великобритания започна масовата ваксинация срещу ковид-19 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
Великобритания започна масовата ваксинация срещу ковид-19. Лондон одобри препарата на 
Pfizer/Biontech и до края на седмицата той ще бъде поставен на около 400 хиляди души. 
Имунизацията срещу коронавирус в страната не е задължителна. 
Бурни аплодисменти за 90-годишната Маргарет Кийнън, която стана първият човек, ваксиниран 
срещу ковид-19 с тази ваксина. Процедурата беше извършена в местната болница в Ковънрти, 
където Маргарет живее. 
- Беше добре, изобщо не бях нервна. Всичко беше наред. 
Приема медийната суматоха около себе си с усмивка, а ваксината като подранил подарък за 
рождения й ден, който е следващата седмица. 
- За мен, да бъда ваксинирана е огромна възможност. И колкото по-скоро тя се появи и за вас, 
толкова по-добре. Така че - много се радвам! 
Маргарет е благодарна на лекарите и персонала за грижите, които полагат за нея. Въодушевена 
е и защото ще може да се види със семейството и приятелите си спокойно, след като почти цяла 
година е била сама. 
Според министъра на здравеопазването Мат Ханкок предстои да бъде изминат дълъг път, но той 
води към верния изход. Лондон даде зелена светлина на ваксината на Pfizer/Biontech. Към 
момента във Великобритания са доставени около 800 000 дози от нея. Препаратът е 
двукомпонентен, което означава, че могат да бъдат ваксинирани около 400 000 души. До края на 
месеца се очакват още 4 милиона дози. Заради изискването за съхранение при ниска 
температура, имунизациите на този етап се извършват в около 50 болници, определени от 
здравните власти. В британската стратегия за ваксиниране са определени 9 групи хора, които ще 
бъдат ваксинирани приоритетно: на 1-во място това са хората в домовете за възрастни и 
служителите в тях, на 2-ро са служителите от първа линия в борбата с коронавируса и тези над 
80-годишна възраст. Амбицията е до края на април всички от приоритетните категории да са 
ваксинирани. 
Според Световната здравна организация ваксината срещу ковид-19 не трябва да бъде 
задължителна. Необходимо е активно да се обясняват ползите от нея, допълват здравните 
експерти. 
Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че той и президентът ще бъдат първите, които ще 
се ваксинират. 
И премиерът на Австрия - Себастиан Курц, прикани австрийските граждани да се имунизират. 
Заради ниския интерес към масовото тестване, късно снощи самият той си направи PCR. 
Френските власти признаха, че е много вероятно строгата карантина да остане в сила и след 15 
декември. Причината - броят на новозаразените с ковид-19 не намалява с желаното темпо. 
Като цяло, новите случаи на коронавирусна инфекция в Германия намаляват. В Бавария обаче, 
където смъртните случаи са най-много, от утре вероятно ще влязат в сила нови, по-строги 
ограничения. 
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Отвъд океана - здравни експерти заявиха, че смъртността вследствие на заразата в САЩ е 
шокираща за държава с толкова силна и развита здравна система. Според главния епидемиолог 
на страната - Антъни Фаучи, коледните празници ще са най-голямото предизвикателство за 
справяне с пандемията на местно ниво. 
 
Само една седмица беше нужна, за да може един пост в социалните мрежи за набиране на 
доброволци в ковид отделенията в Пловдив, 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
Само една седмица беше нужна, за да може един пост в социалните мрежи за набиране на 
доброволци в ковид отделенията в Пловдив, да се превърне в реалност. Известните спортисти 
Иван Запрянов и Арман Хакобян са хората, които се обърнаха към пловдивчани с апел да се 
включат в борбата с пандемията. А днес вече първият екип даде старт на кампанията с 
дежурството си в Общинската болница "Свети Мина". 
На Андреевден, Иван Запрянов и съмишлениците му публикуват пост в социалните мрежи, с 
който дават начало на кампанията. Много скоро идеята набира популярност и доброволците да 
се присъединят към тях се увеличават. Нещата, които ги мотивират, са моментната тежка 
ситуация и респектът към медиците, които се борят с вируса на първа линия. 
- Доста мои близки го карат много тежко. За жалост, някои хора изгубиха битката с този вирус и 
всъщност, най-вече това ме накара да организираме тази кампания, от която съм изключително 
щастлив, че хора, дори, които въобще не се познаваме, се обединихме в това нещо. 
Именно от тези хора е Нели, която без колебание се свързва с тях. 
- Аз си мислих, доста от дълго време, че искам да се включа и като видях поста, въобще не съм 
мислила, просто веднага писах на г-н Запрянов, че искам да се включа и много се радвам, че има 
такива хора като него, които да правят такива добри неща. 
Иван и Нели са първите двама от кампанията, които влязоха в болница "Свети Мина". 
Останалите доброволци са разпределени в различни часови пояси в работни и почивни дни. 
- Това е хубаво, защото това си говорих и вчера с директора на болницата - всеки час някой ако 
има тук за час, за два, за три, няма значение, това е от огромна помощ. Надявам се наистина да 
бъдем полезни. 
Иван е изкарал вируса през лятото и всеки месец си прави тест за антитела, за това е малко по- 
спокоен. 
- Ами, честно казано, повечето хора питаха - Не те ли е страх?, но семейството ми ме подкрепи. 
Каза: щом така си решила, ще се чувствам добре и ще съм полезна на хората, да го направя. 
Доброволците ще работят на смени до Нова година. След това ще решат дали ще продължат да 
помагат. 
 
Варненец с жест към лекарите на първа линия 
БНТ, Новини в 12.00 часа 

 
Варненец с жест към лекарите на първа линия. Над 70 саксии с коледни звезди бяха поднесени 
на медиците от Инфекциозната болница в града в знак на благодарност. Росен Марков вярва, че 
в тежките време на пандемия обществото е започнало да оценява важната роля на лекарите. А 
за медиците е важно да усещат тази подкрепа. 
 
Ваксините във Великобритания 
БНТ, Денят започва 

Резюме: Във Великобритания от днес започва ваксинирането срещу COVID-19. 
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"800 000 дози пътуват, всъщност до края на седмицата ще бъдат доставени във 
Великобритания", каза за БНТ Емил Росанов, издател на българския вестник в Лондон. 
Ваксинацията започва още днес в 50 болници в Англия. От 14 декември общопрактикуващите 
лекари ще поставят ваксината в над 1 000 дистанционни центъра в страната. Операцията е под 
контрола на MI 6, а транспортът се извършва от армията. 
  
Спортисти стават доброволци в ковид отделения 
БНТ, Денят започва

Резюме: Само една седмица беше нужна, за да може един пост в социалните мрежи за 
набиране на доброволци в COVID отделенията в Пловдив да се превърне в реалност. 
Известните спортисти Иван Запрянов и Арман Хакобян са хората, които се обърнаха към 
пловдивчани, с апел да се включат в борбата с пандемията. 
Иван Запрянов е изкарал вируса през лятото. 
"Изкарах го доста леко. До последно и аз си мислех, че не е толкова опасен. Обаче в момента 
виждаме каква е ситуацията. Доста мои близки го карат много тежко, за жалост някои хора вече 
загубиха битката. Най-вече това ме накара да организираме тази кампания, от която съм 
изключително щастлив, че с дори хора, с които не се познаваме, се обединихме", сподели в 
"Денят започва" по БНТ той. 
Нели е момичето, което веднага се отзовало на призива. 
"Като видях поста, въобще не съм мислила, веднага писах на г-н Запрянов, че искам да се 
включа. Много се радвам, че има такива хора като него, които да правят такива добри неща. Ще 
излъжа, ако кажа, че не ме е страх, но може би желанието да помагам на хората е по-силно. Ще 
дам всичко от себе си", каза тя. 
Иван Запрянов е категоричен, че до края на годината ще бъде доброволец в болницата "Св. 
Мина". 
  
Младежи от БЧК организираха кампания за кръводаряване 
БНТ, Денят започва 

Резюме: Нуждата от кръв в болниците е непрекъсната, но оказва се все по-малко са хора, които 
доброволно кръводаряват, а това създава огромни трудности за поддържането на необходимите 
резерви във всяко лечебно заведение. 
Затова ученици - доброволци към Българския червен кръст организираха кампания за 
насърчаване на кръводаряването във Велико Търново. Тя се провежда в отделението по 
трансфузионна хематология на областната болницата и продължава до края на тази седмица. 
Кампанията е в ход, а доброволците са изключителни млади и ентусиазирани хора. Въпреки че 
те правят конкретна кампания в отделението на великотърновската болница, което подсигурява 
кръв за болниците и отделенията във всички десет общини, те са успели да привлекат към 
кампанията национални звезди от театъра и киното на България. 
Д-р Мариана Витанова - началник ОТХ МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" 
"Трудно е, защото някои хора са под карантина, някои от тях ги е страх да кръводарят, но точно 
там е и нашата задача, да им покажем, че няма нищо страшно по време на пандемия да се 
кръводарява, защото се спазват всички противоепидемични мерки", заяви Ивелин Атанасов, 
който е доброволец към БЧК. 
  
Има ли правила за лечение на бебета с ковид 
БНТ, Денят започва
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Резюме: Нямаме случай на инфектиран служител педиатър от преглед на дете. В никакъв 
случай не гледам на децата като разпространители на заболяването. 
Това заяви в "Денят започва" по БНТ педиатърът доц. доктор Рада Маркова. 
Повечето деца са с много лека форма на заболяването и това не налага тяхното постъпване в 
болница. Според нея, има доста противоречиви публикации по въпроса дали децата са 
разпространители на вируса. Защото има такива случаи, но има и други - на семейства с болно 
дете, което не заразява никой от родителите си. 
Педиатърът допълни, че инфекцията основно се разпространява по хоризонтален път - т.е. 
вътресемейно, в колективи, в семейства, където няма предпазване и не се носят маски. 
"Доста деца минаха през тази инфекция, но и доста не са. Интересно е да се види антителата 
при такива деца, за да се види какъв процент от тях всъщност са преболедували. Педиатрите не 
сме притеснени като случаи, които наблюдаваме", категорична беше доцент Маркова. 
Статистиката на заразените деца няма, тъй като много малко от децата се диагностицират с PCR 
тестове. 
"Считам, че при децата това е една форма на грипна епидемия, минава през тях и заминава. Не 
отчитам някакъв проблем и не смятам, че те трябва да бъдат категорично диагностицирани. 
Според нея, лечението при децата е абсолютно симптоматично и дори няма спецификите на 
лечението при възрастни - то е неразличимо от която и да е вирусна инфекция. 
Загубата на вкус и обоняние са характерни главно за по-големите деца, при малките няма такива 
симптоми. 
Доцент Маркова коментира и случая с малкото бебе, настанено за лечение с други пациенти в 
болницата в Хасково. 
"Състоянието на бебето не е било тревожно и слава богу, в малката възраст този вирус протича 
сравнително леко. Просто е имало нужда от наблюдение и понеже майката би трябвало да го 
придружава, е нормално те да бъдат заедно". 
Тя отказа да коментира материалните условия в болницата.  
 

 
 
Остава позитивната тенденция от последните дни в противодействието на заразата 
бТВ, новини в 23.30 часа  

 
Остава позитивната тенденция от последните дни в противодействието на заразата - броят не 
излекуваните в рамките на денонощие отново чувствително превишава новозаразените. При 
изследвани 6 260 души новите регистрирани с вируса са над 2 700. Но преборилите болестта 
надхвърлят 3 330. Относителният дял на положителните проби обаче скача с около 3,5% в 
сравнение с вчера и достига 44%. Много са и смъртните случаи с болестта в рамките на 24 часа 
– 213. Така броят на всички починали досега вече надхвърли 5 000. Настанените в болница са 
под 7 000, но 523 от тях се намират в интензивно отделение. 
Д-р Надежда Стоева беше сред първите заразени медици у нас. След оздравяването си се 
върна на работа в столичната болница, в която е началник на диагностично-консултативния блок. 
Д-р Надежда Стоева: Доста тежко премина, моят съпруг също беше болен. Ние бяхме от 
първите, тогава не се знаеше още нищо за вируса. Много трудно беше лечението, имаше 
противоречиви схеми за лечение. Но слава Богу оздравяхме.  
Сега д-р Стоева има задача да изготви списъка с колегите си, които искат да се ваксинират 
срещу ковид-19. Ще включи и себе си. 
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Д-р Надежда Стоева: На шестия месец имах антитела, но сега, на осмия – вече нямам 
антитела.  
Списъците на болниците трябва да са готови след два дни. С изключение на тези в София, за 
които здравната инспекция даде по-дълъг срок – до 14 декември. В първата фаза на ваксиниране 
влизат още фармацевти и помощен персонал в системата.  
Д-р Мария Чорбева: Ваксинирането на персонала ще става по лечебни заведения – говорим и 
за болнична и за доболнична помощ. Вече, ако има и други желаещи, тук ще организираме 
имунизационни кабинети. 
Другата седмица ще е ясно дали у нас резултатите от бързите антигенни тестове ще се 
приравнят на тези от пср-ите и също ще влизат в статистиката за заразените.  
Проф. Костадин Ангелов: Ще слушаме изцяло експертите, ако те кажат, че това е добре, те ще 
бъдат приравнени. 
Репортер: Тяхното мнение по-скоро клони към приравняване или не, на този етап? 
Проф. Костадин Ангелов: Клони към приравняване, да.  
Преди дни Европейският център по превенция и контрол на заболяванията вече включи бързите 
антигенни тестове като лабораторен метод за доказване на инфекцията наравно с пср-а.  
Репортер: Сега сме на прага на идването на ваксина. По-спокойна ли сте? 
Д-р Надежда Стоева: Да, по-спокойна съм и съм обнадеждена и мисля, че ще се справим всички 
заедно.  
При положителна оценка на Европейската агенция по лекарствата, първите ваксини се очакват у 
нас в началото на януари.  
Столичната община вече се подготвя да отвори яслите и детските градини още в понеделник. 
Това обяви кметът на София Йорданка Фандъкова. Градините ще бъдат допълнително 
дезинфекцирани, а през почивните дни сградите ще се отопляват, в случай, че правителството 
реши да разхлаби мерките. 
Йорданка Фандъкова: Лично моето мнение е, че детските градини е добре да работят, разбира 
се, при спазване на всички мерки и възможността родителите, които не желаят да изпратят 
децата си и при тяхна възможност да ги оставят вкъщи, в същото време обаче останалите мерки 
би следвало да останат, защото София е все още в червената зона. Не трябва да се 
успокояваме.  
А в социалните мрежи снимка на линейка, която се използва за товарен бус, предизвика вълна 
от възмущение. Тя беше публикувана по-рано днес във „Фейсбук“ групата „Видяно в София“. 
Коментарът на потребителя – ковид зелки – карат ги спешно да станат кисели. По-късно от 
Спешна помощ опровергаха информацията, че това са зелки. Превозваният товар е медицински 
отпадък, събран само за последните 24 часа, и е щампован, уточниха от пресцентъра за бТВ. А 
превозното средство е бракувано по технически причини и се използва за транспортна линейка. 
 
