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НЗОК публикува правилата за изписване на безплатни лекарства срещу COVID 

 

Безплатните лекарства за домашно лечение на COVID ще бъдат изписвани на 

здравноосигурени лица с потвърдена коронавирусна инфекция в лека или лека към 

средна степен на тежест. Това се казва в Правилата за реда за предписване и отпускане 

на лекарствени продукти за домашно лечение на задължително осигурените лица с 

COVID-19, публикувани от НЗОК на 17 септември. 

Могат да бъдат изписвани конкретни лекарствени продукти, включени в Позитивния 

лекарствен списък и Списъка с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на 

Наредба № 10 от 2009 г. 

Лекарствените продукти за домашно лечение на COVID-19 са със следните 

международни непатентни наименования /INN/ - Dexamethasone - кортикостероиди за 

системно приложение, като се заплаща за терапевтичен курс до 10 дни; Cefuroxime, 

Azithromycin, Levofloxacin - антиинфекциозни средства за системно приложение за 

лечение или профилактика на усложненията от COVID, като се заплаща за 

терапевтичен курс съответно до 7 дни, от 3 до 5 дни, от 7 до 10 дни; Bromhexine - 

препарат за лечение на кашлица и простудни заболявания, муколитик, като се заплаща 

за терапевтичен курс от 5 до 7 дни; Budesonide - други лекарства за лечение на 

обструктивни заболявания на дихателните пътища за инхалаторно приложение, като се 

заплаща за терапевтичен курс до 3 дни; Enoxaparin и Nadroparin - антитромботични 

средства, като се заплаща за терапевтичен курс от 7 до 10 дни; Clopidogrel - 

антитромботични средства, като се заплаща за терапевтичен курс от 7 до 10 дни. 

При издаване на електронно предписание може да се приложи възможността за 

генерично заместване. 

Предписването на лекарствени продукти за домашно лечение на COVID  се 

осъществява от лекар от лечебно заведение за специализирана извънболнична 

медицинска помощ (СИМП) - медицински център (МЦ), диагностично-консултативен 

център (ДКЦ) или медико-дентален център (МДЦ) с договор с НЗОК за работа при 

неблагоприятни условия за лечение на здравноосигурени лица с потвърден COVID 19. 

При необходимост и по преценка на лекаря - изпълнител на СИМП в МЦ, ДКЦ или 

МДЦ, той може да предпише лекарствени продукти за профилактика или 

предотвратяване на усложненията от COVID-19 в съответствие с индивидуалните 

нужди и състоянието на пациента. 

Лекарствен продукт, на който не е определен код, тъй като за него не е подадено в 

НЗОК заявление за заплащане, не може да бъде предписван чрез системата на 

задължителното здравно осигуряване и съответно не се заплаща от НЗОК. 

За терапевтичния курс на лечение или профилактиката на усложненията на COVID 

могат да се предписват до три лекарствени продукта на една рецепта. Терапията се 

изписва еднократно. Лекарствените продукти могат да се предписват само по време на 

обявената извънредна епидемична обстановка поради епидемичното разпространение 

на заразната болест COVID-19. 

В случай на валидно електронно предписание, то може да бъде изпълнено във всяка 

аптека на територията на страната, работеща по договор с НЗОК. Отпускането и 
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отчитането на електронните предписания се извършва по установения в договорите с 

НЗОК ред и при изпълнение на изискванията на настоящите Правила. 

В случаите на изпълнение на електронно предписание, в което е заложено генерично 

заместване, магистър фармацевтът предоставя информация на лицето относно 

наличните лекарствени продукти, принадлежащи към конкретния INN, посочен в 

електронното предписание, както и за размера на доплащането от страна на пациента 

при отделните лекарствени продукти. На база предоставената информация, пациента 

прави устен информиран избор на конкретен лекарствен продукт. 

