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Вестник „Форум Медикус“ - и във Facebook

ü Електронен вариант 
          30 лева за година 

Абонаменти - само в редакцията 
Информация на www.forummedicus.com 

 
ü Класически дизайн на хартиен носител 
          26 броя за 39 лева 

Абонаменти чрез Български пощи,  
Доби прес, както и в редакцията

„Форум Медикус“  
в два модела

Абонаментна кампания

Дигитализация  
в офталмологичната практика 

На стр. 5

Онкологията у нас – 
анамнеза чрез езика 

на числата   На стр. 6-7

l 10 държави  
настояват  
за редуциране  
на доставките  
на ваксини  
срещу COVID 

Министрите на здра-
веопазването на Бълга-
рия, Хърватия, Естония, 
Унгария, Литва, Латвия, 
Полша, Румъния, Слове-
ния и Словакия предста-
виха общо писмо до ЕК с 
настояване за редуцира-
не на предстоящите дос-
тавки на ваксини срещу 
COVID-19, както и за 
предоговаряне на усло-
вията по споразумения-
та, подписани от ЕК, 
съобщиха от МЗ. 

Целта на предогова-
рянето е да бъде гаранти-
рано ефективното израз-
ходване на публичен 
ресурс и да има клаузи, 
защитаващи обществе-
ния интерес. 

По време на дебата 
относно Регламента за 
Европейското простран-
ство за здравни данни, 
който се проведе на 14 
юни т. г. в рамките на 
редовно заседание на 
Съвета на Европейския 

съюз по заетост, социал-
на политика, здравеопаз-
ване и потребителски 
въпроси, министър Сер-
безова е изразила сери-
озната си загриженост 
относно излишъка от вак-
сини срещу COVID-19, 
които предстои да бъдат 
бракувани, тъй като дос-
тавяните количества се- 
риозно надхвърлят пот-
ребностите на населе-
нието. Тя е припомнила, 
че България е изпращала 
до ЕК писма с конкретни 

предложения за промяна 
в текстовете на спора- 
зуменията. 

 
l Очакваните ползи  
от цифровизацията 

на здравния сектор, както 
и от необходимостта от 
отчитане на ефекта върху 
здравните услуги и меди-
цинските грижи в държа-
вите членки, инвестициите 
в инфраструктура, защи-
тата на личните данни  
и спазването на етични 
принципи, свързани с дос-

тъпа до данни на пациен-
ти, също са били обект на 
дискусия. Министър Сер-
безова е акцентирала вър- 
ху запазването на въз-
можността за споделяне 
на пациентски данни като 
право, а не като задълже-
ние. Тя е подчертала, че е 
необходимо информира-
ното съгласие на гражда-
ните за употреба на дан-
ните им да остане, за да 
се съхрани доверието в 
системата. 

ФМ

Революция в лекарствените 
регулации На стр. 10

50-годишен юбилей на 
Клиниката по клинична 

имунология с банка  
за стволови клетки 

На стр. 8

Акад. Владимир Овчаров за 

трансджендър идентификацията 
На стр. 9
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Броят е приключен редакционно на 14 юни т. г. в 17 часа

Той бе избран с 26 гласа, 
срещу 13 за акад. Христо Бело-
ев, ректор на Русенския уни-
верситет, и 4 гласа за пpоф. 
Димитъp Димитpов, ректор на 
УНСС. Досега акад. Трайков бе 
член на УС на Съвета на ректо-
рите, който обединява ръково-
дителите на 51 университета и 
висши училища в България. 

Акад. Трайков представи 
приоритетите за мандата: 

- Защита на академичната 
автономия на университетите. 
Съветът на ректорите би след-
вало да служи като партньор, 
но и превантивен контролен 
механизъм спрямо изпълнител-
ната власт, а образователните 
дебати следва да се развиват 
първо на експертно ниво в 
общността. Нашият Съвет на 
ректорите има нужда от силно 
лидерство, което може да 
казва „не” на опитите на раз-
лични политически сили да 
използват интересите на вис-
шите училища като разменна 
монета. 

Концепцията, че България 
има нужда от всички свои учи-
лища и всички правила, регули-
ращи системата, трябва да 
отчита в еднаква степен трите 
основни функции на висшите 
училища: образователно-пре-
подавателска; научноизследо- 

вателска и обществена. Всяко 
нормативно правило, което хи- 
пертрофира определена функ- 
ция и атрофира другите, води 
до дисбаланс. 