90-годишната Маргарет Кийнан стана първият официално ваксиниран човек в света с 
ваксината на „Пфайзер“ и „Бионтех“ 
БТВ, Новини в 19.00, 23.30 часа 

 
90-годишната Маргарет Кийнан стана първият официално ваксиниран човек в света с ваксината 
на „Пфайзер“ и „Бионтех“. Това се случи в 08:31 българско време. Така Великобритания стана 
първата страна, в която започна широкомащабна програма за ваксиниране на населението 
срещу ковид-19. Подробности за определяното като историческо събитие ще разберем от 
кореспондента ни. 
Васил Христов: Добър вечер. С надежда започна днешният ден, когато медицинската сестра 
Мей Парсънс от болницата в Ковънтри направи „най-големият подарък“ за предстоящия след 
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седмица 91-ви рожден ден на Маргарет Кийнан. По същото време в Белфаст, столицата на 
Северна Ирландия, беше ваксинирана медицинската сестра Джоана Слоун. В Шотландия - 
анестизиологът д-р Кейти Стюарт, а в Уелс ваксина получи 48-годишният социален работник 
Крейг Аткинс. 
Първоначално в 50 болници в Обединеното кралство ще се ваксинират хора над 80 години, 
здравни работници и медицински персонал. Първият етап от програмата има за цел да защити 
най-уязвимите. Допреди четири години 90-годишната Маргарет е работела в бижутески магазин, 
а днес вече е щастлива, че ще може да бъде с близките си на Нова година, след близо 12-
месечна изолация. 
- Бих казала, направете го. Направете го, защото е безплатно и е най-хубавото, което се е 
случвало в сегашния момент. Щом аз мога да го направя, вие също можете. 
Репортер: Вторият ваксиниран беше 81-годишният Уилям Шекспир. Тои ̆ се имунизира срещу 
вируса в болница на 30 километра от родния град на прочутия си съименик. Това провокира 
типичното британско чувство за хумор и в социалните мрежи се появиха коментари свързани с 
пиесите на Шекспир, но с актуализирани заглавия като „Укротяване на грипа“ и „Двамата КОРОН-
ци“. Въпреки всеобщия оптимизъм, британския премиер не пропусна да се обърне и към близо 
една-трета от британците, които изпитват недоверие към ваксината. 
Борис Джонсън: Знам, че има огромен брой хора, които се наричат антиваксъри. Това е напълно 
погрешно схващане. Ваксинирането е безопасно, то е правилно, хубаво е за вас и за цялата 
страна. 
Репортер: До края на седмицата се очаква да бъдат поставени 800 000 ваксини, а до края на 
годината да достигнат 4 млн. Медиите с любопитство следят кралското семейство на 
Великобритания. Принц Уилям и съпругата му Катрин са на обиколка из страната с влак, която 
има за цел да подкрепи работата на медицинските работници и да им вдъхне кураж. А новината, 
че 92-годишната кралица Елизабет Втора и 99-годишният ѝ съпруг принц Филип са се 
ваксинирали, е сред най-очакваните на Острова. 
Водещ: Все повече европейски страни се отказват от намерението си да разхлабят мерките за 
предстоящите празници. Причината за това е, че там вече няма спад на броя на заразените. 
Чехия затяга мерките в страната само 4 дни, след като ги разхлаби. Удължава се срокът на 
извънредното положение, а работното време на заведенията ще бъде съкратено. Франция 
вероятно ще отложи отмяната на част от ограниченията, което трябваше да се случи идната 
седмица. 
Жером Саломон: Трябва да останем бдителни с оглед на последния развой на събитията, но 
все пак сме още далеч от целта да минем под прага на 5 000 заразени дневно. Германия готви 
още по-строги мерки. Канцлерът Ангела Меркел заяви, че регионите с по-високи нива на 
инфекциите трябва да наложат по-строги ограничения преди Коледа. А Съединените щати 
отчетоха най-смъртоносната седмица от април месец насам. 
 
Има вероятност яслите и детските градини да отворят в понеделник 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
Има вероятност яслите и детските градини да отворят в понеделник, както и бързите антигенни 
тестове да бъдат приравнени с пср-ите, съобщи здравният министър проф. Костадин Ангелов. 
Мария Ванкова с подробностите сега. Добър вечер. При какви условия ще се стигне до това? 
Мария Ванкова: Добър вечер. По думите на здравния министър в момента се наблюдава 
известна тенденция на намаление на броя на новозаболелите и на натиска върху болниците. Ако 
това се запази така до четвъртък вечерта, то в петък министърът ще издаде заповед, с която 
детските градини и яслите отварят още в понеделник, 14 декември. Относно бързите антигенни 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
51 

тестове, мнението на специалистите в момента клони по-скоро към това те да бъдат приравнени 
с пср-ите, обясни здравният министър, но окончателното решение за това ще стане ясно 
следващата седмица. Междувременно започна подготовката на списъците с медицинските 
служители, които искат да се ваксинират срещу ковид-19. 
Д-р Надежда Стоева беше сред първите заразени медиици у нас. След оздравяването си се 
върна на работа в столичната болница, в която е началник на диагностично-консултативния блок. 
Д-р Надежда Стоева: Доста тежко премина, моят съпруг също беше болен. Ние бяхме от 
първите, тогава не се знаеше още нищо за вируса. Много трудно беше лечението, имаше 
противоречиви схеми за лечение. Но слава Богу оздравяхме. 
Репортер: Сега д-р Стоева има задача да изготви списъка с колегите си, които искат да се 
ваксинират срещу ковид-19. Ще включи и себе си. 
Д-р Надежда Стоева: На шестия месец имах антитела, но сега, на осмия – вече нямам 
антитела. 
Репортер: Списъците на болниците трябва да са готови след два дни. С изключение на тези в 
София, за които здравната инспекция даде по-дълъг срок – до 14 декември. В първата фаза на 
ваксиниране влизат още фармацевти и помощен персонал в системата. 
Д-р Мария Чорбева: Ваксинирането на персонала ще става по лечебни заведения – говорим и 
за болнична и за доболнична помощ. Вече, ако има и други желаещи, тук ще организираме 
имунизационни кабинети. 
Репортер: Другата седмица ще е ясно дали у нас резултатите от бързите антигенни тестове ще 
се приравнят на тези от пср-ите и също ще влизат в статистиката за заразените. 
Проф. Костадин Ангелов: Ще слушаме изцяло експертите, ако те кажат, че това е добре, те ще 
бъдат приравнени. 
Репортер: Тяхното мнение по-скоро клони към приравняване или не, на този етап? 
Проф. Костадин Ангелов: Клони към приравняване, да. 
Репортер: Преди дни Европейският център по превенция и контрол на заболяванията вече 
включи бързите антигенни тестове като лабораторен метод за доказване на инфекцията наравно 
с пср-а. 
Репортер: Сега сме на прага на идването на ваксина. По-спокойна ли сте? 
Д-р Надежда Стоева: Да, по-спокойна съм и съм обнадеждена и мисля, че ще се справим 
всички заедно. 
Репортер: При положителна оценка на Европейската агенция по лекарствата, първите ваксини 
се очакват у нас в началото на януари. И сега към данните за разпространението на заразата у 
нас. Малко над 2700 са новите случаи на коронавируса при 6260 пср-теста, което означава 44% 
положителни резултати. Висок e броят на излекуваните, регистрирани вчера – 3370. Но и на 
смъртните случаи – 213. В края на другата седмица вероятно ще е ясно с какви мерки ще 
продължим да живеем след 21 декември, когато изтича срокът на настоящите. Преди този срок 
се очаква да се отмени една от мерките, а именно яслите и детските градини да отворят врати 
още в понеделник. 
Както вече стана ясно, столичната община вече се подготвя да отвори яслите и детските градини 
още в понеделник. Това обяви кметът на София, Йорданка Фандъкова. Градините ще бъдат 
допълнително дезинфекцирани, а през почивните дни сградите ще се отопляват, в случай че 
правителството реши да разхлаби мерките. 
Йорданка Фандъкова: Лично моето мнение е, че детските градини е добре да работят, разбира 
се, при спазване на всички мерки и възможността родителите, които не желаят да изпратят 
децата си и при тяхна възможност да ги оставят вкъщи, в същото време обаче останалите мерки 
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би следвало да останат, защото София е все още в червената зона. Не трябва да се 
успокояваме. 
 
Ковид-19 засяга до голяма степен не само белите дробове, но и сърцето. 
БТВ, Новини в 19.00, 23.30 часа  

 
Ковид-19 засяга до голяма степен не само белите дробове, но и сърцето. Това показва актуално 
немско проучване на Университетската клиника във Франкфурт. Лекарите са изследвали 53-ма 
мъже и 47 жени след прекаран ковид-19. Или общо 100 души на средна възраст от 49 години. 
Всички пациенти са били изследвани между 2 и 3 месеца, след като са преболедували 
инфекцията. При 78% от изследваните пациенти е открито увреждане на сърцето. А при 60% от 
тях е установен дори миокардит – тоест възпаление на сърдечния мускул. Според учените, 
провели изследването, степента на увреждане на сърцето не зависи от това колко тежко сме 
прекарали коронавирусната инфекция, защото от изследваните 100 души, 67 са били на 
домашно лечение, почти без симптоми. А останалите – в болница, но със средно тежки 
симптоми. Докладвани са и случаи на инсулти и бъбречна недостатъчност при пациенти след 
прекаран ковид-19. 
Доц. Камелия Генова: Най-честите симптоми са лесната уморяемост, която продължава доста 
дълго след преболедуването от ковид, намаленият двигателен капацитет. А също така, 
смущение в сърдечния ритъм. Състояния с ускоряване на сърдечната дейност или аритмии. Ако 
пациент след прекаран ковид е с такъв тип симптоматика, е препоръчително да се консултира с 
кардиолог. Включително едно проучване с 26 атлета, които са прекарали сравнително леко 
ковид, спортисти, при които се намират промени в миокарда. 
 
14-дневно бебе е най-малкият пациент с ковид в хасковската болница 
БТВ, Новини в 19.00 часа 

 
 
14-дневно бебе е най-малкият пациент с ковид в хасковската болница. След двуседмично 
лечение бебето вече е добре, но майката се оплака от липсата на условия в инфекциозното 
отделение. 
Заразата влиза в семейството на новородения Мартин чрез бащата и 14 дни след раждането 
детето също е с положителна проба. Педиатър ги насочва към детското отделение на 
хасковската болница. Но след направен рентген и установена двойна пневмония, бебето и 
майката са приети в инфекциозно. 
- Първата вечер бяхме сами. На мен ми направиха пср-тест, който се оказа отрицателен. Оттам-
нататък, следващите осем вечери при нас бяха поставяни най-различни пациенти с коронавирус. 
Стаята е доста малка – два на два метра. 
Репортер: От болницата не отричат, че е имало смесване на пациенти в отделението заради 
липсата на легла. 
Д-р Георги Гелов: Което общо взето е недопустимо, не е редно да се смесват възрастни и деца 
в една и съща стая. 
Репортер: Допълнителен стрес за майката било и липсата на условия за отглеждане на бебето. 
- Детето спи в кошчето от количката, няма условия за приготвяне на храна, за повиване и за 
къпане. 
Д-р Георги Гелов: Ние разполагаме с такива детски легла, кошарки, но явно не е било 
доставено навреме и предоставено на майката такива удобства. За което съжаляваме. 
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Репортер: Детето вече е с отрицателен тест и предстои изписването му. Но майката се съмнява 
и в качеството на лечението. Оплаква се и от натиск от лекар от инфекциозното, който заплашил, 
че ако не си промени версията, ще спре да лекува бебето. От РЗИ-Хасково проверяват случая. 
 
Облекчена процедура за даряване на кръвна плазма в Пловдив 
БТВ, Новини в 19.00 часа  

 
Облекчена процедура за даряване на кръвна плазма в Пловдив. Това вече може да се случва и 
само при представяне на бърз антигенен тест или изследване за антитела. 
За 20 дни само 52 души са дарили кръвна плазма в града под тепетата. Оттук и решението за 
облекчаване на изискванията. 
- Преболедувах, доста тежко го изкарах. И затова искам да помогна на някои да не го изкарва 
така. 
Репортер: Георги иска да дари плазма за ковид на свой болен роднина. Вече може и без пср-
тест. Отскоро в Пловдив се признават резултатите от антигенните тестове, както и изследването 
за антитела, а също и епикризата. 
Д-р Соня Джевизова: Разширяваме възможностите за даряване, но с индивидуална лекарска 
преценка при всеки. 
Репортер: Макар досега всички заявки на болниците да са изпълнени, усложнената процедура 
отблъскваше потенциалните дарители. 
Дани Каназирева: Призоваваме, молим всички да дойдат и да дарят кръвна плазма. 
Репортер: В момента най-дефицитна е плазмата от кръвна група АБ, а най-често боледуват от 
ковид кръвните групи А и нулева. 
Водещ: Неоснователно е голямото обществено недоволство, че специалният фризер за 
съхранение на ковид ваксини в Бургас е транспортиран неправилно и може да е повреден. Това 
обявиха от фирмата производител. Според тях се е наложило бавно и прецизно преместване 
след разширяването на вратата на помещението в РЗИ, за да може да бъде монтиран на 
мястото му. От фирмата добавиха, че в момента фризерът е монтиран, работи правилно и 
отговаря на гаранционните изисквания. 
- Фризерът бе транспортиран правилно спрямо нашите изисквания. Причината маркерите на 
кашона да бъдат обърнати наобратно е, че фризерът беше разопакован, но за да го защитим от 
дъжда, който валя вчера, беше опакован набързо. Съответно опаковката просто беше поставена 
наобратно. 
Водещ: А в социалните мрежи снимка на линейка, която се използва като товарен бус, 
предизвика вълна от възмущение. Тя беше публикувана по-рано днес във „Фейсбук“ групата 
„Видяно в София“, коментарът на потребителя – ковид зелки – карат ги спешно да станат кисели. 
По-късно от Спешна помощ опровергаха информацията, че това са зелки. Превозваният товар е 
медицински отпадък, събран само за последните 24 часа, и е щампован, уточниха от 
пресцентъра на бТВ. А превозното средство е бракувано по технически причини и се използва за 
транспортна линейка. 
 