 

www.clinica.bg, 20.09.2021 г.  

https://clinica.bg/18306-Kak-se-izpisvat-lekarstvata-za-KOVID 

 

KAК СЕ ИЗПИСВАТ ЛЕКАРСТВАТА ЗА КОВИД 

 

Терапията се назначава в КОВИД-зоните, които имат с договор с НЗОК, 

необходима е пренастройка на софтуера, напомниха от здравната каса 
 

От 17-ти септември здравната каса заплаща лекарствата за лечение на КОВИД в 

домашно условия, така че те са безплатни за пациентите. Медикаментите могат да 

бъдат изписвани от лекарите-специалисти в извънболничната помощ, работещи в 

КОВИД-зоните. При какъв ред и при какви условия може да се случи това става ясно от 

инструкциите на НЗОК, които са публикувани на електронната страница на 

институцията. 

Кои са безплатните лекарства 

Медикаментите, които могат да се изписват безплатно на хората с КОВИД за домашно 

лечение, са разделени в три групи - антибиотици, кортикостероиди и медикаменти, 

повлияващи кръвосъсирването. Конкретните молекули носят наименованията - 

Dexamethasone, Cefuroxime, Azithromycin, Levofloxacin, Bromhexine, Budesonide, 

Enoxaparin и Nadroparin, Clopidogrel. От тях има общо 22 лекарства с различни 

тръговски марки. 

Kой ги предписва 

Лекарствата за домашно лечение на КОВИД се предписват от лекарите специалисти, 

работещи в КОВИД-зоните разкрити в ДКЦ-тата, медицинските центрове и медико-

денталните центрове. По последни данни тези звена в страната са 66. Необходимо е 

тези структури да които имат сключен договор със здравата каса за работа при 

неблагроприятни условия по повод обявената извънредна епидемична обстановка. 

Специалистите могат да предписват лекарства, както за лечение и атакуване на вируса, 

така и за профилактика и предотвратяване на възможни усложнения. При 

назначаването те използват основната диагноза МКБ с код U07.1, a за изписването на 

конкретните медикаменти става с техните МКБ кодове, посочени в списъка на НЗОК на 

лекарствените продукти. 

При какви условия  

Лекарствата за КОВИД се препидписат електронно на пациентите, които са 

здравноосигурени или по-точно няма прекъснати здравни права към датата, на която са 

на преглед. Необходимо е също така диагнозата на болните да бъде официално 

доказана с тест и името на пациента да фигурира в Националната единна система за 

КОВИД. 

Как се отпускат и получават 

Така при доказан случай на КОВИД медиците могат да изпишат еднократно лекарства 

за един терапевтичен курс за лечение или профилактика, който включва до три 

http://www.clinica.bg/
https://clinica.bg/18306-Kak-se-izpisvat-lekarstvata-za-KOVID


Page | 3 

3 

медикамента. Това се извършва една електронна рецепта, отпусната съгласно 

правилата. При обновяване на Позитивния лекарствен списък обаче е необходимо 

медиците да помолят фирмите за поддръжка да обновят софтуерите  им. Това се случва 

винаги, когато има някакви промени в медикаментите, които НЗОК реимбурсира. Така 

с електронната рецепта лекарствата могат да бъдат получени безплатно в аптеките, 

които имат договор с НЗОК. Ако в рецептата фигурира генерично заместване, 

фармацевтът уведомява пациента за наличните лекарства, както и за размера на 

доплащане, след което той избира конкретния медикамент. 

 

www.btv.bg, 20.09.2021 г. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/covid-centrove-v-sofija-i-burgas-ne-otpuskat-bezplatni-

lekarstva-zaradi-lipsa-na-dogovor.html 

 

COVID центрове в София и Бургас не отпускат безплатни лекарства заради липса 

на договор 

 

Пациентите не знаят към кого да се обърнат 

 

Въпреки обявените безплатни лекарства за домашно лечение на болни от коронавирус 

COVID зоните в страната не могат да започнат работа. 