Предизвикателството пред 
Съвета на ректорите ще бъде 
усилието той да продължи да 
бъде автентичен и легитимен 
представител на всички бъл-
гарски висши училища – и дър-
жавни, и частни, и столични, и 
извънстолични, и големи, и 
малки, и такива с по-големи 
бюджети и други с по-скромни 
възможности, подчерта акад. 
Трайков. И продължи: 

- Независимо че съм пред-
ставител на научноизследова-
телските университети, смятам, 
че има необходимост от неза-
бавно обособяване на норма-
тивен режим, регулиращ при-
ема, финансирането и изисква-
нията за друга група практико-
приложни висши училища, коя- 
то дефинирам като „самостоя-
телна писта за развитие“. Това 
в никакъв случай не би трябва-
ло да се разбира като „второ 
качество университети“, а като 
равностойна група университе-
ти, но с изведени приоритети в 
практико-приложната наука и 
обучение. 

Защитата на българското 
висше образование – чрез смя- 

на на акцента от износ на наши 
студенти в чужбина към обеди-
нени усилия в посока формира-
не от държавата на национална 
политика за привличане на 
чуждестранни студенти в Бъл-
гария, и износ на наше обуче-
ние в чужбина, чрез промяна 
на нормативната база в тази 
област, която е напълно неаде- 
кватна на съвременните хиб-
ридни форми и затруднява уни-
верситетите. Моето виждане е, 
че профилирането на универ-
ситетите трябва да бъде сред- 
ство, подпомагащо всяко вис- 
ше училище да си намери ниша 
и само да балансира тежестта, 
разбира се, под надзора, но не 
и под диктата на държавата, 
каза в заключениe ректорът. 

ФМ

Акад. ЛъчезарТрайков стана председател  
на Съвета на ректорите

Цитат от седмицата 
Д-р Петър Грибнев, зам.-министър 

на здравеопазването: 
- Финансовото състояние на бол-

ниците като цяло е стабилно. От 62 
държавни болници, които МЗ следи и 
има участие в тях, около 54% не гене-
рират загуби.  

Критично е състоянието на „Пиро-
гов“, „Александровска“, „Св. Георги“ в 
Пловдив и на НСБАЛ по хематология 
в София, но те лекуват най-тежко бол-
ните пациенти. 

Болниците в Самоков и в гр. Гоце 
Делчев са общински, но се държат добре финансово и се разви-
ват, болницата в Чирпан обаче не успява. Тези, които са добре 
финансово, ще продължат да съществуват, но към тези, които не 
поддържат финансова стабилност, сме предприели мерки да 
предоставят адекватни и детайлни бизнес планове. 

Осъществява се контрол относно фалшивите хоспитализации, 
където е необходимо се изпращат проверки. 

Когато системата стане видима за всички след въвеждането 
на електронното направление, ще можем да кажем къде и в кои 
болници има голямо натоварване. Електронното здравеопазване 
върви - въведохме електронното направление, а през август 
предстои да въведем електронната хоспитализация. 

Пред БНТ

Обучение на 
военни лекари 

От 13 юни т. г. започна приемът на 
документи за явяване на редовна изпит-
на сесия и за кандидатстване по специ-
алността „Военен лекар”, която се осъ-
ществява по тристранния проект между 
ВМА, МУ във Варна и Висшето военно-
морско училище „Н. Й. Вапцаров". 

Крайният срок за записване е 27 юни 
2022 г., а повече информация относно 
изискваните документи, начините за 
регистрация и изпитите може да бъде 
намерена на интернет страниците на МУ 
във Варна и Висшето военноморско учи-
лище. 

Обучението по специалността „Вое-
нен лекар” стартира през 2017 г., като 
ежегодно се приемат по 20 курсанти, на 
които е осигурено: безплатно обучение в 
двата университета; гарантирана реали-
зация след завършване с договор за 
работа като военен лекар – 10 години; 
настаняване, хранене, военно и меди-
цинско облекло, учебници и учебни посо-
бия, стипендии, участия в научни фору-
ми. 

В края на шестгодишното обучение 
лекарите получават две дипломи: магис-
тър по „Медицина” и бакалавър по спе-
циалност „Организация и управление на 
военни формирования на тактическо 
ниво”. Всеки един от завършилите специ-
алността ще има възможност за специа-
лизация във ВМА, както и за повишаване 
на квалификацията не само в България, 
но и във всички страни - членки на НАТО.

Жалба в съда 
срещу НРД 

Националното сдружение на частните болници вне- 
се жалба срещу Анекса на НРД във ВАС, в която се 
извеждат като основни доводите, че анексът противо-
речи на редица закони, както и че двете страни по 
анекса – НЗОК и БЛС, 
нямат предоставена по за- 
кон компетентност да регу-
лират и  определят размер 
на трудови възнаграждения 
и тяхното процентно  съот-
ношение в общите разходи 
на изпълнителите на бол-
нична помощ. Национални-
те рамкови договори не 
уреждат въпросите за ми- 
нималните и максималните 
трудови възнаграждения и 
законодателят не е делеги-
рал такива правомощия на 
БЛС и НЗОК. От НСЧБ също 
така отбелязват, че БЛС и НЗОК не разполагат с пра-
вомощия да уреждат материя, за която не са  надлежно 
овластени. 