Броят на излекуваните надвишава чувствително този на новозаразените в рамките на 
последните 24 часа 
БТВ, Новини в 12.00 часа 

 
Броят на излекуваните надвишава чувствително този на новозаразените в рамките на 
последните 24 часа.  
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Малко над 2 700 са новите случаи на коронавирус у нас при 6 260 PCR теста, което означава 
44% положителни резултати. Висок брой на излекуваните е регистриран и за последните 24 часа 
– те са 3 370. Но и на смъртните случаи – 213. Лекари предупреждават, че освен белите дробове, 
ковид-19 може да нанесе поражения и на другите органи и не трябва да подценяваме 
заболяването. 
Все още около ковид-19 има много въпросителни, които са обект на проучвания по света, 
коментира пред бТВ доц. Камелия Генова от спешната болница Пирогов. Основните поражения 
са на белите дробове, но поражения има и по други органи, посочва тя. 
Доц. Камелия Генова: Напоследък все повече данни се натрупват международната общност по 
отношение на засягането на сърцето, като процентът, който е докладван варира между 30 и 78%.  
Докладвани са и случаи на инсулти вследствие на ковид-19, както и на бъбречна 
недостатъчност. Но по-скоро към сърцето трябва да подхождаме с една удивителна, обясни доц. 
Генова. Цитира и изследване сред спортисти, прекарали сравнително леко болестта, при които 
след това са открити промени именно в този орган. 
Доц. Камелия Генова: Най-честите симптоми са нали лесна уморяемост, която продължава 
доста дълго след преболедуването от ковид, намален двигателен капацитет, много често 
смущения в сърдечния ритум.  
А междувременно в Пловдив заради струпването на много хора поставят полицаи пред всеки от 
големите магазини.  
Дани Каназирева: До 2 януари пред всеки един магазин ще има полиция от 17 до 21 часа, а 
събота и неделя през целите дни, за да не се получава подобно струпване. Отделно от това съм 
в комуникация с всички управители на магазини. Така че считам, че няма да се повтори повече. 
Откакто действат ограничителните мерки в нарушения са хванати три заведения в града, 
намиращи се в Столипиново. 
Започва изготвянето на списъците с медицинските служители, които са заявили желание да се 
ваксинират срещу ковид-19. Ако заболяемостта продължава да намалява, се очаква от 14 
декември да отворят детските градини.  
 
14-дневно бебе е най-малкият пациент с ковид-19 в хасковската болница 
БТВ, Новини в 12.00 часа  

 
14-дневно бебе е най-малкият пациент с ковид-19 в хасковската болница. След двуседмично 
лечение бебето вече е добре, но майката се оплака от липсата на условия в инфекциозното 
отделение. 
Заразата влиза в семейството на новородения Мартин чрез бащата на детето и 14 дни след 
раждането то също е с положителна проба. Педиатър ги насочва към детското отделение на 
хасковската болница. След направен рентген и установена двойна пневмония бебето и майката 
са приети в инфекциозно. 
Жанет Маринова: Първата вечер бяхме сами. На мен ми направиха PCR тест, който се оказа 
отрицателен. И оттам нататък следващите осем вечери при нас бяха поставени най-различни 
пациенти с ковид. Стаята е доста малка – два на два метра. 
От болницата не отричат, че е имало смесване на пациенти в отделението заради липсата на 
легла. 
Д-р Георги Гелев: Което общо взето е недопустимо. Не е редно да се смесват възрастни и деца 
в една и съща стая. 
Допълнителен стрес за майката било и липсващите условия за отглеждане на бебето. 
Жанет Маринова: Детето 9 дни спа в кошчето от количката, няма условия за приготвяне на 
храна, за повиване, къпане. 
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Д-р Георги Гелев: Ние разполагаме с такива детски легълца кошарки. Но май явно не е било 
доставено навреме и предоставено на майката такива удобства, за което съжаляваме.  
Детето вече е с отрицателен тест и предстои изписването му. Но майката се съмнява и в 
качеството на лечението. Оплаква се и от натиск от лекар от инфекциозното, който заплашил, че 
ако не си промени версията, ще спре да лекува бебето. От РЗИ-Хасково проверяват случая. 
 
Разговор с Димитър Стоянов, главен секретар на президента 
бТВ, Лице в лице 

 
Резюме: Всеки българин трябва да има мнение и отношение, когато се харчат публични 
средства. В плана на правителството за възстановяване са предвидени да се изхарчат над 12 
млрд., като над 50% от тях отиват в строителството и санирането. Не, че не трябва да се дават 
пари за тези сектори, но ние предложихме инвестиране в икономиката, в образованието, в 
здравеопазването, в екологията. 
Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ главният секретар на президента Димитър 
Стоянов по повод предложените миналата седмица от президентството Проекти за 
модернизация на България и за прозрачно и ефективно управление. 
"Планът на правителството е едно намерение. Ние предложихме конкретни проекти. Това не са 
проекти на президентството, а на България. Тези 12 млрд. не са на Борисов, а на България. В 
нашите проекти финансирането е равномерно във всички стълбове. Отново ще повторя, че 
планът на правителство се състои само от едни добри намерения без да е обяснено какви цели 
ще бъдат постигнати и какви средства ще бъдат отделени. В нашите проекти има ясно 
обосновани цени и разчети, както и резултатите, които ще бъдат постигнати. Предоставили сме 
нашите проекти на Министерски съвет", разкри той. 
"Правителството управлява COVID кризата в пълен хаос. Управлението е хаотично. Виждаме 
заповеди, които се сменят буквално през няколко дни. Говореше се за COVID отделения, COVID 
болници, COVID хотели, където камериерките трябваше да стават медицински сестри. 
Последният пример е от вчера. Премиерът обяви, че на 21 декември се отваря всичко, я няколко 
часа по-късно здравният министър заяви, че засега няма такива намерения. Подаването на 
подобни разнопосочни твърдения не помагат в никакъв случай на обществото и не трябва да го 
обвиняваме. Един вицепремиер заяви, че кризите не се управляват, но това абсолютно не е 
вярно. Всяка една криза се управлява. Сега и лятото беше проспано и не се взеха никакви мерки. 
Трябваше да бъдем подготвени, но това не се случи", категоричен бе Димитър Стоянов. 
 
В очакване на първите ваксини във Великобритания 
БТВ, Тази сутрин 

Резюме: От днес Великобритания предприема мащабна кампания за масово ваксиниране срещу 
COVID-19. Една трета от британците обаче не смятат да се ваксинират. 
Лондон е поръчал 40 милиона дози от ваксината на "Пфайзер" и "Бионтех". 
На първо време ваксината ще се поставя в 50 болници. От следващата седмица 
общопрактикуващите лекари ще я инжектират в близо 1000 ваксинационни центъра в страната. 
До края на седмицата в страната ще бъдат налични първите 800 000 дози. Поставянето на 
ваксината е доброволно и напълно безплатно. Първи право да я получат ще имат хората над 80 
години, здравни работници на първа линия и обитатели и персонал на домове за възрастни хора. 
Най-голямата логистична операция в Обединеното кралство в последните десетилетия е 
оприличавана на военна операция. И за това си има причина – МИ-5 препоръча от съображения 
за сигурност да не се оповестяват местата, където при минус 70 градуса се съхранява ваксината. 
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Кампанията по ваксинация във Великобритания съвпада с критично важен момент от 
преговорите ѝ с ЕС за търговско споразумение за периода след Брекзит, които и снощи се 
провалиха. 
Преходният период изтича на 31 декември и при излизане на Великобритания от ЕС без 
споразумение ще настъпят сериозни смущения в движението на стоки между нея и страните от 
ЕС. Това доведе до включването на армията в плановете за транспортиране на ваксината, която 
се произвежда в Белгия. Тя ще се доставят в Кралството с военни самолети, за да се избегнат 
евентуални забавяния по пристанищата. 
Великобритания е поръчала общо 40 милиона дози от ваксината. Това е достатъчно за 
ваксиниране на 20 милиона души в 67-милионната страна. Това е и голямото предизвикателство 
в операцията, защото хората трябва да получат втората доза от ваксината след 21 дни, за да 
бъде максимален ефекта й. 
Актуално социологическо проучване показа, че близо 1/3 от британците няма да си поставят 
ваксина. 60% от поданиците на кралицата са оптимисти. Кралица Елизабет Втора, която е на 94 
години, и съпругът й Филип, който е на 99, заявиха, че ще съобщят кога са се ваксинирали. Това, 
според различни коментатори, ще вдигне доверието към ваксинацията. 
  
Разговор с доц. д-р Камелия Генова, специалист по образна диагностика 
БТВ, Тази сутрин  

 
Резюме: Все повече данни има по отношение на засягане на сърцето след преболедуване на 
коронавируса. Това каза доц. Камелия Генова, специалист по образна диагностика, УМБАЛ 
"Пирогов". 
„Процентът варира помежду 30 и 78%. Голямо немско проучване съвсем на скоро излезе с 
притеснителни резултати. При изследвани 100 пациенти, прекарали коронавирус, 2/3 са били на 
домашно лечение и установяват 78% с кардиомагниторезонанс, че имат промени в сърцето“, 
добави специалистът. 
Данните са, че става по типа миокардит, възпаление на сърдечния мускул. Тъй като вирусът  
атакува малките съдчета, се забелязват тромби в тях, добави доц. Генова. 
Тя изброи и най-честите симптоми. Те са лесна уморяемост, която продължава дълго след 
преболедуването, намален двигателен капацитет, невъзможност да се извършват обичайни 
физически дейности, смущения в сърдечния ритъм – аритмия, ускоряване на сърдечната 
дейност. Специалистът посъветва ако има такава симптоматика, да се потърси кардиолог. 
Ритъмни нарушения са най-честата наблюдавана клинична картина, води до намаляване на 
съкращаване на сърцето и може да доведе до сърдечна недостатъчност, обясни медикът. 
Освен това доц. Генова цитира изследване, в което 26 атлета, прекарали сравнително леко 
коронавируса, са с промени в миокарда. 
Тя поясни, че освен сърцето има данни, че инфекцията може да засегне и централната нервна 
система и бъбреците, като може да доведе до инсулти, доста ограничени обаче и до бъбречна 
недостатъчност. 
 

 
 
За първи път от началото на коронакризата България отчита 3 370 оздравели от вируса 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа 
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Отново рекорд, но с положителен знак – за първи път от началото на коронакризата България 
отчита 3 370 оздравели от вируса. Системата обаче показва и че страната ни вече прескочи 
бариерата от 5 000 починали пациенти, заразени с вируса. За последното денонощие те са 213. 
Тревожни данни и от НСИ – през първата седмица на декември в бюрата по труда са се 
регистрирали нови над 14 хил. души. За да овладее кризата, правителството остава в готовност 
да вдигне блокадата. В четвъртък ще стане ясно и дали още от понеделник ще заработят ясли и 
детски градини. Обмисля се и вариант в официалната статистика да влизат и положителните 
проби, доказани с антигенни тестове. Оставаме в готовност и за пристигане на първите ваксини. 
А личните лекари вече са залети от въпроси на пациенти за препаратите против вируса. 
Данните събрани до момента дават зелена светлина за отваряне на ясли и градини. Заповедта 
се очаква в петък. 
Проф. Костадин Ангелов: До края на седмицата, ако така вървят тенденциите, те от 
понеделник ще отворят.  
А решение за отхлабване или удължаване на мерките след 21 декември ще се вземе следващия 
четвъртък. 
Проф. Костадин Ангелов: Много е важно какъв ще бъде процентът на позитивните тестове, 
какво ще бъде числото на лекуващите се в лечебни заведения, какво ще бъде числото на 
лекуващите се в интензивните отделения, много е важно как върви възрастовата структура и 
броят на починалите. 
Съвсем скоро официалният брой заразни за 24 часа може да нарасне, тъй като се обмисля в 
статистиката да влизат и пробите от антигенни тестове.  
Проф. Костадин Ангелов: От самото начало аз съм радетел на приравняването на антигенните 
тестове с PCR-ите. Но от първия ден ви повтарям, че няма да налагам мнението си. Когато 
колегите стигнат до консенсус, професионален, тогава аз ще взема моето решение. Клони към 
приравняване, да. 
А по темата за ваксините здравният министър твърди, че няма да има човек, пожелал ваксина, 
който да не я получи. Експерти обясниха, че двете дози са необходими за по-траен имунитет. А 
безопасността на организма между дозите е гарантирана още в първите етапи на разработката. 
Д-р Радосвета Филипова: Винаги има такъв шанс с каквото и да се имунизирате, нали, през 
това време … 
Водещ: Какво ще ни стане? 
Д-р Радосвета Филипова: … да сте заразен. Не би трябвало да ви стане нищо. Калпава тя не 
може да бъде. Това, което може да бъде е да не предизвика ефекта, който трябва. 
Списъците с медици поискали да се ваксинират са почти готови. Утре от тази столична 
поликлиника ще изпратят своя брой желаещи. 
Д-р Васил Василев: В много голям процент, да не кажа почти всички ще се подложат на тази 
ваксинация.  
Желание вече имало и сред пациентите. 
Д-р Васил Василев: Млади хора, има интерес и от хора на средна възраст, хора, които дори са 
преболедували. 
От поликлиниката вече са готови с екип от лекар и сестра, които да поставят ваксините, когато те 
пристигнат. 
Ето и още данни за последното денонощие – 2 764 са новите случаи на заразени. Процентът 
заразени остава висок – 44%. За съжаление, нови 213 души са починали, като така общият им 
брой от началото на пандемията надхвърля 5 000. 6 821 остават в болница, като 523 от тях се 
нуждаят от интензивни грижи. 
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А Великобритания стана първата държава в света, която вече ваксинира против ковид-19. 
Първата ваксинирана британка е 90-годишната пенсионерка Маргарет Кийнан. Вторият 
ваксиниран е на 81, той се казва Уилям Шекспир. Приоритет при имунизирането на Острова ще 
имат хората над 80-годишна възраст и лекарите в болниците. Имунизацията там не е 
задължителна. 
Маргарет Кийнан: Щастлива съм, че го направих и се надявам да помогне и на други хора. 
Надявам се и други да го направят като мен, за да се отървем от това ужасно нещо. 
Мат Ханкок: Това е денят на победата, в който започваме да използваме ваксината срещу 
коронавируса в цяла Великобритания. Това е началото на края на тази пандемия. Не сме още 
стигнали там. 
 