Това показва проверката нa bTV в София и Бургас днес, след като в петък беше дадено 

обещание, че мярката тръгва от понеделник. 

В Бургас не могат да изписват безплатни лекарства за домашно лечение на пациенти с 

коронавирус. Само две поликлиники са сключили договор с НЗОК, но все още чакат 

софтуера за рецептите. В бившата Военна болница е отделен кабинет за леки и тежки 

случаи на COVID-19, но цяла зона няма как да функционира без потокът от пациенти 

да се смесва. 

"Това няма да се случи толкова лесно, а по-скоро ще бъдат насочвани от личните 

лекари без талони. Имайте предвид, че  голяма част от тези пациенти са карантинирани. 

Това също ще е лош такъв сигнал, защото започва едно неконтролирано движение на 

пациенти с коронавирус", заяви управителят на II ДКЦ - Бургас д-р Александър 

Партенов. 

Пациентите признават, че не знаят към кого да се обърнат. От Здравната каса заявиха, 

че организацията на ДКЦ-тата не е тяхна работа, а подписването на споразуменията е 

доброволен акт и избор на всяка поликлиника. 

Междувременно вече над 20 000 починали с COVID-19 у нас. Според математика проф. 

Николай Витанов причината са хората, които са заблуждавали обществото за вируса. 

"Това е повече от половината ни армия. Все едно, че сме загубили война", каза той. По 

думите му има много хора със симптоми, които не се регистрират. 

"Времето се разваля, хората се прибраха, тръгват на работа и учениците са пак на 

училище. Т.е. увеличава се броят на местата с голяма концентрация на хора. Най-

големите области са Пловдив и София-град, те все още не са във "виолетовата зона". 

Това е, което ни държи на повърхността. Паднат ли те, особено София-град – 

потъваме", заяви Витанов. 

Затова прогнозата на математика е за увеличаване на заразените в началото на 

октомври. 

 

www.bnr.bg, 20.09.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101529346/mincho-koralski-sazdavaneto-na-elektronno-

dosie-shte-namali-falshivite-reshenia-za-invalidnost 
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Минчо Коралски: Създаването на електронно досие ще намали фалшивите 

решения за инвалидност 

 

"Аз искам да обърна внимание на това, че подобна ситуация най-вече вреди на хората с 

увреждания, тъй като следствието ще покаже кой е виновен, но остава горчивия 

привкус, че всеки човек с увреждане, когато заяви своите права, хората го гледат и 

казват - аха ние знаем как се става човек с увреждане", заяви за БНР Минчо Коралски, 

изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания. 

ГДБОП разби мащабна схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения 

По думите му, ако се направят електронни досиета за всеки гражданин и се осигури 

възможността ТЕЛК да ползва тези бази данни, ще намалее броя на издаваните 

фалшиви решения за инвалидност.  

"ТЕЛ-ковите комисии не определят на място дали човекът е с увреждане или не. На 

практика ТЕЛ-ковите комисии работят с документи, които лицето трябва да събере от 

най-различни институции, самостоятелни изследвания. Когато в комисията се 

предостави фалшив документ с неверни данни, то тогава комисията може да каже  - да 

човекът е с увреждане. Когато има елекронно досие, то може да се види, че тази болест 

се е развивала, защото много малко са случаите, при които нормален човек става 

инвалид", допълни в предаването "12 + 3" Коралски. 

Според него е необходима политическа воля да се намери решение на проблема. 

ТЕЛК комисията в Специализираната болница за активно лечение на онкологични 

заболявания е спряла работа 

 

www.dir.bg, 20.09.2021г. 

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/mz-obyavi-kakvi-sa-vazmozhnite-reaktsii-sled-vaksina-

sreshtu-covid-19 

 

МЗ обяви какви са възможните реакции след ваксина срещу COVID-19 

 

По данни на ЕМА и СЗО миокардити и перикардити се наблюдават предимно при 

мъже, в рамките на няколко дни (до 14) след втората доза РНК ваксина 

   

Според публикация в списание "Nature" от 17 февруари 2021 г. честотата на 

алергичните реакции е била 3 случая на 1 млн. дози при ваксина от производителя 

"Moderna" и 5 случая на 1 млн. дози - при "Pfizer". Това съобщиха от Министерството 

на здравеопазването. 