В жалбата се посочва, че разпоредбите на рамко-
вия договор, чрез които  се фиксират заплати, които 
определен търговец ще заплаща на  служителите, и се 
въвеждат санкции за неизпълнение на нормативно  
определените заплати така, както предвиждат тексто-
вете на параграф 71  и 72, са в противоречие с КТ, ЗЗД 
и ТЗ. 

В жалбата се отбелязва и противозаконността на 
залегналите в анекса  текстове, с които се въвеждат 
условия за обратно действие или  въвеждане в сила от 
задна дата. Придаването на обратно действие на  
посочените разпоредби на анекса към НРД противоре-
чи и на принципите на  последователност и предвиди-
мост, на които трябва да отговарят нормативните акто-
ве, твърдят от НСЧБ. 

ФМ

По случай Световния ден на 
кръводаряването 14 юни, Бъл-
гарският червен кръст и Нацио-
налният център по трансфузи-
онна хематология изразяват 
своята признателност, почит и 
уважение към доброволните и 
безвъзмездните кръводарите-
ли, към хората, които с кръвта 
си спасяват човешки живот. 

Милиони хора по света дъл-
жат своя живот на благородст-
вото и съпричастността на ня- 
кого, когото никога не са сре-
щали, на милосърдието и без-
користната помощ на човек, 
който по своя воля дарява част 
от себе си – кръвта си, без 
дори да се замисля за матери-
ални облаги. А човешката кръв 

няма аналог и това я прави без-
ценна. 

Изпълнявайки своята ху- 
манна мисия, Българският чер-
вен кръст работи за изгражда-
не на позитивно отношение 
към донорството и в частност 
към доброволното и безвъз-
мездно кръводаряване, особе-
но сред младите хора и под-
растващите. 

Благодарим на кръводари-
телите за безценния им принос 
както при извънредни ситуации 
и бедствия, така и във всеки- 
дневната грижа за стотици хи- 
ляди нуждаещи се пациенти! 

Поклон и респект пред дъл-
боко хуманната мисия на всич-
ки кръводарители!

ККрръъввооддаарряяввааннееттоо   ее     

аакктт   ннаа   ссооллииддааррнноосстт
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ППоо   ссллееддииттее   ннаа   ссъъббииттиияяттаа
МБАЛ - Самоков 
Обновление 

С тържество на 3 юни т.г. бе официално 
открито обновеното хирургично отделение на 
лечебното заведение. 

Създадени са много по-добри условия за 
работа на медиците и за пребиваване на паци-
ентите, които годишно са над 1000 души. Новото 
хирургично отделение вече отговаря на евро-
пейските стандарти. То разполага с 30 легла, от 
които 6 са за съдова хирургия, а 3 – урологични. 

Основният ремонт на отделението е извър-
шен със средства по проект “Красива България” 
със съдействието на Община Самоков. 

Повечето отделения на самоковската болни-
ца са изцяло обновени през последните години. 
Както е известно, болницата обслужва не само 
Самоковска община, но и община Долна баня. 

Лентата в тържествения ден прерязоха зам.-
министърът на здравеопазването д-р Петър 
Грибнев, кметът Владимир Георгиев и управите-
лят на МБАЛ-Самоков д-р Красимира Ковачка.  

Сред гостите, разгледали с интерес обнове-
ното отделение, бяха и директорът на РЗИ д-р 
Розалина Чобанова, директорът на “Спешна 
помощ” в столицата и в Софийска област д-р 
Георги Гелев, председателят на БЛС д-р Иван 
Маджаров. 

В словото си д-р Ковачка изтъкна постоянна-
та подкрепа на общинската управа за развитието 
на самоковската болница.  Кметът Георгиев отбе-
ляза, че местната власт ще продължава да под-
помага обновяването на болничните отделения и 
закупуването на модерна техника. Предстои да 
бъде модернизирано и Детското отделение. 

 
В МБАЛ – гр. Кубрат 
Ново медицинско 
оборудване  

Апаратурата е закупена със средства на 
Община Кубрат, като за нуждите на лечебното 
заведение са осигурени четири пациентски 
монитора от ново поколение, които служат за 
проследяване състоянието на пациентите в 
реално време чрез изобразяване на всички 
жизнени показатели. Мониторите вече са мон-
тирани в отделението по вътрешни болести. 

Това е поредното оборудване за кубратската 
болница, закупено и предоставено с общински 
средства. Благодарение на общинската управа 
лечебното заведение се сдоби  с механични и 

електрически легла, пулсоксиметър за измерва-
не на кислородното насищане на кръвта и сър-
дечната честота, преносими бутилки с кислород. 
Предоставени бяха също швейцарски електро-
кардиограф, който разполага с 8-инчов цветен 
LCD дисплей, посочи пред БТА управителят на 
болницата д-р Леман Балканджиева. 