Нови 20 оборудвани линейки излизат на първа линия 
Нова телевизия, Новини в 23.00 часа  

 
Нови 20 оборудвани линейки излизат на първа линия. Те са за звената на Спешната помощ в пет 
града – това са София, Варна, Бургас, Добрич и Търговище. Купени са с европейско 
финансиране. Те са част от проекта за модернизация на Бързата помощ у нас, по който трябва 
да бъдат доставени общо 400 автомобила. 
Междувременно в социалните мрежи се появиха снимки, на които вие ще видите се вижда 
линейка от Столичната спешна помощ, която е натоварена с багаж. Много от интерпретациите в 
социалните мрежи са, че някой използва спешната кола, за да си превози зелки. От Бърза помощ 
– София категорично отрекоха тези твърдения. Те обясниха, че конкретната линейка не превозва 
пациенти, тя е специално оборудвана и пригодена за превоз на биологични отпадъци. Това е 
превозвала и в момента, в който са направени и тези снимки. 
Катя Сунгарска: На едната от малките снимки съвсем ясно се вижда, че има щемпел на единия 
пакет. Аз за това години, откакто съм на тази земя щамповано зеле не съм виждала. Ако ме 
попитате защо линейката е със светлинни и звукови сигнализации, защото ако линейката 
попадне в потенциално застрашена ситуация на пътя, тя трябва да има възможност да 
сигнализира, че в линейката се транспортират тези биологични отпадъци, които са опасни, ако 
излязат извън линейката. Всеки един, който публикува каквото и да било и с какъвто и да било 
коментар, трябва някак си да има самосъзнанието, че носи отговорност за това, което прави. 
Защото това злепоставя институции, злепоставя хора. 
 
За първи път от началото на коронакризата България отчита 3 370 оздравели от вируса 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Отново рекорд, но с положителен знак – за първи път от началото на коронакризата България 
отчита 3 370 оздравели от вируса. Системата обаче показва и че страната ни вече прескочи 
бариерата от 5 000 починали пациенти, заразени с вируса. За последното денонощие те са 213. 
Тревожни данни и от НСИ – през първата седмица на декември в бюрата по труда са се 
регистрирали нови над 14 хил. души. А за да овладее кризата, правителството остава в 
готовност да вдигне блокадата. В четвъртък ще стане ясно и дали още от понеделник ще 
заработят ясли и детски градини. Личните лекари вече са залети с въпроси за ваксините. 
По-малък натиск към здравната ни система и по-малко новозаразени. Това отчете здравният 
министър след точно 10 дни, в които страната ни е с по-строги мерки. В средата на следващата 
седмица ще стане ясно дали на 21 декември отново ще се върнем към по-леките ограничения. 
Отново в средата на следващата седмица ще стане ясно и дали резултатите от широко 
навлезлите у нас антигенни тестове също ще влизат в официалната статистика за денонощие. 
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Относно ваксините, проф. Ангелов беше категоричен, че не ги очаква по-рано от началото на 
следващата година.  
Данните събрани до момента дават зелена светлина за отваряне на ясли и градини. Заповедта 
се очаква в петък. 
Проф. Костадин Ангелов: До края на седмицата, ако така вървят тенденциите, те от 
понеделник ще отворят.  
А решение за отхлабване или удължаване на мерките след 21 декември ще се вземе следващия 
четвъртък. 
Проф. Костадин Ангелов: Много е важно какъв ще бъде процентът на позитивните тестове, 
какво ще бъде числото на лекуващите се в лечебни заведения, какво ще бъде числото на 
лекуващите се в интензивните отделения, много е важно как върви възрастовата структура и 
броят на починалите. 
Съвсем скоро официалният брой заразни за 24 часа може да нарасне, тъй като се обмисля в 
статистиката да влизат и пробите от антигенни тестове.  
Проф. Костадин Ангелов: От самото начало аз съм радетел на приравняването на антигенните 
тестове с PCR-ите. Но от първия ден ви повтарям, че няма да налагам мнението си. Когато 
колегите стигнат до консенсус, професионален, тогава аз ще взема моето решение. Клони към 
приравняване, да. 
А по темата за ваксините здравният министър твърди, че няма да има човек, пожелал ваксина, 
който да не я получи.Експерти обясниха, че двете дози са необходими за по-траен имунитет. А 
безопасността на организма между дозите е гарантирана още в първите етапи на разработката. 
Д-р Радосвета Филипова: Винаги има такъв шанс с каквото и да се имунизирате, нали, през 
това време … 
Водещ: Какво ще ни стане? 
Д-р Радосвета Филипова: … да сте заразен. Не би трябвало да ви стане нищо. Калпава тя не 
може да бъде. Това, което може да бъде е да не предизвика ефекта, който трябва. 
Списъците с медици поискали да се ваксинират са почти готови. Утре от тази столична 
поликлиника ще изпратят своя брой желаещи. 
Д-р Васил Василев: В много голям процент, да не кажа почти всички ще се подложат на тази 
ваксинация.  
Желание вече имало и сред пациентите. 
Д-р Васил Василев: Млади хора, има интерес и от хора на средна възраст, хора, които дори са 
преболедували. 
От поликлиниката вече са готови с екип от лекар и сестра, които да поставят ваксините, когато те 
пристигнат.  
А от Националния ваксинационен щаб твърдят, че ваксините са по-добра версия на вече 
съществуващите. Технологията им е изключително иновативна и безопасна. 
Ето и още данни за последното денонощие – 2 764 са новите случаи на заразени. Процентът 
заразени остава висок – 44% от тестваните. За съжаление, нови 213 души са починали, като така 
общият им брой от началото на пандемията надхвърля 5 000. 6 821 остават в болница, като 523 
от тях се нуждаят от интензивни грижи. 
Важен ден в борбата срещу коронавируса. Великобритания стана първата държава в света, 
която започва да прилага ваксините. Всичко това се случва, докато Европа е в плен на втората 
вълна от опасната пандемия. 
 
Великобритания започна мащабна ваксинация 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа  

 



 

 

Zdrave.net 

София, бул. Др. Цанков” 31 Б, офис 10; Тел.: 0893  33 53 07 
60 

Точно 314 дни, след като официално беше потвърден първият случай на ковид-19 в страната, 
Великобритания започна мащабна ваксинация. Първият човек в света, който получи препарата 
на Пфайзер и Байонтех извън клиничните изпитвания беше британската пенсионерка Маргарет 
Кийнан. Другата седмица тя навършва 91 г. Веднага след ваксинирането последваха 
аплодисменти.  
Маргарет Кийнан: Щастлива съм, че го направих и се надявам да помогне и на други хора. 
Надявам се и други да го направят като мен, за да се отървем от това ужасно нещо. 
Вторият британец, който беше ваксиниран срещу ковид-19 е Уилям Шекспир. Това е името на 81-
годишен мъж от Уоруикшър, който се превърна в звезда. 
Уилям Шекспир: Това наистина е новаторско и мисля, че би могло да промени живота ни отсега 
нататък. Вече започна да променя начина ни на живот. 
Здравният министър Мат Ханкок определи началото на ваксинацията като исторически момент. 
Мат Ханкок: Това е денят на победата, в който започваме да използваме ваксината срещу 
коронавируса в цяла Великобритания. Това е началото на края на тази пандемия. Не сме още 
стигнали там. 
Премиерът Борис Джонсън се срещна с хора, които се ваксинират в една от лондонските 
болници. 
Борис Джонсън: Искам да кажа на всички, които се страхуват – недейте. Знам, че има много 
хора, които се обявяват за антиваксъри. Това е напълно погрешен подход. Безопасно е и 
правилното нещо, което да направите. 
На фона на втората вълна на пандемията, която обхвана Европа, жителите на много държави 
изпитват смесени чувства за началото на ваксинацията във Великобритания.  
- Надявам се да няма странични ефекти. Ще почакаме и ще видим. 
- Това е единственият начин да се сложи край на пандемията. Разбира се, има още неясноти. Но 
мисля, че си заслужава. Що се отнася до мен, смятам бързо да си сложа ваксина. 
Повечето европейски страни ще започнат ваксиниране през януари. 
 
Разказ за сблъсъка с ковид-19 на екипа от Спешна помощ Кристина Манчева и Руди Йенер 
фон Фергуц 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Десетки заразени медици и трима лекари, загубили битката с ковид-19. Това е равносметката в 
столичната Спешна помощ от началото на пандемията до днес. В същото време сигналите на 
телефон 112 не намаляват, а за да се отзоват на всички здравите медици поемат дежурствата и 
на болните си колеги.  
Само за последното денонощие сигналите получени в столичната Спешна помощ са 530, 122 от 
тях за коронавирус. А точно девет месеца, след като беше регистриран първият случай на 
заразен с ковид-19, лекарите твърдят, че вирусът продължава да е непознат. Днес ще ви 
срещнем с екип спешни медици, преминали през заразата. 
Сестра Кристина Манчева и шофьорът Руди фон Фергуц са екип от 4 г. Обикновено заедно 
помагат на хората да се справят с критичните ситуации. А преди седмици самите те се изправят 
срещу заразата, отново заедно. 
Кристина Манчева: По време на дежурство вдигнахме температура с колегата и ни изпратиха 
да си направим PCR тестове. 
Руди Йенер фон Фергуц: При което аз и колежката се оказахме положителни. Всичко ме 
болеше. Нямаше място по мен, където да не ме боли. Мога да кажа, че съм един от късметлиите, 
които си го изкара само вкъщи.  
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Кристина Манчева: След шест дни лечение с антибиотици, антипиретици всъщност аз вместо 
да се подобрявам, аз се влоших. Получих силен задух, температурата не можах да я сваля с 
медика менти. Много лесна умора, отпадналост и постъпих в болница. 
Репортер: Колко дни? 
Кристина Манчева: 9. 
Днес и двамата са сигурни, че са се заразили по време на работа. 
Кристина Манчева: Не всички наши пациенти са коректни. Много често казват, че нямат 
температури, нямат контакти с болни. Когато отидем, на практика те покриват четири-пет 
симптома на коронавируса. Но ние сме вече с частична защита, тоест маски, ръкавици, очила. Но 
не сме облечени. 
Пълно предпазно облекло медиците обличат само, когато тръгват към пациент с ковид или 
симптомите му предполагат това. Като в този случай, в който линейката е и наш екип. От 
съображения за безопасност оставаме на разстояние, докато лекарите си свършат работата. На 
ден този екип има повиквания за няколко ковид адреса. Това, че са минали през заразата и 
антитела, не им дава право да не спазват мерките срещу вируса.  
Руди Йенер фон Фергуц: Ние можем да бъдем преносители, тъй като ако отидем незащитени, 
може да заразим някой, който не го е изкарал.  
Кристина Манчева: Ние сме първата линия на първата линия. 
Репортер: Има ли някакъв страх във вас сега? 
Кристина Манчева: Страх – не, но да, емоция има. Сега повече го осъзнавам колко е опасно. 
Руди Йенер фон Фергуц: Все още се задъхвам, все още се запъхтявам и силите не са ми това, 
което бяха. 
Не желаят втора среща с вируса, но и не вярват, че антителата ще ги пазят дълго. Но сега могат 
да помагат на болните не само като лекари, но и като хора, минали през това. 
 
Нови 20 оборудвани линейки получиха звената на Спешната помощ в пет града в България 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Нови 20 оборудвани линейки получиха звената на Спешната помощ в пет града в България. 
Спешните автомобили отпътуваха за София, Варна, Бургас, Добрич и Търговище. Те са купени с 
европейско финансиране и са част от проекта за модернизация на Бързата помощ у нас, по 
който трябва да бъдат доставени общо 400 автомобила. 
Проф. Костадин Ангелов: Остава да бъдат доставени 140, от които 42 са високопроходими, за 
които поръчката върви в момента. Проектът за модернизация на Спешната помощ продължава. 
В голямата част от районите са сключени договорите за строителството, за авторския надзор, за 
строителния надзор. До края на годината ще направим всичко възможно, за да започнем 
строителството по този големия проект. 
Междувременно в социалните мрежи се появиха снимки, на които вие ще видите се вижда 
линейка от Столичната спешна помощ, която е натоварена с багаж. Много от интерпретациите в 
социалните мрежи са, че някой използва спешната кола, за да превози кисело зеле. От Бърза 
помощ – София категорично отрекоха тези твърдения и обясниха, че конкретната линейка не 
превозва пациенти, но е била специално оборудвана и пригодена за превоз на биологични 
отпадъци. Това била превозвала в момента, в който са направени и тези снимки. 
Катя Сунгарска: На едната от малките снимки съвсем ясно се вижда, че има щемпел на единия 
пакет. Аз за това години, откакто съм на тази земя щамповано зеле не съм виждала. Ако ме 
попитате защо линейката е със светлинни и звукови сигнализации, защото ако линейката 
попадне в потенциално застрашена ситуация на пътя, тя трябва да има възможност да 
сигнализира, че в линейката се транспортират тези биологични отпадъци, които са опасни, ако 
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излязат извън линейката. Всеки един, който публикува каквото и да било и с какъвто и да било 
коментар, трябва някак си да има самосъзнанието, че носи отговорност за това, което прави. 
Защото това злепоставя институции, злепоставя хора. 
 