На 29 март 2021 г. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) е публикувала данни, 

че тежка алергична реакция след ваксина от производителя "AstraZeneca" е била 

констатирана при 41 ваксинирани на около 5 млн. дози във Великобритания. 

По данни на ЕМА и СЗО миокардити и перикардити се наблюдават предимно при 

мъже, в рамките на няколко дни (до 14) след втората доза иРНК ваксина. По-чести са 

при млади мъже. До 31 май 2021 г. в страните от Единния европейски акт са били 

докладвани 145 случая на миокардит при Comirnaty (ваксината на Pfizer/BioNTech), 19 

случая след прилагане на Spikevax (ваксината на Moderna), 138 случая на перикардити 

след Comirnaty и 19 случая - след прилагане на Spikevax. За същия период от време, до 

края на май тази година, в страните от Единния европейски акт са били приложени 177 

млн. дози Comirnaty и 20 млн. дози Spikevax. 

СЗО представя данните, постъпили в Американската система за докладване на 

нежелани събития за ваксини, а те са показали, че към 11 юни 2021 г., при лица на 
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възраст 12-29 години са били констатирани 40.6 случая на миокардит при мъже на един 

милион втори дози иРНК ваксини и 4.2 случая при жени, които са получили втора доза 

ваксина. При хора над 30-годишна възраст - 2.4 и 1 на милион втори дози за мъже и 

жени съответно. 

Инфекцията със SARS-CoV-2, но не и ваксината, се свързва и със значително повишен 

риск от перикардит, сърдечни аритмии, инфаркти, инсулти, белодробна емболия, 

дълбока венозна тромбоза, остро бъбречно увреждане и др. 

"Апелирам студентите, които са решили и желаят да се ваксинират, да го направят. 

Мобилни ваксинационни пунктове ще бъдат разположени и в други университети, при 

желание от страна на обучаващите се във висшите училища", заяви заместник-

министърът на здравеопазването д-р Тома Томов  по време на откриването на мобилен 

имунизационен пункт в двора на Университета за национално и световно стопанство. 

"За да бъдат премахнати противоепидемичните мерки, както се случва в много държави 

в Европа, е необходимо да постигнем високо ваксинално покритие", подчерта Томов и 

допълни, че обучението в присъствена среда е свързано именно със спазването на 

противоепидемичните мерки от страна на обществото. 

Националното представителство на студентските съвети отчита интерес от страна на 

студентите към ваксинацията, данните сочат, че над 30% искат да се ваксинират. 

Преди няколко дни от МЗ разпространиха и информация, в която посочват, че 

ваксините срещу COVID-19 не съдържат канцерогенни съставки. На иРНК ваксините 

се разчита да помогнат в борбата с раковите заболявания. 

Нарастването на относителния дял на хората с имунитет (поради поставяне на ваксина 

или прекарана инфекция) стеснява нишата, в която вирусът циркулира. Вирусът мутира 

само когато се размножава. Затова е важно да се ограничи разпространението му. 

Обичайните странични ефекти при поставяне на ваксина срещу COVID-19 са 

температура, умора, главоболие, подуване на лимфни възли и други. Те се срещат по-

рядко и са по-слабо изразени при хора над 55-60 години. 

В клиничните изпитвания при ваксините срещу COVID-19 са включени десетки хиляди 

доброволци, което е много повече в сравнение с проучванията при предишните 

ваксини. Колкото и дълго да протичат проучванията, няма как в тях да бъдат открити 

реакции, настъпващи по-рядко от 1 на 3000 и 1 на 5000 случая например. При всички 

медицински продукти нежеланите редки ефекти се появяват, когато продуктът влезе в 

реалния живот и стигне до огромен брой хора, посочват от МЗ. 