МБАЛ възобнови нормалната си работа по 
оказване на медицинска помощ и лечение на 
пациентите от района. При пълен капацитет 
функционират отделението по хирургия, невро-
логичното, детското, акушеро-гинекологичното 

и отделението по вътрешни болес-
ти. Нормално протичат всекиднев-
ните дейности в клиничната лабо-
ратория, микробиологията и в 
патологоанатомичната лаборато-
рия. Възстановена е работата и на 
физиотерапевтичното отделение.  

 
 

Дойдоха  
прокуристите 
l В Александровска 

Владимир Георгиев, дългогоди-
шен финансист и банкер, ще заеме 
поста прокурист на УМБАЛ „Алек-
сандровска“ с решение на Съвета 

на директорите на лечебното заведение от 27 
май т.г. Той ще се включи в управлението на 
най-голямата университетска многопрофилна 
болница в страната съвместно с настоящия 
изпълнителен директор д-р Атанас Атанасов. 
Причината е лошото финансово управление на 
болницата през последните години и натрупани-
те просрочени задължения в размер на 38 млн. 
лева към май 2022 г. 

Новият представител на ръководството ще 
бъде натоварен с процеса по стабилизиране на 
финансовото състояние чрез промяна във вът-
решните процедури и правила, предоговаряне 
на дълговете към кредиторите, оптимизиране на 
приходите и разходите, както и повишаване на 
оперативната ефективност на лечебното заведе-
ние. 

Владимир Георгиев е доказан експерт в меж-
дународната дейност и ликвидността на банките 
и търговските дружества. Има опит в консолиди-
рането и оздравяването на кредитни и корпора-
тивни институции. Над 19 години е участвал във 
финансовото управление на български и чуж-
дестранни инвестиции в различни сектори на 
икономиката.  Преди да заеме поста в Алексан-
дровска болница е бил член на Управителния 
съвет и изпълнителен директор на Българската 
банка за развитие 

 
 

l В "Пирогов" 
Въведеният модел на управление в 

УМБАЛСМ „Пирогов“ и слабата финансова дис-
циплина назад във времето са причината за 16 
млн. лв. просрочени задължения, смята проку-
ристът Пламен Милев. Сред задълженията на 
прокуриста са преразглеждане на всички дого-
вори, представяне на оздравителен план, пред-
оговоряне на дълговете на болницата с кредито-
рите и оптимизиране на приходите и разходите 
на болницата. Осигуряването на допълнителни 
средства, необходими за модернизация на кли-
никите и за кадрово обезпечаване на болницата 
също са сред основните задачи на прокуриста. 
По думите му болницата не е в критично, но е в 
предкритично финансово състояние. „Това на- 
ложи да се търси форма на управление, като в 
болницата влезе прокурист и раздели управле-
нието на две части. От една страна е медицин-
ската дейност, която продължава да си върши 
ръководството, а от друга са финансовите пото-
ци, които са в моите задължения“, подчерта 
Милев.

Над 200 лекари присъстваха на XX юбилейна конференция по 
клинична хомеопатия, която се състоя в края на май в Несебър. 
Събитието бе организирано от Българската медицинска хомеопа-
тична организация и Европейската школа по клинична хомеопа-
тия (ЕШКХ) с подкрепата на световния лидер в хомеопатията - 
френската компания BOIRON. 

Темата на форума бе „Хомеопатията като част от съвре-
менния интегративен подход към предизвикателствата на 
XXI век: postCOVID, онкология, метаболитни нарушения“. 
Над 20 български и световни водещи специалисти представиха 
своя опит в диагностиката и лечението на тези проблеми. Хомео-
патичното лечение, като неразделна част от медицинската прак-
тика, беше представено от лекторите на ЕШКХ и от други лекари 
с дългогодишна успешна практика. 

Специален гост на събитието беше проф. Михаел Фрас, спе-
циалист по вътрешни болести в Отделение по онкология и профе-
сор от Университета по медицина във Виена. Той представи 
резултати от свое проучване, публикувано в списание „The Onco-
logist“, за оценка на  въздействието на хомеопатичното лечение 
върху качеството на живот и върху преживяемостта при пациенти 
с напреднал стадий на рак на белия дроб. Данните от това мно-
гоцентрово, рандомизирано, двойносляпо, плацебоконтролирано 
проучване показват, че прилагането на хомеопатични лекарства 
към конвенционалното лечение, помага да се подобри качество-
то на живот на пациентите и поносимостта им към тежката химио-
терапия. Резултатите сочат, че благодарение на хомеопатията 
значително се подобряват 15 странични ефекта (умора, гадене, 
загуба на апетит и др.) и се  удължава преживяемостта на паци-
ентите със 7 месеца.  

„Хомеопатичното лечение като поддържаща терапия при рак: 
препоръки от експертен консенсус“ беше фокус на участието на 
д-р Ингрид Тюнисен, Белгия.  