Бебе на 14 дни се оказа заразено с коронавирус 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Бебе на 14 дни се оказа заразени с коронавирус. То и майка му са в инфекциозно отделение в 
болницата в Хасково. Жената обаче сигнализира медиите за това, че отделението там е за 
възрастни и няма условия за нея и детето й. Още повече, че самата тя е с отрицателен тест, а е 
сложена сред заразени. 
Преди близо две седмици новороденият Мартин вдига температура и спира да се храни. 
Семейството тръгва по лекари. 
Жанет Маринова: Съответно направихме му след консултация с педиатър, направихме 
изследвания, включително и PCR тест, тъй като баща му е заразен и се оказа, че PCR тестът е 
положителен. 
В детското отделение ги препращат към инфекциозното. Три часа по-късно са приети там. 
Жанет Маринова: Първата вечер бяхме сами в стая. След това през следващите осем вечери 
при нас бяха настанявани най-различни пациенти с коронавирус. 
По случая е назначена вътрешна проверка в болницата, която да установи има ли нарушения. 
От ръководството признават, че не е трябвало в стаята на бебето да има други пациенти.  
Д-р Георги Гелов: Към момента е имало тежък случай, в който пациент е бил в много тежко 
състояние. Просто е нямало къде да я настанят, за да не остане в коридора. 
Майката обяснява, че 10-те дни в Инфекциозно отделение са били истински кошмар. 
Жанет Маринова: Стаята е горе-долу 2х2 м, няма шкафчета, няма закачалки. Багажът ни е 
буквално по земята, върху количката. Детето спада в количката си, в кошчето на количката. И 
девер ми, той спа в кошчето. 
След намесата на медиите майката и бебето вече са сами в стаята. Извършен е и преглед от 
педиатър. Преди това консултациите били само по телефона. 
Д-р Георги Гелов: Цялостното лечение, което е проведено на детето, е правилно. То в момента 
вече се възстановява. От вчера е с отрицателен PCR тест и от утре или най-късно вдругиден ще 
бъде изписано за дома. 
 
Чудо в коледен чорап - празничната инициатива на варненската АГ болница 
Нова телевизия, Новини в 19.00 часа 

 
Чудо в коледен чорап. Така се казва празничната инициатива на варненската АГ болница. 
Заради предстоящите празници изписват всички бебета в голям коледен чорап и с коледна 
шапчица.  
Ето така ще изглеждат всички бебета при изписването си от АГ болницата във Варна до Коледа. 
Силвия Димова: В месец декември, когато празнуваме Рождество Христово да направим една 
такава хубава инициатива да зарадваме родителите, като обличаме бебето в коледен чорап, 
коледна шапчица и едно коледно късметче.  
Моника Григорова е първата майка, чието бебе беше изписано по този начин. Нейната дъщеря 
Дария се появила на бял свят пред няколко дни и вече е първото бебе в коледен чорап. 
Моника Григорова: Прекрасна е. Създават едно много приятно усещане, че си прибираме 
наистина коледното чудо. Поздравяваме АГ болница за тази инициатива. 
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Виктория Василева също очаква бебето си в коледен чорап. Тя родила дъщеря си дни, след като 
се е заразила с коронавирус.  
Виктория Василева: След дълго лутане и боледуване, в крайна сметка дойде момента на 
раждането, който за мен беше адски притеснителен. Но все пак стигнахме до така 
дългоочаквания момент. Проф. Ковачев взе присърце моята история и реши той лично да ме 
изроди, за което съм му изключително благодарна. 
Емил Ковачев: Тя се чувства добре. Днес точно е денят на нейното изписване. Секциото беше 
петък, на 4 декември по изцяло акушерски индикации, не заради придружаващата патология 
ковид. 
 
3 370 души са преминали през заболяването според данните за последните 24 часа 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа  

 
Рекорден брой излекувани пациенти от ковид-19 за последното едно денонощие – 3 370 души са 
преминали през заболяването според данните за последните 24 часа. Тревожно висок обаче 
остава процентът на новите заразени, както и броят на починалите за последния един ден. На 
този фон експертите у нас са категорични, че ваксините срещу ковид-19 се подготвят от доста 
дълго време и са напълно безопасни за нашето здраве. 
Новите случаи на заразени в България са 2 764, процентът остава висок – 44% от тестваните. За 
съжаление, нови 213 души са починали и така общият им брой от началото на пандемията 
надхвърли 5 000. В болница остават над 6 800 пациенти, като над 500 се нуждаят от интензивно 
лечение. Предстоящите ваксини срещу ковид-19 са подготвени от много отдавна. Това заяви в 
студиото на Здравей, България д-р Радосвета Филипова от Националния ваксионационен щаб. 
По нейните думи подобрената версия на ваксините е изключително иновативна и няма как да 
предизвика заболяване. 
От поне 10 г. учените готвили ваксини за разновидности на вируса Sаrs, от който произлиза и 
ковид-19. 
Д-р Радосвета Филипова: Настоящите ваксини, за които чакаме разрешение всъщност са 
варианти на ваксини, които са разработвани много отдавна.  
И това няма да са първите ваксини, вкарващи в организма ни от вируса с цел да започнем да 
произвеждаме антитела. Техниката обаче ще е различна. 
Д-р Радосвета Филипова: Това е изключително иновативна техника. За първи път се прилага 
точно такава. 
Водещ: Не ти вкарват вируса, нито е убит, нито е вируса, така ли? 
Д-р Радосвета Филипова: Не, това е една наистина, как да кажа, съвсем убита частица, която 
категорично не може да предизвика никакво заразяване и заболяване. 
Двете дози били необходими за по-траен имунитет. Безопасността на организма между дозите е 
гарантирана още в първите етапи на разработката. 
Д-р Радосвета Филипова: Първата прави самия имунитет, но втората, третата, последващите 
дози са тези, които го удължават във времето и практически ви предпазват. Винаги има такъв 
шанс с каквото и да се имунизирате, по това време да сте заразен. Не би трябвало да ви стане 
нищо. 
Все още обаче е трудно да се каже коя от ваксините за коя група от населението ще е по -
подходяща. 
Д-р Радосвета Филипова: Всеки лекарствен продукт се придружава с една така наречена 
кратка характеристика за продукта, където са дадени всички негови данни уточнени и тази кратка 
характеристика е всъщност разрешението за употреба. Това, че продуктът е одобрен и е 
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разрешен. Към момента ние нямаме нито една кратка характеристика на нито един от 
продуктите, за които сме сключили договор. 
Страховете на хората са насочени в грешна посока, твърдят експертите. 
Д-р Радосвета Филипова: Калпава тя не може да бъде. Това, което може да бъде е да не 
предизвика ефекта, който трябва. 
От Националния ваксионационен щаб отново потвърдиха, че не се обсъжда вариант, в който 
ваксината да е задължителна за всички. В закона не е записано и че ваксинирането ще е 
задължение за персонала на болниците. 
И все пак, препоръката ще е за масово тестване на всички работещи в лечебни заведения. 
 
Във Великобритания започна ваксинирането срещу ковид-19 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа

 
Във Великобритания започна ваксинирането срещу ковид-19. Първият човек, който получи 
препарата на Пфайзер извън клиничните изпитания беше 90-годишната британска пенсионерка 
Маргарет Кийнън. Вторият, който получи ваксината по странно съвпадение пък се казва Уилям 
Шекспир. Приоритет при имунизирането ще имат хората над 80-годишна възраст, както и 
лекарите в болниците. Великобритания на практика става първата държава в света, която 
използва ваксината на Пфайзер. Тя обаче не е задължителна.  
Мат Ханкок: Това е денят на победата, в който започваме да използваме ваксината срещу 
коронавирус в цяла Великобритания. Това е началото на края на тази пандемия. Не сме още 
стигнали там, но е много важно хората да продължат да правят нещата, които знаят, че трябва – 
да следват правилата и насоките, за да държим епидемията под контрол. Но сега виждаме 
светлина в края на тунела. 
СЗО не предвижда задължително ваксиниране срещу ковид-19. Това заяви директорът на 
програмата за имунизация. Кейт О‘Брайън обаче допуска, че вероятно ще има редица държави и 
ситуации, където обстоятелствата ще го изискват или ще бъде силно препоръчително. Тя даде 
като пример болниците, които могат да се окажат именно такова място. 
 
Бебе на по-малко от месец се лекува от ковид в Инфекциозното отделение за възрастни в 
болницата в Хасково 
Нова телевизия, Новини в 12:00 часа 

 
Бебе на по-малко от месец се лекува от ковид в Инфекциозното отделение за възрастни в 
болницата в Хасково. С него е и майка му, която обаче е с отрицателен тест. Жената твърди,  че 
условията в болницата били нечовешки.  
Преди близо две седмици новороденият Мартин вдига температура и спира да се храни. 
Семейството тръгва по лекари. 
Жанет Маринова: Съответно направихме му след консултация с педиатър, направихме 
изследвания, включително и PCR тест, тъй като баща му е заразен и се оказа, че PCR тестът е 
положителен. 
В детското отделение ги препращат към инфекциозното. Три часа по-късно са приети там. 
Жанет Маринова: Първата вечер бяхме сами в стая. След това през следващите осем вечери 
при нас бяха настанявани най-различни пациенти с коронавирус. 
По случая е назначена вътрешна проверка в болницата, която да установи има ли нарушения. 
От ръководството признават, че не е трябвало в стаята на бебето да има други пациенти.  
Д-р Георги Гелов: Към момента е имало тежък случай, в който пациент е бил в много тежко 
състояние. Просто е нямало къде да я настанят, за да не остане в коридора. 
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Майката обяснява, че 10-те дни в Инфекциозно отделение са били истински кошмар. 
Жанет Маринова: Стаята е горе-долу 2х2 м, няма шкафчета, няма закачалки. Багажът ни е 
буквално по земята, върху количката. Детето спада в количката си, в кошчето на количката. И 
девер ми, той спа в кошчето. 
След намесата на медиите майката и бебето вече са сами в стаята. Извършен  е и преглед от 
педиатър. Преди това консултациите били само по телефона. 
Д-р Георги Гелов: Цялостното лечение, което е проведено на детето, е правилно. То в момента 
вече се възстановява. От вчера е с отрицателен PCR тест и от утре или най-късно вдругиден ще 
бъде изписано за дома. 
 
Бебе с коронавирус в инфекциозно отделение за възрастни 
Нова телевизия, Здравей, България 

Резюме: Бебе на по-малко от месец с COVID-19 се лекува в инфекциозно отделение за 
възрастни. С него е и майката, която е с отрицателен тест. Според нея условията в болницата в 
Хасково са били нечовешки. 
„От вчера детето е с отрицателен PCR тест. В момента е спокойно. На 26 ноември вдигна 
температура и спря да се храни. Направихме консултация с педиатър и тест, тъй като баща му е 
заразен. Още същият ден ни дадоха направление за детското отделение в Хасково. 
Пристигнахме следобед, но от там ни казаха, че няма как да бъдем приети, защото нямат COVID 
отделение. Насочиха ни към инфекциозното отделение. Отидохме и ни казаха, че трябва да 
направим снимка в спешния център и ако има пневмония, ще бъдем приети. След като я 
направихме, се видя, че има пневмония и ни взеха. Цялата процедура отне 3 часа", разказа 
майката Жанет Маринова. 
По думите й в стаята им постоянно са били настанявани болни пациенти. 
„За 8 дни се смениха 4 души с коронавирус. Аз се притеснявах за себе си, тъй като моят тест е 
отрицателен. Условията бяха ужасни. Нямаше шкафчета, закачалки. Детето нямаше легло, 
спеше в кошчето на количката. В събота настаниха поредния човек, който освен с COVID-19, 
беше и с памперс. Тогава не издържах и писах до медиите. След сигнала ми, изведоха пациента 
и осигуриха легло за бебето. Освен това за целия ни престой идваха само по време на визитация 
в стаята и не даваха информация за състоянието на детето", поясни жената. 
Майката на бебето отправи специални благодарности към здравния министър, който я е 
потърсил лично. 
„Може би е научил от социалните мрежи за случая. Извини се, попита от какво имаме нужда. 
Казах му, че се нуждаем от преглед от педиатър и най-после получихме такъв”, разказа още 
жената. 
От болницата коментираха случая. 
„Колегите от детското отделение са се притеснили, че може би няма да се справят и затова 
бебето е било е пренасочено. То е било настанено заедно с майката в самостоятелна стая. В  
събота бях уведомен, че там има настанена друга възрастна жена. Веднага е преместена. 
Назначили сме вътрешна проверка, за да установим наистина ли е имало настаняване на 
различни пациенти. Цялото лечение на детето е било правилно. В нашата болница няма места. 
За да те настанят, трябва някой или да почине, или да бъде излекуван", коментира директорът 
на МБАЛ - Хасково Георги Гелов. 
 