 

www.zdrave.net, 20.09.2021 г. 

https://www.zdrave.net/-/n19262 

 

БЛС: Нападателите над медиците във Варна да бъдат наказани с цялата строгост 

на закона 

 

Българският лекарски съюз остро осъжда поредната недопустима и безочлива проява 

на агресия над медици от мобилен пункт за ваксинация вчера. Това се казва в изявление 

на съсловната организация по повод нападението на група антиваксъри над екип от 

1-во ДКЦ във Варна и принудата да прекъснат ваксинацията. 

Съсловната организация е категорична, че подобна проява на агресия над медицински 

лица е недопустима и прекрачва всички граници на нормалността, и настоява 

нападателите да бъдат наказани с цялата строгост на закона. 

 „Припомняме, че на провелия се на 18 септември 72-и Събор на БЛС призовахме 

обществото да се ваксинира, защото ваксините са единственият начин за защита от 

http://www.zdrave.net/
https://www.zdrave.net/-/n19262


Page | 6 

6 

коварната болест, която отне над 20 хиляди човешки живота, от които над 120 на 

медици“, казват още от БЛС. 

По-рано днес Министерството на здравеопазването също осъди категорично 

незаконните действия на антиваксърите. „Като министър на здравеопазването 

настоявам прокуратурата да разследва случая и ако се установят данни за извършено 

престъпление, виновните лица да бъдат изправени пред съда“, заяви министър Кацаров. 

 

www.bnt.bg, 20.09.2021 г. 

https://bntnews.bg/news/obsazhdat-ideyata-za-zdraven-serftifikat-pri-poseshtenie-na-

zavedenie-1169415news.html 

 

Обсъждат идеята за здравен серфтификат при посещение на заведение 

 

На заведение със сертификат за ваксинация, преболедуване или отрицателен бърз или 

PCR тест. Идеята е била обсъдена от хотелиери и ресторантьори със служебния 

министър на туризма. 

Предложението е тестовете да се заплащат от държавата и да се правят в лаборатории, 

разположени в центъра на големите градове. А валидността им да е до 48 часа. Освен за 

посетители тестовете щели да бъдат задължителни и за работещите в заведенията, 

които не са ваксинирани или преболедували. Целта е да отпаднат ограниченията за 

заведения, нощни клубове, кина, театри и други бизнеси, засегнати от ограничителните 

мерки. В четвъртък темата ще бъде обсъдена и със здравния министър. 

"Пари няма. Това е общото мнение и на министъра, и на бранша. Те са 60 млн. Ако по 

схемата участват всички възможни фирми, при добра визия се падат около 600 лв. на 

фирма. Нашето основно искане е никакво затваряне на който и да е бранш, заяви проф. 

Георги Рачев от Българската асоциация на туристическите агенции. 

 

www.bgonair.bg, 20.09.2021 г. 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/239874-d-r-botev-v-balgariya-se-prekalyava-s-

antibiotitsite-pri-kovid-19-horata-se-uvrezhdat-poveche 

 

Д-р Ботев: В България се прекалява с антибиотиците при Ковид-19, хората се 

увреждат повече 

 

Имам пациенти, на които като има спрем антибиотиците и оздравяват, заяви 

хематологът 

 

Оставаме на дъното в статистиката за ваксинирани срещу Ковид-19. В същото време 

антиваксъри нападнаха медици във Варна и спряха работата на ваксинационен пункт.  

"Тази война се води, защото хората не вярват на производителите и на политиците. Но 

да ти отнемат правото да се ваксинираш е чудовищно, не можеш да отнемеш правото 

на хората, които не искат да рискуват живота си и този на близките си, това е 

подсъдно", коментира хематологът д-р Чавдар Ботев в студиото на "Денят ON AIR". 