По традиция водещи специалисти анализираха по всяка една 
от дискутираните теми новите тенденции в диагностиката, профи-
лактиката и лечението на заболяванията: 

„Най-честите прояви на лекарствена токсичност при лечение 
на рака и възможностите на хомеопатията за тяхното повлиява-
не“ - проф. П. Троянова, „Царица Йоанна“ ИСУЛ; „Имуноонколо-
гия - проф. В. Сарафян, МУ- Пловдив; „Адювантна терапия на бол-
ковия синдром в онкологията“ - доц. И. Чилова, УМБАЛ „Св. Гео-
рги“, Пловдив, и проф. Л. Пейчев МУ Пловдив; „Подходи при диаг-
ностика на онкологични заболявания на глава и шия“ -  доц. Н. 
Сапунджиев, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна; „Съвременни аспекти 
на матаболитните болести“ - проф. М. Орбецова, МУ Пловдив, и 
проф. Н. Бояджиева, МУ София; „Съвременни аспекти на диаг-
ностиката и лечението на диабет“ - доц. Д. Попова, „Царица 
Йоанна“ ИСУЛ; „PostCOVID синдром през погледа на пулмолога“ 
- проф. К. Костов, МЦ „INSPIRO“; „Възможности на хомеопатич-
ното лечение при postCOVID синдром и постваксинални реакции“ 
- д-р П. Загорчев, МБАЛ, Шумен; „Соматична симптоматика на 
COVID-19 и postCOVID при деца“ - д-р С. Филчев, Пета МБАЛ, 
София, и д-р К. Бачовска, МБАЛ „Здравето“, София; „COVID-19  и 
детско психично здраве“ - д-р Е. Вълчева, МУ Варна, и д-р З. Угри-
нова, ЕШКХ. Лектори по темата за хомеопатичната подкрепа при 
изброените патологии бяха също д-р Р. Томова, д-р Д. Карабело-
ва, д-р М. Иванов, д-р И. Енев, д-р К. Добрев и др.
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  София, 25 май т. г.  
Boehringer Ingelheim обяви ре- 
зултатите от клинично проучва-
не фаза II за употребата на BI 
1015550, нов изследван инхиби-
тор на фосфодиестераза 4B 
(PDE4B), които са публикувани 
в The New England Journal of 
Medicine. Обещаващите данни 
от 12-седмичната програма, 
които показват забавяне на 
темпа на спад на белодробната 
функция при пациенти с идио-
патична белодробна фиброза,  
бяха представени по време на 
международната конференция 
на Американското торакално 
общество, в сесия Breaking 
News, която се проведе на 16 
май т. г. в Сан Франциско.  

- Тези обнадеждаващи пър-
воначални данни показват, че 
лечението с BI 1015550 забавя 
темпа на спад на белодробната 
функция при пациенти, които 
не са били на одобрените анти-
фибротици, както и при пациен-
ти, които приемат съществува-
щите антифибротични терапии, 
коментира Лука Рикалди, про-
фесор по респираторна меди-
цина в Università Cattolica del 
Sacro в Рим, Италия, главен 
изследовател на проучването. 

Първичната крайна цел на 

клиничното проучване е промя-
ната спрямо изходното ниво на 
форсирания витален капацитет 
– измерване на максималното 
количество въздух (измерено в 
mL), което може да бъде изди-
шано форсирано от белите дро-
бове след пълно вдишване – на 
12-ата седмица. Средните стой-
ности на промяна при пациен-
ти, приемащи BI 1015550, показ-
ват леко повишение на ФВК, а 
при пациентите, които приемат 
плацебо, ФВК е намален: 

• Средните стойности на 
промяна на ФВК при пациенти, 
които не са били на одобрените 
антифибротици, са +5,7 mL за 
BI 1015550 и -81,7 mL за плаце-
бо;  

• При пациенти, които вече 
приемат антифибротична тера-
пия, средните стойности на 
ФВК са +2,7 mL за BI 1015550 и 
-59,2 mL в плацебо рамото; 

• Съществува >98% вероят-
ност BI 1015550 да бъде по-ефи-
касен от плацебо при забавяне 
на спада на белодробната  
функция при хора с ИБФ. 

- Като глобален лидер в 
лечението на белодробна фиб-
роза, ние имаме амбицията да 
надхвърлим далеч ползите от 
забавяне на прогресията на 

заболяването и се надяваме 
един ден да можем да осигу-
рим лечение за това хронично 
инвалидизиращо състояние, 
каза Карин Бруйон, член на 
Борда на директорите и ръко-
водител на отдел „Фармацев-
тични продукти за хуманната 
медицина” в Boehringer Ingel-
heim. - Резултатите от фаза II на 
изпитването засилват доверие-
то ни в BI 1015550, а изследва-
нията ще бъдат  ускорени в 
основната клинична програма 
фаза III. Ще работим с регула-
торните агенции и научните 
общности, за да предоставим 
възможно най-бързо терапия 
от ново поколение на пациен-
тите с белодробна фиброза, 
допълни тя. 