НАЦИОНАЛНИ РАДИА 
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Разговор с проф. д-р Николай Габровски, зам. - председател на БЛС 
БНР, Нещо повече  

 
Водещ: Първият гост на предаването за коментари и анализи „Нещо повече“ професор доктор 
Николай Габровски, известният неврохирург. Знаете, той е заместник-председател на Лекарския 
съюз и заместник-директор на „Пирогов“. Здравейте. 
Проф. Николай Габровски: Здравейте. 
Водещ: Всичко по темата коранавирус, мерки, ваксини – откъде да започнем? Нека от високата 
смъртност у нас, как си я обяснявате, въпреки че някои виждат тенденция за намаляване на 
заболелите? Как четете вие данните? 
Проф. Николай Габровски: Въпросът за смъртността много лесно и леко се жонглира с него от 
самото начало на това заболяване. Истината е, че много прецизни начини да измерваме тази 
смъртност ние нямаме. И нещо повече, тя е и с различни методи, по които се измерва с различни 
за различните страни, тоест и сравнението не е много лесно. Ако става въпрос за високата 
бройка смъртни случаи, което е най-често шокиращото, то аз бих казал, че е по-скоро 
предизвестено, тъй като знаем, че това заболяване в определен процент протича с тежък ход и 
за съжаление завършва фатално. Всъщност колкото повече болни има толкова повече смъртни 
случаи ще има. Именно такъв е случая и при нас. Знаеше се, че ако не се спазват мерки и не се 
подходи по-разумно броят на заболелите ще се качи рязко. Това се случи, съответно се качи 
рязко и броя на загиналите. 
Водещ: А кога мерките у нас ще дадат резултат, кога очаквате вие? 
Проф. Николай Габровски: Аз мисля, че те вече дават резултат, поне в известна степен. 
Смятам, че броя, натиска върху системата на здравеопазване е по-умерен. Само преди 
десетина-петнадесет дни беше изключително тежко, поне за „Пирогов“ мога да кажа със 
сигурност, тъй като съм го видял с очите си. Подобна информация получавам от колегите от 
другите болници, изключителен натиск. Разбира се, свързан както с това, че трябваше да 
пренастроим изцяло начина си на работа, но така и с една върволица от прииждащи пациенти, 
които изключително трудно се обслужват. Смятам, че вече организацията цялостно във всички 
заведения е добра, датира се към условията. Но, мисля че и броя на прииждащите пациенти е 
намалял, което всъщност беше и целта на мерките, да не се претоварва системата на 
здравеопазване. Знаем, че в другите страни този ужас, който се случи в началото на пролетта се 
дължеше именно на огромния брой пациенти, нуждаещи се от медицинска помощ, без разбира 
се да е възможно всички да бъдат обслужени. За щастие това не се случи при нас тогава, не се 
случи и сега. 
Водещ: Сега дали в „Пирогов“ имате свободни интензивни легла за Ковид-болни и легла за 
болни без Ковид? Защото вчера една моя близка ми обясняваше как е звъняла на четири-пет 
болници за жена с пневмония, но с отрицателен тест за Ковид и никъде не е могла да бъде 
приета. Как си обяснявате? 
Проф. Николай Габровски: Разбира се, че е трудно с леглата, картината е динамична, 
единични са бройките свободни реанимационни легла, мисля че две или три. Но, други в 
момента докато разговаряме с вас тази бройка може да се промени, може някой нов болен да 
дойде. Всъщност оттук е това затруднение, което много често срещат пациентите, насочват ги 
към една болница, тъй като имат информация, че там има легла. Когато пристигнат там се 
оказва, че може би тези бройки вече са заети. Започва едно обикаляне, което е безкрайно 
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неприятно, но просто ситуацията не позволява да имаме абсолютно точна информация до 
бройка, до легло към настоящия момент. Просто това не е възможно, защото процесът е 
изключително динамичен. И в момента на входа на болницата има 15 души, които чакат и 
вероятно двама или трима от тях ще трябва да останат тук на лечение. 
Водещ: Във Великобритания днес е голям ден, започна ваксинацията. Първо да ви питам, вие 
ще се ваксинирате ли? 
Проф. Николай Габровски: Да, ще се ваксинирам. 
Водещ: А как стои въпросът с персонала в „Пирогов“? 
Проф. Николай Габровски: В момента се изготвят списъци. Разбира се аз мисля, че две са 
много важните неща, които трябва да бъдат…: Първото е, че ваксина има. Ще ви върна съвсем 
малко назад, два-три месеца назад във времето учените спореха дали това изобщо е възможно, 
може ли да се случи, или не може и ако се случва кога ще бъде това, като се говореше за години 
в повечето случаи. Факт е, че научната общност доказа, че може да реагира и да се мобилизира 
изключително бързо и вече имаме няколко продукта за всички, от които има много добри 
първоначални данни за тяхната ефективност. Така че, това е за мен първата важна /…/, че тази 
ваксина все пак беше създадена и това е едно постижение, което е на съвременната наука. 
Второто разбира се дали да се ваксинираме, това трябва да бъде и ще бъде известно време 
според мен въпрос на индивидуален избор. Но, както ми се е случвало вече да споделя когато 
наблюдавам колегите, които вече са прекарали заболяването и които имат антитела колко по-
спокойни са, как могат включително да контактуват с такива болни, дори без толкова предпазни 
средства. Как могат спокойно да се движат, да се виждат с близките си. Аз си давам сметка, че 
всъщност тази ваксина ще даде една свобода, свобода, която бяхме загубили в последните 
месеци. 
Водещ: Така е, но какво ще стане с лекарите, които сега откажат да се ваксинират, които 
например изчакват други ваксини? Въобще има ли лекари антиваксъри? 
Проф. Николай Габровски: Има, пак казвам, това е индивидуален избор, за да бъде успешна 
ваксината в света трябва да има над определен брой болни, които имат тези защитни сили в 
организма си, било то след прекарване на заболяването, било то след ваксини. Аз съм убеден, 
че дори в началото да има някакъв скепсис когато хората видят предимствата на една подобна 
ваксинация мисля, че те много бързо ще се присъединят към групата на хората, които имат /…/. 
Водещ: Защото съм сигурна, че ще възникнат казуси, как ще работите с такива колеги, или 
пациентът, ако знае, че докторът не е ваксиниран? 
Проф. Николай Габровски: Да, така е, но какво да ви кажа? За съжаление, дори преди да 
започне тази Ковид-криза цели движения от хора, които бяха антиваксъри, хора, които живеят в 
общество, което не познава десетки болести именно заради тези ваксини. Общество, което не 
познава или почти не познава полиомиелид, едра шарка и други такива заболявания, 
заболявания, които са бич. И въпреки това тези хора твърдяха, че видите ли, ваксините били 
нещо страшно и лошо. Неизбежно е и тук да бъде така, за съжаление всички ние и цялото 
общество беше подложено на огромен натиск. Нека не се лъжем, че това действа /…/ до 
пластове в съзнанието ни, в емоциите ни и е нормално да сме предпазливи и скептични и да 
внимаваме много. Мисля, че това дори е здравословно, но съм убеден, че здравия разум ще 
победи. По отношение на ваксината, която пристига, поне първоначалните данни са много 
благоприятни. В много висок процент от случаите се развиват защитни сили на организмите и се 
развива имунитет и това вече е тествано при над 45 хиляди души, тоест един много сериозен 
пул. Така че, аз съм оптимист. 
Водещ: В „Пирогов“ вие имахте фризер, в който да съхранявате… 
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Проф. Николай Габровски: Не, мисля, че имахме един, който… имаме такъв фризер, но 
въпросът е, че тези фризери трябва да не са били ползвани за други биологични продукти и т.н. 
Така че, имаме нов фризер. Да, ние ще бъдем едно от местата, при които ще може да се прави 
ваксинация. 
Водещ: Сега и по други въпроси. Какви поражения нанася Ковид-19 от позицията на вашата 
специалност? 
Проф. Николай Габровски: Като неврохирург едва ли мога да ви кажа много, все пак ние се 
занимаваме с туморни, съдови и т.н. заболявания. Това, което обаче прави впечатление на 
всички специалности, различни, може би белият дроб най-много страда, но като цяло има 
увреждания върху микроциркулацията. Микроциркулацията има навсякъде в тялото ни, това са 
най-малките съдове, които кръвоснабдяват органи и т.н. Естествено и мозъка не прави 
изключение, смята се, че и там има засягане на микроциркулация, смята се, че при сърдечния 
мускул също има увреждания, които се наблюдават. Така че, за съжаление за тази болест 
тепърва ще научаваме много, ние се запознаваме с нея едва от седем-осем месеца и макар, че 
има много голям брой случаи, което съответно дава възможност за много голям брой 
наблюдения, не може едно сериозно научно изследване да се проведе в толкова кратки срокове. 
Така че, ние тепърва ще учим за нея. 
Водещ: Вече съществува и термина „продължителен Ковид“ или „дълъг Ковид“, има симптоми от 
три до 6 месеца. В някои страни вече мислят за рехабилитационни центрове, може би и тука у 
нас трябва да има такива? 
Проф. Николай Габровски: Напълно възможно е, но само помислете върху колко възлови теми 
за това заболяване имахме дискусия за тези последни шест месеца. Изключвам тази малка група 
хора, на които всичко им беше ясно в самото начало, просто нямаше никакви тайни тази 
инфекция. Но, ако махнем тази група хора и се върнем в полето на сериозното, смисленото и 
научното ние дори не знаехме до скоро това заболяване дали имунитетът е траен или не. Сега 
вече виждаме, че има пациенти, които боледуват и втори път, виждаме, че има пациенти, при 
които имунитетът много бързо намалява с течение на времето. Отново казвам, аз знам, че 
всички искаме да получим бързо и веднага отговор на всички наши въпроси, но това не е 
възможно. Факт е обаче, че напредваме много в познанията си за това заболяване, факт е обаче, 
че имаме някакви средства за контрол. Защото нека не забравяме, първото средство за контрол 
е изключително простото дистанциране, отдалеченост и хигиена. Вече имаме второ средство, 
това са ваксините. Така че, мисля че се движим в много добра посока. 
Водещ: Вие от Лекарския съюз написахте едно много остро, много гневно писмо, искахте среща 
с премиера заради трудности, заради недоразумения свързани със Здравната каса. Къде е 
според вас основният проблем и как може да се реши? 
Проф. Николай Габровски: Повод да напишем това беше, че нашите разговори и преговорите с 
НЗОК, които започват в тази част на годината, за съжаление започнаха с едни темпове, които не 
ни удовлетворяват. Бях дал за пример PCR тестовете и възможността личните лекари да дават 
направления за тях. От момента, в който взехме това решение, тъй като имаше сериозни 
експертни аргументи, че това е необходимо, в много кратки срокове бяха намерени 
необходимите средства, имаше изразена политическа воля. Но, от този момент на договаряне до 
реалното практическо случване на изписване на тези направления минаха повече от два месеца. 
За нас такива срокове на преговори са неприемливи, както и начина на едно конфронтационно 
водене на разговорите. Тъй като проблемът, който се опитваме да решим всъщност са 
обществени, можем да стоим от двете страни на масата, а няма да бъдем всъщност заедно в 
тези решения. В момента лекарското съсловие дава своя дан на тази инфекция, не само в 
България, навсякъде по света, което включва както ненормалните условия на работа, както 
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изключително напрежение, така и на практика физическата заплаха, защото знаете колко колеги 
изгубиха живота си. Не е нормално в такъв момент към разговорите да се добави един натиск и 
административно напрежение, което да тежи на колегите… 
Водещ: Още ли настоявате за оставка на ръководството на Касата, или как ще се реши 
проблемът според вас? 
Проф. Николай Габровски: Ние не сме настоявали за оставка на ръководството, тъй като 
смятаме, че все още има възможности за решаване на проблема, но твърдо заявихме, че за нас 
административният натиск не е подход, който е подходящ за използване в този момент. 
Водещ: Да ви попитам и за антигените тестове, когато те започнат да се отчитат очаквате ли 
картината на заболяването у нас да се промени? 
Проф. Николай Габровски: Твърде сложен е този въпрос от няколко гледни точки. Знаете, че те 
са по-достъпни, знаете за съжаление, че има пациенти, които си ги правят и после изобщо не 
съобщават за това. Изобщо картината е пъстра. Но, като цяло това се оформят като едни от 
новите лесни бързи и достъпни начини да имаме достоверен резултат на изследване, което 
разбира се ще се наложи по-широко… 
Водещ: Сигурно ще промени и картината, когато се прибавят и тези тестове. 
Проф. Николай Габровски: Ще я промени, вероятно ще я промени, вероятно ще можем да 
тестваме повече. За мен лично винаги е била много показателна цифрата не толкова колко са 
бройките на позитивирани за деня, колкото процента позитивни резултати. Този процент знаете, 
че се задържа над 40, което е обезпокоително високо и фактически дори и сега, въпреки взетите 
мерки, този процент не спада значимо. 
Водещ: Според мен не се спазват тези мерки. 
Проф. Николай Габровски: Вярно е, че в значителна степен не се спазват, това е констатирано. 
Все пак ние като общество трябва да проявим и съпричастност и съзнателност. Всички искаме да 
празнуваме, всички искаме да се веселим, да бъдем заедно, но понякога това носи риск и мисля, 
че трябва да бъдем достатъчно съзнателни и да се съобразим и достатъчно съпричастни. 
Водещ: Ние не спазваме тези мерки, а се обмисля отваряне сега на 14 декември на детските 
ясли, на детските градини. Какво е вашето мнение, мерките са до 21 декември. Европа затяга 
мерките, ние мислим за отваряне. Вашето мнение, професоре? 
Проф. Николай Габровски: Моето мнение е, че ние като искаме да затягаме мерките – защо ги 
затягаме, като ги охлабваме – защо ги охлабваме? Винаги каквото и да се направи някак си едва 
ли не има опит то да бъде описано като погрешно. Няма сигурна рецепта и навсякъде в света 
хората се движат много или малко пипнешком в тази ситуация. Точно да се затегнат да имаме 
добри резултати и същевременно да имаме по-малко щети върху икономиката. Това е твърде 
сложен въпрос и отново компоненти. Аз пак казвам, за съжаление ние бяхме на един от най-
либералните режими изобщо в Европа, вместо…ограничавайки се съвсем малко…да останем 
сред отличниците на Европа, ние някак си затворихме очи и си казахме – няма такъв проблем. За 
съжаление това ни вкара в тази спирала, от която сега отново ще трябва в мрака да опитваме 
кое е най-правилното и какво точно да направим. Аз все пак оставам оптимист, но твърдя, че 
нещата не са свършили, не са приключили, чака ни една дълга зима. Това нещо няма да спре 
нито на 1 януари, аз се страхувам, че и на 1 февруари. Въпреки, че съм убеден, че на всички нас 
ни се иска от утре да го няма това заболяване и тази криза, ние дълго време ще лъкатушим в 
друга посока, в зависимост от това какво поведение имаме. 
Водещ: Наистина последен въпрос. Днес е 8 декември, какво ще кажете на младите ви колеги, 
които поемат по вашия път? И представяте ли си, моментът, когато в нашата здравна система 
всичко е наред и младите лекари остават да работят у нас? 
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Проф. Николай Габровски: Аз това си го представям добре, това, което им пожелавам е да 
дерзаят, да работят, да горят в това, което правят, защото това е единственият начин да се 
предвижват в нашата тежка професия. Изпитания винаги ще има, те ще бъдат понякога лични, 
понякога обществени. Работата на лекаря е просто да продължи напред смело и уверено, 
защото обществото почти винаги ще разчита на нас, особено в такива трудни моменти. Така че, 
мога да ги насърча, че са избрали чудесна професия. Нека да дадат всичко от себе си, защото тя 
ще им носи радост цял живот. 
 