Според него ваксинацията е много важна част от битката срещу коронавируса. Той 

подкрепя ваксинацията при децата в рискови групи. 

"Има деца, които са доста увредени още от малки, при тях Ковид-19 може да протече 

много тежко. Това са децата с диабет, наднормено тегло, гинекомастия. Реакциите след 

ваксинация с Pfizer при децата е както при възрастните, но детският организъм реагира 

по-бурно. Реално ние ще знаем какви са качествата на тези ваксини след 10 г.", уточни 

д-р Ботев. 

http://www.bnt.bg/
https://bntnews.bg/news/obsazhdat-ideyata-za-zdraven-serftifikat-pri-poseshtenie-na-zavedenie-1169415news.html
https://bntnews.bg/news/obsazhdat-ideyata-za-zdraven-serftifikat-pri-poseshtenie-na-zavedenie-1169415news.html
http://www.bgonair.bg/
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/239874-d-r-botev-v-balgariya-se-prekalyava-s-antibiotitsite-pri-kovid-19-horata-se-uvrezhdat-poveche
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Той предупреди, че при голяма част от пациентите с Ковид-19 се прекалява с 

прилагането на антибиотици. 

"Има пациенти, при които при продължително лечение се изписват и 4 антибиотика. 

При някои пък антибиотик се дава само заради температура. Тя само по себе си не 

изисква такова лечение. И когато стигнат до реанимация болните са с много 

инфекциозни бактериални заболявания. И когато трябва да интубираме болните, се 

получава висока смъртност", предупреди хематологът.  

Той посочи, че при рискови пациенти, предимно тези с хронична белодробна болест, 

прилагането на антибиотици е препоръчително. Но подчерта, че погледнато отстрани 

изглежда все едно има фирми, заради които се изписват антибиотици в името на 

печалбата. 

Хематологът препоръча да се направи проучване, което да покаже как различния 

подход в лечението влияе на заболяването.  

"Да се вземат 100 души и половината да се лекуват агресивно с антибиотици, каквито 

често се прилагат, а другите - с по-щадящи медикаменти. Имам пациенти, на които 

като има спрем антибиотиците и оздравяват", заяви  д-р Ботев пред Bulgaria ON AIR. 

Той уточни, че у нас се правят много малко проучвания за имунитета след 

ваксинирането, след преболедуване. Според него трябва да се изследват и децата, за да 

се види каква част имат създаден имунитет.  

Хематологът препоръча всеки, който реши да се ваксинира, да проучи внимателно коя 

е най-подходящата ваксина за него.  

"Ползата от ваксините е много голяма. Не знам при толкова много увредени хора защо 

у нас не се прави нищо. Мерките са доста демократични в България, но те не се спазват, 

затова е толкова зле положението", коментира още д-р Ботев. 

 

www.bnr.bg, 20.09.2021 г. 

https://bnr.bg/horizont/post/101529432/d-r-branzalov 

 

Д-р Брънзалов: Фалшивите Covid сертификати могат да доведат до сериозни 

последствия 

 

"Коренът на проблема е голямата резистентност на българското население да се 

ваксинира срещу Covid-19". Това заяви пред БНР д-р Николай Брънзалов, заместник-

председател на Българския лекарски съюз. 

"Има и неверие, и страх, но се появиха в публичното пространство и много 

противоречиви мнение, в това число и на мои колеги, което доведе до срив на 

доверието във ваксината, а някои и до ден днешен твърдят, че няма пандемия в света, а 

всичко минава като едно грипче. Това е много пикантно, но не отговаря на 

медицинската наука. Второ - ограничителните мерки пораждат в обществото гняв към 

тях. Медицинската наука повелява да се използва единственото оръжие, което имаме 

сега - ваксина". 

Той обясни, че държавите с висока степен на ваксинационно покритие на населението 

вече се връщат към нормалността. 