Клиничното проучване пос-
тига и вторичната си крайна 
цел, демонстрирайки, че BI 
1015550 показва приемлив про-
фил на безопасност и поноси-
мост при пациенти с ИБФ в 
продължение на 12 седмици. 
Диарията е най-често съобща-
ваното нежелано събитие при 
пациентите (>10% от пациенти-
те) и всички нежелани събития 
са докладвани като несериоз-
ни. Не са идентифицирани нови 
области за безопасност и 

изходните характеристики като 
цяло са балансирани при двете 
групи пациенти. 

BI 1015550 е отличена със 
статут на „пробивна терапия” 
от Американската агенция по 
храните и лекарствата (FDA) 
през февруари 2022 г. 
Boehringer Ingelheim ще започ-
не клиничната програма фаза 
III, за да проучи допълнително 
дали BI 1015550 подобрява 
белодробната функция при 
хора с ИБФ и други форми на 
прогресивна белодробна фиб-
роза с амбицията да предоста-
ви тази терапия на пациентите 
възможно най-скоро. 

Клиничното проучване 
фаза II е рандомизирано, двой-
но сляпо, плацебоконтролира-
но изпитване (NCT04419506), 
което изследва профила на 
ефикасност и безопасност на 
перорален  BI 1015550, 18 mg 
два пъти дневно, при пациенти 
с ИБФ (n=147). 

Пациенти с ФВК ≥45% от 
прогнозната стойност, които 
или не са били на антифибро-
тична терапия, или са били на  
стабилна доза антифибротична 
терапия в продължение на най-
малко 8 седмици преди да се 
включат в проучването, и са 

били рандомизирани в съотно-
шение 2:1 да приемат BI 
1015550, 18 mg два пъти дневно, 
или плацебо, в продължение на 
12 седмици. 

Първичната крайна цел е 
промяна спрямо изходното ни- 
во на ФВК на 12-ата седмица, а 
вторичната крайна точка е 
делът на пациентите с възник-
нали нежелани събития по вре- 
ме на клиничното изпитване. 

По-късно през тази година 
се очаква да започне Програ-
мата фаза III: 

- NCT05321082: при пациенти 
с прогресираща фиброзираща 
интерстициална белодробна 
болест; 

- NCT05321069: при пациенти 
с ИБФ. 

Идиопатичната белодроб-
на фиброза е една от най-
често срещаните форми на 
прогресивни фиброзиращи ин- 
терстициални белодробни бо- 
лести. Симптомите на ИБФ 
включват задух по време на 
физическа активност, суха и 
упорита кашлица, дискомфорт 
в гърдите, умора и слабост. 
Въпреки че се счита за рядко 
заболяване, ИБФ засяга приб- 
лизително 3 млн. души по целия 
свят, предимно пациенти на 
възраст над 50 години, повече-
то от които са мъже. 

Съществуват повече от 200 
белодробни нарушения, които 
могат да доведат до белодроб-
на фиброза – необратимо 
натрупване на съединителна 
тъкан в белите дробове, което 
влияе негативно върху бело-
дробната функция и качеството 
на живот, и могат да бъдат 
животозастрашаващи. 

Референциите по темата са на 
разположение в редакцията.

На 31 май 2022 г. в 
столичната Галерия на 
открито, градина „Крис-
тал“, бе открита докумен-
тална изложба “125 годи-
ни - наука и иновации” на 
биотехнологичната фар-
мацевтична компания 
Рош България по повод 
на юбилейната 125-
годишнина от основава-
нето на компанията. 

В изложбата са 
поместени архивни исто-
рически фотографии и 
факти от развитието на 
науката и компанията 
през XIX, XX и XXI век. 
Рош стартира своята 
дейност в България в 
началото на XX век и екс-
позицията проследява 
тези моменти, както и 
развитието на медицината у 
нас. Сред интересните фото-
графии, представени на общо 
26 пана, са кадри от началото 
на производството на синтети-
чен витамин С, от историята на 
откритията на Нобеловите лау-
реати, свързани с компанията, 

довели до революция в биотех-
нологичните изследвания, как- 
то и от пробива в откриването 
на механизмите за развитие на 
автоимунното заболяване мно-
жествена склероза.  

Изложбата бе открита от 
Хишам Сабри – ген. мениджър 

на Рош България. Сред офици-
алните гости бяха Н. пр. Рай-
мунд Фурер - посланик на 
Швейцария у нас, началникът 
на кабинета на министъра на 
финансите и член на НС на 
НЗОК Виолета Лорер, предста-
вители на Медицинския уни-

верситет в София, на бран-
шови и търговски органи-
зации. 