44 на сто от направените през последното денонощие 6200 PCR теста са положителни 
БНР

 
44 на сто от направените през последното денонощие 6200 PCR теста са положителни. 2764 са 
новите случаи на коронавирус. Най-много положителни резултати са регистрирани в София, 
Пловдив и Стара Загора. След карантина или престой в болница с отрицателен резултат са 3370 
души. В интензивни отделения са 523 пациенти, починали са 213 души. 
Работи се за приравняването на бързите антигенни тестове на PCR тестовете, каза министърът 
на здравеопазването професор Костадин Ангелов. Той предаде ключовете от 20 нови 
оборудвани линейки на центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив, Бургас, 
Варна, Добрич и Търговище. 
Линейките са по договора с европейско финансиране за модернизация на спешната помощ, по 
който е предвидено закупуването на общо 400 броя. До момента са получени 260, като остава да 
бъдат доставени още 140, от които 42 високопроходими линейки, каза Костадин Ангелов. Той 
коментира, че в позициите на експертите надделява за приравняването на бързите антигенни 
тестове на PCR тестовете, като уточни, че най-късно другата седмица ще бъде взето решение. 
Костадин Ангелов: Очаквам да ми дадат категорично становище най-късно и след това да 
имаме моя акт, с който да го направим. Няма категорично становище все още на европейско 
ниво, което да приравнява антигенните тестове с PCR тестове. Има препоръка. 
Забелязва се тенденция на намаляване на заболелите и тенденция за намаляване на натиска 
към лечебните заведения, след предприетите по-строги мерки заради ситуацията с 
коронавируса. Ако в четвъртък вечерта данните показват ясна и отчетлива тенденция за 
намаление, ще има заповед за отваряне на яслите и детските градини от 14 декември, каза още 
Ангелов. Дали е възможно разхлабване на ограничителните мерки след 21 декември, ще стане 
ясно след средата на месеца. 
Костадин Ангелов: Много е важно какъв ще бъде процентът на позитивните тестове, какво ще 
бъде числото на лекуващите се в лечебните заведения, в интензивните отделения, как върви 
възрастовата структура и броят на починалите. Какво е мястото ни в Европейския съюз като 
заболеваемост и като смъртност. И когато имаме всичките тези данни, трябва да имаме отговор. 
 
Световната здравна организация заяви, че ваксината срещу COVID-19 не трябва да бъде 
задължителна 
БНР

 
Световната здравна организация заяви, че ваксината срещу COVID-19 не трябва да бъде 
задължителна, освен при специфични професионални условия. Майкъл Райън – директор по 
въпросите на спешните санитарни ситуации към организацията подчерта, че е по-добре да се 
разясняват предимствата на ваксините вместо те да се правят задължителни. Други 
представители на организацията обаче казаха, че от определени групи като например здравните 
работници, може да се изисква да се ваксинират. 
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44% от направените през последното денонощие над 6200 ПСР теста са били положителни 
БНР

44% от направените през последното денонощие над 6200 ПСР теста са били положителни. 2764 
са новите случаи на коронавирус у нас, 155 от тях са медицински служители, най-много 
положителни резултати са регистрирани в София, Пловдив и Стара Загора. 
След карантината или престой в болница с отрицателен резултат са 3370 души, в тежко 
състояние и на лечение в интензивни отделения са 523-ма пациенти. Починали са 213 души. 
  
Великобритания стана първата държава в света, започнала масовото ваксиниране срещу 
Covid-19 
БНР

Великобритания стана първата държава в света, започнала масовото ваксиниране срещу Covid-
19. Първите пациенти получиха инжекции в определени за целта болници с ваксината на 
„Пфайзер“ и „Бионтек“, одобрена миналата седмица от британския регулатор за лекарствата. 
90-годишната Маргарет Кийнан стана първата британка, получила ваксината в болница в 
Ковънтри. 
Във Великобритания вече пристигна първата пратка от Белгия с 800 000 дози с ваксина на 
„Пфайзер“ и „Бионтек“. До края на годината се очаква да пристигнат 10 милиона дози и да бъдат 
ваксинирани около 4 милиона души. 
Приоритетни групи са: възрастните хора в домовете за социални грижи и обслужващите ги, както 
и хората над 80 години и здравните и социални работници на първа линия в борбата срещу 
вируса. 
Поради изискването ваксината да се съхранява при минус 70 градуса в цялото кралство са 
подбрани 80 болници за първата фаза на ваксиниране, като 50 от тях са в Англия. 
Втората доза на инжектираните днес трябва да се постави след три седмици. 
Министърът на здравеопазването Мат Ханкок бе много развълнуван от стартирането на 
програмата, но отново предупреди за криещите се опасности: 
Мат Ханкок: „Твърдо съм решен като страна да се държим заедно през следващите месеци, 
защото този вирус все още е смъртоносен и трябва да се придържаме към правилата, въпреки 
че започнахме масовото ваксиниране.” 
От ваксината на „Пфайзер“ и „Бионтек“ са поръчани 40 милиона дози. Очаква се скоро да бъде 
одобрена и ваксината на „АстраЗенека“, която може да се съхранява в нормален хладилник. 
  
Световната здравна организация заяви, че ваксината срещу Covid-19 не трябва да бъде 
задължителна 
БНР

Световната здравна организация заяви, че ваксината срещу Covid-19 не трябва да бъде 
задължителна, освен при специфични професионални условия. 
Майкъл Райън, директор по въпросите на спешните санитарни ситуации към организацията, 
подчерта, че е по-добре да се разясняват предимствата на ваксините, вместо те да се правят 
задължителни. 
Други представители на СЗО обаче казаха, че от определени групи, като например здравните 
работници, може да се изисква да се ваксинират. 
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Студенти в Плевен посрещат празника по необичаен начин - като доброволци 
БНР, 12+3 

Резюме: Над 50 студенти в Плевен посрещат студентския празник по необичаен за тях начин. 
Възпитаниците на Медицинския университет са доброволци в различни клиники на 
Университетската болница „Д-р Георги Странски“, както и в лабораторията за PCR тестове. 
Този студентски празник е последен за Константина Каракадиева, която предстои да се 
дипломира като лекар след месеци. Този ден тя ще го запомни и като доброволец в 
Онкологичната клиника на Университетската болница, където работи от началото на пандемията, 
за да е в помощ на екипа и болните пациенти: 
„Духът ще бъде празничен. Много от колегите няма да празнуват, много от тях работят в 
различни отделения. Времето е такова. Така вече сме възможно най-близо до лекарската 
професия. Така изпълняваме дълга си... Искам да специализирам акушерство и гинекология“. 
Ректорът на Медицинския университет проф. д-р Славчо Томов се гордее със своите студенти: 
„8 декември ще е необичайна за всички нас ситуация. Пандемията беляза много съдби. Искам да 
отправя благодарност към нашите студенти. Една част от тях се включиха като доброволци в 
помощ на структурите, които изпитват нужда. За тях това е едно невероятно училище. Уроците 
ще запомнят през целия си професионален живот... Пожелавам им да съхранят доброто у себе 
си, защото всеки човек носи доброта в себе си. Това, което трудната ситуация запали у тях, да 
продължат да го носят в целия си професионален път. Да знаят, че трябва да са честни, 
откровени и безрезервни към пациентите си“. 
  
Разговор с  Велизар Шиваров, имунолог 
БНР, 12+3 

 
Резюме: „Ваксините срещу Covid-19 са крачка напред и качествено нова стъпка в борбата на 
човечеството срещу инфекциозните заболявания“. Това каза пред БНР имунологът доц. Велизар 
Шиваров. 
По думите му има няколко предпоставки за бързото развитие на ваксините: 
„Налице е етап, който позволява организиране на широкомащабни клинични проучвания за 
кратък етап. Компонентите на ваксините са били обект на предишни изследвания и има 
предварителни данни за техните ефикасност и безопасност. Това, че има висока циркулация на 
вируса, позволява бързо набиране на събития... Ваксините, които влязат във фаза на клинични 
проучвания, имат много по-висока успеваемост от всяко друго лекарство, защото се основават на 
много по-добре развита наука“. 
В предаването „12+3“ доц. Шиваров допълни: 
„Целта на широката ваксинална програма е циркулацията на вируса да се сведе до минимум. 
Колкото повече хора се ваксинират, толкова по-добре. Ваксиниралите се ще са защитени поне за 
шест месеца“. 
Имунологът подчерта, че ваксината на Pfizer е интелигентно направена: 
„Съдържа информационната РНК на белтъка, чрез който вирусът се захваща за клетките на 
гостоприемника. Има няколко модификации на ваксината, които позволяват на тази 
информационна РНК да кодира такъв белтък, който много лесно придобива конформационна 
способност и организмът по-лесно образува антитела. Тази матрична РНК е вкарана в липозомна 
частица, което позволява лесното ѝ внасяне в цитоплазмата на клетката. Така се предизвика 
хуморален имунен отговор и се образуват клетки убийци и клетки помощници, които правят 
разгърнат имунен отговор... Самият факт, че ваксината трябва да се пази при специални 
условия, е доказателство, че е безопасна“. 
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Доц. Шиваров заяви, че ще се ваксинира, „защото ползата от това ще е много, много по-голяма 
от риска за него и за обществото“. 
„Това, че има много ваксини, е шанс за човечеството. Те ще предизвикат различен имунен 
отговор, това ще попречи да се селектират доминантни щамове на вируса, които евентуално са 
резистентни към една ваксина. Хубаво е, че се разработват различни ваксини“. 
 
Студенти по медицина спасяват графика в болницата в Свищов 
БНР, Преди всички 

 
Резюме: Студенти по медицина се оказаха спасителният пояс и глътка въздух за общинската 
болница „Д-р Димитър Павлович“ в Свищов, която изпитва сериозни затруднения с медицинския 
персонал. След преболедуване на Covid-19, като доброволец в болницата отново се върна 
кметът Генчо Генчев. 
26 лекари, 29 медицински сестри и още 15 медицински лица в област Велико Търново са с Covid-
19. В тази печална статистика са и медици от свищовската общинска болница „Д-р Димитър 
Павлович“. Местата на болните медици се заеха от студенти и специализанти. 
В лечебното заведение са настанени над 40 пациенти с коронавирус. 
Третокурсничката Симона Минкова от Медицинския университет в Плавен се грижи за пациенти 
с коронавирус в Кардиологичната болница в Плевен и в болницата в Свищов. 
„Чух по новините за свищовската болница и нямаше как да остане безразлична, тъй като това е 
болницата, в която и аз съм родена. Просто реших да си пусна формуляр да дойда да помогна и 
тук. Доста е трудно, пътувам. Успявам някак, засега. Ще видим занапред как ще се справям“. 
От 1 декември Симона Минкова пътува между болниците в Плевен и Свищов и дава интензивни 
дежурства в Covid отделенията. Признава, че никак не е лесно, но стационарът изпитва нужда, 
особено от медицински сестри. 
В общинската болница в Свищов, която е с хроничен недостиг на кадри за Covid отделенията, 
петима студенти по медицина се грижат за болните. През миналата седмица лечебното 
заведение отново изпадна в кадрова криза, тъй като девет медицински сестри едновременно 
излязоха в отпуск по болест. В края на седмицата екипите са окомплектовани, уверява кметът на 
община Свищов Генчо Генчев, който отново влезе като доброволец в болницата. 
 
Пандемията в малките населени места 
БНР, Преди всички

 
Резюме: В малките населени места хората са по-изолирани и по-дисциплинирани, няма 
струпвания. Има заразени, но не са чак толкова много. Това обясни в предаването „Преди 
всички“ д-р Снежина Бакърова, личен лекар с 30-годишен опит и над 2500 пациенти от три села в 
Смолянско. 
„По принцип съм „за“ ваксините. Вярвам в европейската лекарствена агенция, че няма да 
допусне на пазара ваксина, която да не е проверена", посочи тя. 
„Ще трябва малко повече информация, която в момента я нямаме – за различните ваксини, за 
приложението им, за показания и противопоказания. Това е недостатък в момента, преди да 
вземем решение да се ваксинираме“, коментира д-р Бакърова. 
Засега само един неин пациент е заявил желание да се ваксинира. 
Познаваме пациентите си с целия здравословен статус и можем да вземем решение кого да 
ваксинираме и кого не при наличието на достатъчно информация за отделните ваксини, 
подчерта общопрактикуващият лекар. 
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Д-р Снежина Бакърова очаква здравните власти да предоставят ясни инструкции и подробна 
информация до края на годината. 
„Общопрактикуващият лекар е „дялан камък“ и в годините сме били затрупвани със страшно 
много задължения. Ваксинопрофилактиката е част от нашите задължения, допълни д-р Снежина 
Бакърова. 
 