Според д-р Брънзалов Covid епидемията, в разгара на четвърта вълна, трябва да бъде 

приоритет за властта и медиите в страната. Той подчерта, че няма разяснителна 

кампания в медиите, за да се информират хората за ползите от ваксината срещу Covid-

19. 

Д-р Николай Брънзалов коментира издаването на фалшиви ваксинационни 

сертификати, като определи това като криминален акт, за който компетентните органи 

трябва да си влязат във функциите - да разследват и да има съдебни наказания: 

http://www.bnr.bg/
https://bnr.bg/horizont/post/101529432/d-r-branzalov
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"Става въпрос за много сериозни последствия, до които това може да доведе, ако стане 

масово... Заблуждаваме обществото за неговото здраве. Заблуждаваме всички страни за 

разпространението на вируса в България. Документът не е здраве". 

 

www.actualno.com , 20.09.2021 г. 

https://www.actualno.com/healthy/laboratoriite-vyv-vojna-koj-e-po-po-naj-v-ofertite-s-

testove-za-covid-19-news_1645744.html 

 

Лабораториите във война: Кой е по-по-най в офертите с тестове за COVID-19 

 

Лаборатории се надпреварват с промоции на тестове за COVID-19. Сайтовете за 

намаления преливат от ваучери за изследвания. 

Всъщност в лечебните заведения бързите тестове са безплатни за пациенти със 

симптоми. Джипито пък може да ни издаде и направление за PCR. Въпреки това все 

още много хора се обръщат към лабораториите, а в отговор на търсенето те привличат 

клиенти с оферти. Така например антигенният тест, който доскоро струваше между 30 

и 40 лв. на повечето места, сега може да се намери за 20 лв. с ваучер за намаление. В 

съседна Гърция например въведоха единна цена от 10 евро и там всяка лаборатория, 

дори и частните, са принудени да се съобразят със заповедта. У нас обаче 

лабораториите сами определят цените на услугите си. Така на някои места PCR тестът 

на промоция излиза 60 лв., а на други – 120 лв, пише "Телеграф" 

Някои лаборатории предлагат и пакети. Например бърз антигенен тест за COVID-19, 

пълна кръвна картина, скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ) и Ц-реактивен 

протеин (CRP) на цена от 27 лв. Друг диагностичен пакет пък включва пълна кръвна 

картина с диференциална кръвна картина, CRP и изследване на нивата на Д-димер, 

фиретин и лактат дехидрогеназа (LDH/ЛДХ) на цена от 52 лв. От лабораторията 

обясняват, че предлагат точно тези изследвания, защото при заразените най-често се 

наблюдават понижени лимфоцити и тромбоцити, увеличение на маркерите за 

възпаление СУЕ, ЦРП и феритинин, които са острофазовите белтъци, увеличено ниво 

на някои ензими и на Д-димер, който е показател за засилено тромбообразуване. 

Освен за хората със симптоми на коронавирус лабораториите имат оферти също за 

преболедували и ваксинирани. Все още много хора бъркат антигенните тестове с 

тестовете за антитела. Те обаче са съвсем различни. Едните се правят при съмнение за 

заразяване, а другите след прекарване на вируса, за да се установи имаме ли изградена 

защита.  

Тестовете за антитела също са различни. Повечето оферти на лабораториите са за т.нар. 

количествени тестове за антитела, с които се определя количеството на IgG антителата. 

Една от промоциите предлага ваучер именно за изследване на имунитета след 

ваксинация. То се прави с венозна или капилярна кръв. Промоционалната цена на тези 

тестове е между 20 и 25 лв. Една от обявите пък предлага промоция на по-скъпото и по-

прецизно изследване на Т-клетъчен имунитет. С 10% отстъпка цената се връзва около 

100 лв. Изследването се прави най-малко 10 дни след преболедуване и завършена 

имунизация. То измерва промяна в концентрацията на интерферон гама в кръвта, като 

за целта се взема венозна кръв. Резултатите излизат до 10 работни дни. 
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