В приветствието си 
Хишам Сабри заяви:  

- Рош има забележител-
на история, изпълнена с 
върхове и спадове, но най-
вече с истински стремеж 
към иновациите. Преди 125 
години е било невъзможно 
да си помислим, че може 
да произвеждаме големи 
количества лекарства из- 
вън аптеките. Преди 50 
години е било недопустимо 
да си помислим, че паци-
ентите с рак биха могли да 
живеят повече от няколко 
месеца. Може би след 
няколко години ще дойде 
моментът, в който ще мис-
лим, че е невъзможно да 

лекуваме различни хора по 
един и същ начин. Ние вярва-
ме, че персонализираните 
здравни грижи са наистина 
важни за нашите пациенти в 
България.  

В словото си посланикът на 
Швейцария у нас сподели: 

- От посещението си в цен-
тралата на Рош в София се вър-
нах с 8 килограма книги - 3 тома 
с богатата история на Рош, 
свързана с иновацията, като 
център на техния успех и клю-
чов фактор да се задържи във 
времето. Иновацията е част от 
ДНК-то на Рош. Приветствам 
добрите взаимоотношения на 
компанията с институциите и 
тяхното партньорство със све- 
та на науката. 

Проф. Валентина Петкова, 
зам.-ректор на МУ в София,  
прочете поздравителен адрес 
от името на ректорa акад. 
Лъчезар Трайков, който заявя-
ва: “Като образователна инсти-
туция, която работи с новите 
поколения, ние в Медицинския 
университет знаем колко зна-
чими са иновациите в науката, 
за да се развива тя и да се под-
държа високото ниво в обра- 
зованието. Затова дълбоко ува-
жаваме усилията и постиже-
нията на Рош през всички тези 
години“. 

ФМ

Иновативна терапия на Boehringer Ingelheim  
забавя спада на белодробната функция  
при идиопатична белодробна фиброза 
• Потенциалната нова терапия за пациенти с прогресивна белодробна фиброза (PPF)  
се основава на лидерството на Boehringer Ingelheim в лечението на белодробната фиброза  
и ще бъде допълнително изследвана във фаза III клинична програма  

• Необходими са нови медикаменти, които да допълнят съществуващите терапии и  
да помогнат за спиране, а не за забавяне на прогресията на заболяването

Документална изложба на Рош България
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Цел 
По време на засилената дигитализа-

ция в здравеопазването в офталмоло-
гията не съществува специализиран 
софтуер за създаването на електронно 
досие на пациентите. Целта на настоя-
щия проект беше създаване на специ-
фичен офталмологичен потребителски 
интерфейс за управление на данните и 
изследванията на пациентите и обеди-
нението им в електронно досие. Беше 
нужно да се постигне интеграция на 
системи за офталмологични изображе-
ния, обективно състояние, хирургична 
документация и планиране. 

Материали и методи 
Беше създаден софтуерен продукт 

Danny Platform, в който резултатите от 
всички налични в болничната система 
данни и офталмологични изследвания 
бяха систематизирани и са лесно дос-
тъпни  пред екраните на лекарите само 
с един клик. На този етап системата е 
най-пълно разработена за нуждите на 
пациентите със заболявания на макула-
та и най-вече с  макулна дегенерация, 
свързана с възрастта. 

Заключение 
Създадена и внедрена е платформа, 

ориентирана към офталмолозите, обе-
диняваща амбулаторната и хирургична-
та документация. Чрез включване на 
процедури за изобразяване бе създаде-
на основата за бъдещи интелигентни 

мащабни анализи на данни. 
Във времена на нарастващата циф-

ровизация в света, в България все още 
не съществуват очни клиники с елек-
тронни медицински досиета. Нараства-
щият брой пациенти, повишените изиск-
вания към качеството на обслужване на 
пациента и пълнотата на медицинската 
документация правят управлението на 
огромния обем информация от ограни-
чените човешки и материални ресурси 
трудно. Тези процеси могат да бъдат 
структурирани и оптимизирани с по- 
мощта на постиженията на информаци-
онните технологии. Чрез стандартизи-
ране на документацията и директно 
интегриране на данните от текстовите 
файлове и дигиталните изображения в 
електронно управлявано медицинско 
досие, по-бързо и по-ефективно може 
да се постигне по-високо качество на 
лечението. Освен това електронното 
записване на медицински досиета отва-
ря нови и ориентирани към бъдещето 
възможности за клинични изследвания 
и подобрена терапия. Дигиталните кли-
нични данни са достъпни бързо, стан-
дартизирани са и съдържат цялата 
информация за състоянието на пациен-
та във времето. 

Систематизирането на информация-
та, касаеща всяко едно заболяване, е 
ключът към неговото навременно овла-
дяване. Правилото важи с пълна сила 
за специалности като офталмологията, 
чиято диагностика изисква особена 
прецизност и е на много високо техно-
логично ниво. За да посрещне нуждите 
на очните лекари и техните пациенти, 
Българското дружество по офталмоло-

гия стартира пилотен проект, чиято 
основна цел е дигитализирането на 
наличната информация за очните лека-
ри у нас. 