Разговор с Андрей Ковачев, евродепутат 
БНР, Преди всички 

 
Резюме: Все още я има инерцията и липсва единна европейска здравна политика, а 
Европейският съюз има само добавена стойност да координира страните членки. Това каза пред 
БНР евродепутатът Андрей Ковачев. 
В предаването „Преди всички“ той изтъкна, че „не може да има компромис по отношение на 
сигурността и не трябва бързането да означава, че може да се пропусне някой етап от процеса 
на одобрение на ваксините“. 
Относно съмненията и съпротивата срещу масовото ваксиниране в различни страни в Европа 
Ковачев отбеляза, че е необходима „абсолютно прозрачна информационна кампания по 
отношение на всяка от ваксините с точни научни данни“. По думите му конспиративните теории в 
социалните мрежи водят до това, че „притесненията са абсолютно легитимни, затова е нужно да 
има колкото се може по-пълна информационна кампания по отношение на ваксините“. 
Специалисти трябва да обясняват за всяка отделна група какъв би бил ефектът от поставянето 
на ваксината, смята евродепутатът. 
По темата за т.нар. имунизационни паспорти и пътуване срещу задължително поставена ваксина 
Ковачев коментира: 
„Това със сигурност не може да бъде европейска политика, защото Европейският съюз няма 
такива компетенции. Страните членки могат обаче да налагат ограничения". 
И сега ситуацията е такава, допълни Андрей Ковачев и даде пример с липсата на единен 
формуляр за пътуванията в Съюза. 
Ковачев смята, че по модела на Кипър и на други места може да бъде въведена практиката, ако 
имаш ваксина, да не важат определени ограничения – например валиден PCR тест или 
карантиниране за определен брой дни. „Но това са съвсем начални размисли върху възможните 
варианти". 
 
До 4 седмици идва имунният отговор при ваксините на "Пфайзер" и на "Модерна" 
БНР, Преди всички 

 
Резюме: "Очакваме финансиране чрез Фонда за научни изследвания до края на годината или в 
началото на 2021 година“, заяви в „Преди всички“ проф. д-р Сорен Хайрабедян от Института по 
биология и имунология на размножаването при БАН във връзка с разработка на българските 
учени чрез внедряване на молекули в белите дробове да бъде стопирано тежко състояние като 
цитокиновата буря при Covid-19: 
„Това се базира на едно наше дългогодишно изследване, при което ние показахме, че дори 
имунотолерантни клетки при активизиране на този комплекс от молекули могат да претърпят 
клетъчна смърт. Идеята е да се ползват молекули, които потискат определени гени, които са 
свързани с този процес на свръхактивация и по този начин потенциално заразен човек с 
коронавирус може да потисне тази свръхреакция". 
Проф. Хайрабедян заяви, че със свои докторанти са представили секвенирането на различни 
RNK– молекули. 
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„Това е важно за пациентите с онкологични заболявания. При част от раковите клетки, когато 
започне да се развива процесът на онкогенеза, те започват да имат характеристики на стволови 
клетки. Това го правят, за да могат да се активират системи, които им позволяват да избегнат 
имунния отговор. По този начин те се крият от имунната система и преживяват по-дълго, въпреки 
че са страшно увредени". 
По думите на специалиста във връзка с предстоящото ваксиниране срещу Covid-19 е важно 
хората да знаят, че ваксинирането ще се извършва от медици: 
„Като при всяка ваксина в нея има показания и противопоказания – има стандартни 
противопоказания кога не се слага ваксина - кога организмът не е в състояние да изработи 
имунния отговор, кога трябва да се изчака, ако сме болни, бременни, има и състояния, при които 
трябва пък да се избърза". 
"В RNK – ваксината имаме само кода на белтъка, няма вирусен носител, това е големият бум в 
тази нова технология, че ако коронавирусът мутира, много бързо просто ще се промени RNK – то 
съвсем малко, да се синтезира отново към новата мутация и отново ще могат да се ваксинират 
хората. При другите типове ваксини не е така, защото има кодирана част от самия вирус.“ Това 
поясни още проф. Хайрабедян. 
 

 
 
Мненията на специалистите клонят към приравняване на бързите антигенни тестове с 
PCR-ите 
Дарик радио

 
Мненията на специалистите клонят към приравняване на бързите антигенни тестове с PCR-ите, 
коментира здравният министър Костадин Ангелов, с уточнението, че самият той смята, че двата 
вида тестове трябва да бъдат равнопоставени. Ангелов допълни, че засилени проверки очакват 
къщите за гости навръх студентския празник. Отварянето на детските градини от следващия 
понеделник пък ще зависи от данните, които здравните власти получат в четвъртък вечер, стана 
ясно от думите на министъра. 
Костадин Ангелов: Над 17 са показателите, които следи дирекция „Здравен контрол". Много е 
важно какъв ще бъде процентът на позитивните тестове, много е важно какво ще бъде числото 
на лекуващите се в лечебни заведения, какво ще бъде числото на лекуващите се в интензивните 
отделения. Също така много е важно как върви възрастовата структура и броят на починалите, 
важно е какво е мястото ни в Европейския съюз като заболеваемост и като смъртност. И когато 
имаме всичките тези данни, пак казах, към седмицата, която почва от 14-ти нататък – някъде към 
средата на седмицата, към четвъртък трябва да имаме отговор на тези въпроси, за да ви кажем. 
Съгласен съм, че в тази картина не влизат антигенните тестове, защото те не могат да бъдат 
приравнени към днешния етап по мнението на специалистите. От самото начало аз съм радетел 
на приравняването на антигенните тестове с PCR-ите, но от първия ден ви повтарям, че няма да 
налагам мнението си чисто професионално, когато колегите стигнат до консенсус – 
професионален, тогава аз ще взема моето решение. Ако в четвъртък вечерта данните, които 
събираме показват ясна и отчетлива тенденция, такава каквато отчетохме съвсем начална на 
предния щаб, в петък ще има заповед за яслите и за детските градини – само за тях. 
Столичната община е готова да отвори детските градини и ясли на 14 декември. Според кмета 
Йорданка Фандъкова детските градини е добре да работят при спазване на всички мерки и като 
се запази възможността родителите, които не желаят да пуснат децата си на градина, да могат 
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да ги задържат вкъщи. Това заяви тя при проверката на строителните дейности по разширяване 
на детска градина „Слънчо" във Владая като уточни, че ще се изчака решението на 
правителството. По думите й факт е, че има плавен спад в заболеваемостта, но все още броят 
на хоспитализираните и на тези на интензивно лечение в София се задържа на високо ниво и 
градът остава в червената зона. 
 
Във Великобритания започна първата в света масова ваксинация срещу COVID-19 
Дарик радио

 
Във Великобритания започна първата в света масова ваксинация срещу COVID-19. Страната е 
първата, която разреши употребата на препарата на „Пфайзер-Бионтек". Около 70 болници са в 
готовност да провеждат процедурата, която здравният министър Мат Хенкок определи като 
светлина в тунела. „Ще си спомняме за този ден –- Денят V – по аналогия с Десанта в 
Нормандия, наричан Деня D – като ключов момент в борбата с това ужасно заболяване", 
коментира Хенкок. Но здравните власти предупреждават, че това ще бъде маратон, а не спринт и 
ще минат месеци, докато бъдат имунизирани всички, които се нуждаят от ваксина. 
Логистиката около първата ваксина на пазара е изключително сложна. Тя трябва да се 
съхранява в дълбоко замразени партиди по 975 дози при минус 70 градуса, които трудно се 
разделят на по-малки части за разпределяне по старческите домове, които са в приоритетната 
група за ваксиниране. Ваксината може да се мести само 4 пъти и веднъж размразена има 5 дни 
трайност, припомня „Гардиън". Първите ваксини ще бъдат дадени на хора на възраст над 80 
години, включително и обитатели на старчески домове, както и служители на тези институции. 
Всеки възрастен пациент, който в момента приключва лечение в болница или му предстои 
преглед, ще получи предложение да се ваксинира. За да не се губи ваксина, свободните дози ще 
бъдат предлагани на здравните работници, които са изложени на висок риск от заразяване. 
Всички, които бъдат имунизирани сега, ще трябва да получат втората си доза след 3 седмици. 
Маргарет Кийнан на 90 години стана първият човек в света, който получи медикамента като част 
от програма за ваксинация на Великобритания. На линия да се включат в имунизацията от 
следващата седмица са и първите общопрактикуващи лекари, като първоначално ваксини ще 
бъдат дадени на ограничен кръг практики, след което постепенно обхватът ще се разширява. 
Когато количеството ваксини бъде достатъчно и на пазара са и другите разработки, 
Великобритания планира да разкрие центрове за масова ваксинация на големи обществени 
обекти от типа на футболни стадиони. Великобритания е купила 40 милиона дози от ваксината на 
„Пфайзер", които стигат за 20 милиона души, но по-голяма част от поръчката ще бъде изпълнена 
след Нова година. 
 
Макар че ваксинацията срещу COVID-19 няма да е задължителна, по всичко личи, че ще 
бъде наложена – индиректно 
Дарик радио

 
Макар че ваксинацията срещу COVID-19 няма да е задължителна, по всичко личи, че ще бъде 
наложена – индиректно. Например, ако самолетните компании въведат изискване да се 
представя сертификат за ваксинация, за да бъдат допускани гражданите до услугите на 
въздушния транспорт, пише германския „Велт". В момента Международната асоциация за 
въздушен транспорт обмисля възможността за въвеждане на специален ваксинационен паспорт 
за пътуване, отбелязва вестникът. Освен това не всичко е в ръцете на авиокомпаниите, някои 
страни може да въведат ваксинацията като задължително условие за влизане на териториите 
им. Подобен сценарий ще постави самолетните компании в ситуация, в която няма да имат друг 
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избор, освен да изискват ваксина срещу COVID-19 като условие за допускане на борда. Освен 
това преди всичко самите авиокомпании ще искат да играят на сигурно. Всяко огнище на 
инфекция на борда на самолет ще бъде PR катастрофа за цялата индустрия. Най-голямата 
германска авиокомпания „Луфтханза" засега уверява, че все още не планира да въведе 
изискване за задължителен сертификат за ваксинация. Към 2018-а над 4 милиарда души, тоест 
повече от половината от населението на света, са летели поне веднъж със самолет. В същото 
време повечето граждани, които използват въздушен транспорт, изобщо няма да са сред 
първите, които ще получат ваксини срещу COVID-19. Според „Велт" ако авиокомпаниите въведат 
задължителни сертификати за ваксинация, това може да доведе до създаването на черен пазар 
за фалшиви удостоверения. 
 
Ваксината срещу COVID-19 на китайската фармацевтична компания „Синовак" показа 97 
процента ефективност  
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Ваксината срещу COVID-19 на китайската фармацевтична компания „Синовак" показа 97 
процента ефективност по време на предварителни изпитания в Индонезия. Индонезийската 
държавна компания „Био фарма" ще произвежда тази китайска ваксина. Резултатите са на база 
клинични изпитания, в ход от няколко месеца. От индонезийската компания съобщиха, че 
потенциалната ваксина е довела до създаването на антитела при 97 на сто от ваксинираните. 
Окончателните данни ще бъдат публикувани през януари. 
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Върховният касационен съд връща делото срещу акушерката Емилия Ковачева за ново 
разглеждане, съобщава правният сайт lex.bg. Присъдата на Ковачева, която е обвиняема заради  
жестокия побой на новородено в столичната болница СофияМед от 2015-а, не трябва да бъде 
намалявана, са решили върховните магистрати. Софийският апелативен съд редуцира 
наказанието ? от 18 на 16 години затвор, заради това, че тя е била извънредно натоварена и 
впоследствие е съжалила за стореното. Според Върховния съд обаче тези причини не могат да 
се приемат за смекчаващи вината и въпреки че според върховните магистрати смятат, че няма и 
основание за налагане на доживотна присъда. Така, 5 години след началото на делото, то се 
връща за ново разглеждане от втората съдебна инстанция. 
 
Днес във Великобритания започна първата в света масова ваксинация срещу Ковид-19. 
Дарик радио

Днес във Великобритания започна първата в света масова ваксинация срещу Ковид-19. Страната 
е първата, която разреши употребата на препарата на Pfizer/BioNTech. Около 70 болници са в 
готовност да започнат процедурата, която здравният министър Мат Хенкок определи като 
светлина в тунела. 
Ще си спомняме за този ден - Денят В - по аналогия с Десанта в Нормандия, наричан Деня Д - 
като ключов момент в борбата с това ужасно заболяване, коментира Хенкок. 
Но здравните власти предупреждават, че това ще бъде маратон, а не спринт и ще минат месеци, 
докато бъдат имунизирани всички, които се нуждаят от ваксина. 
Репортер: Логистиката около първата ваксина на пазара е изключително сложна. Тя трябва да се 
съхранява в дълбоко замразени партиди по 975 дози при минус 70 градуса, които трудно се 
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разделят на по-малки части за разпределяне по старческите домове, които са в приоритетната 
група за ваксиниране. Ваксината може да се мести само 4 пъти и веднъж размразена има 5 дни 
трайност, припомня Гардиън. 
Първите ваксини ще бъдат дадени на хора на възраст над 80 години, включително обитатели на 
старчески домове, както и служители на тези институции. Всеки възрастен пациент, който в 
момента приключва лечение в болница и му предстои преглед, ще получи предложение да се 
ваксинира. За да не се губи ваксина, свободните дози ще бъдат предлагани на здравните 
работници, които са изложени на висок риск от заразяване. Всички, които бъдат имунизирани 
сега, ще трябва да получат втората си доза след три седмици. Маргарет Кийнън, на 90 години, 
стана първият човек в света, който получи медикамента като част от програма за ваксинация на 
Великобритания. Старицата, която произхожда от Северна Ирландия, получи ваксината в 
Градската университетска болница в 6.00 ч. местно време. Тя каза, че за нея е привилегия и най-
добрият подарък за ранен рожден ден, който би могла да си пожелае, тъй като това би 
означавало, че тя може да прекарва време със семейството и приятелите си през новата година. 
Вторият имунизиран британец се казва Уилям Шекспир и журналистите се шегуваха, че той 
прилича на средновековния бард. На линия да се включат в имунизацията от следващата 
седмица са и първите общопрактикуващи лекари, като първоначално ваксини ще бъдат дадени 
на ограничен кръг практики, след което постепенно обхватът ще се разширява. Когато 
количеството ваксини бъде достатъчно и на пазара са и другите разработки, Великобритания 
планира да разкрие центрове за масова ваксинация на големи обществени обекти от типа на 
футболни стадиони. Великобритания е купила 40 млн. дози от ваксината на Pfizer, които стигат за 
20 млн. души, но по-голямата част от поръчката ще бъде изпълнена след Нова година. 
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