Благодарение на изработения от 
фирма Sqilline продукт Danny Platform, 
резултатите от всички офталмологични 
изследвания биват систематизирани 
пред екраните на лекарите само с един 
клик. 

Създаден е специален алгоритъм, 
чрез който се анализират изображения-
та, придобити след направена образна 
диагностика. Чрез т.нар „machine lear-
ning“ технология цялата информация, 
генерирана при направен очен преглед, 
се извлича под формата на чист текст. 
Получените резултати, подредени в 
достъпен табличен и графичен вид, ста-
ват част от пациентското досие. 

Данните за всеки един пациент се 
анонимизират при обработката и лична-
та информация  е достъпна само на тери-
торията на конкретното лечебно заведе-
ние. Като графики прегледно и достъпно 
се представят ключовите показатели за 
състоянието на пациента във времето, 
както и зависимостта им от приложената 
терапия (фиг. 1). Тъй като не е възможно 
в графичните изображения да бъде при-
ложена цялата информация, при  нужда 
от повече конкретни детайли много 
лесно с помощта на определени икони в 
системата може да се достигне до всич-
ката подробна информация, достъпна в 
информационната система за всяко 
посещение на пациента в т. нар. пациен-
тско досие (фиг. 2). 

Всички направени изследвания, ос- 
вен че са включени в графичен вид, мо- 

гат да бъдат разгледани в системата и 
по-детайлно, за да се вземат предвид и 
структурните промени (фиг. 3) и (фиг. 4). 

Може да бъде установен броят на 
пациентите по различни нозологични 
единици, тяхното разпределение в годи-
ните или по различни критерии - тера-
пия, анатомичен, функционален резул-
тат. С възможностите на платформата 
всички тези данни могат да бъдат ком-
бинирани по различни начини в зависи-
мост от нуждите на проучването.  

Обобщените данни дават възмож-
ност за установяване на тенденции - 
както в медицински, така и в икономи-
чески и управленски аспект. Управле-
нието на ресурсите - медицински и 
човешки, има нужда от тези данни за 
вземането на по-добри решения в пол- 
за на добрата медицинска практика. 

Често се налага във всекидневната 
си практика да събираме информация 
от различни източници, за да прослед-
им състоянието на пациентите и ефекта 
от лечението им. Конкретните данни, 
които могат да бъдат извадени в плат-
формата, дават много конкретна, ясна и 
систематизирана информация за всеки 
пациент от всички източници. С помощ-
та на графичното представяне ориенти-
рането в състоянието на заболяването 
и неговото повлияване е много бързо и 
лесно. По този начин вземането на 
решения за терапевтично поведение 
става по-бързо и аргументирано. 

Чрез внедряването на системата 
смятаме, че нашата всекидневна рабо-
та ще се оптимизира, а качеството на 
работа ще се подобри в името на по-
доброто зрение на нашите пациенти.

Дигитализация  
в офталмологичната 

практика 
Подобряване на ефективността на 

диагностиката и лечението на пациенти 
със заболявания на макулата

 
 

Проф. Ива Петкова – управител на 
Специализирана болница за активно 

лечение по очни болести „Зора“ 

 
 
Д-р Ирина Кунева – началник на 
Очно отделение в СБАЛОБ “Зора” 

Фиг. 2Фиг. 1

Фиг. 4Фиг. 3
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Въпреки намаляващото население в 
страната, броят на новите болнични 
структури се увеличава избирателно и в 
сферата на онкологията. През миналата 
година химиотерапия и лъчетерапия са 
започнали работа в още едно лечебно 
заведение, в същото време все по-
малко са структурите, които предлагат 
палиативни грижи, а всичко това не 
води до комплексност на услугата, 
показват наблюденията на „Индекс на 
болниците“. Те са изготвени на база 
данните на НЗОК за дейността на 
лечебните заведения за онкология. 

Общо 42 са били болниците в стра-
ната, които са извършвали някаква 
форма на активно лечение на онколо-
гични заболявания  през миналата годи-
на. Техният брой се е увеличил с една в 
сравнение с предходната, тъй като 
лекарствено и лъчелечение е започна-
ла да предлага и болница „Сърце и 
мозък“ в Плевен. 

Лекарствена терапия 
Всички 42 лечебни заведения, които 

участват в лечението на онкологични 
пациенти, предлагат  химиотерапия. В 
повечето от тях се извършва и лечение 
с по-иновативните и скъпи таргетни и 
имунотерапии. Обемът на пациентите, 
обхватът на диагнозите и средната цена 
на терапията обаче традиционно вари-
рат в отделните болници. 

Над 2 хил. пациенти по петте пътеки 
и процедури за лекарствено лечение са 
имали девет химиотерапии в страната – 
„Аджибадем Сити клиник“, „Аджибадем 
Сити клиник Токуда“, КОЦ-Бургас, КОЦ-
Пловдив, СБАЛХЗ-София, „Св. Ив. Рил-
ски“ в София, „Св. Георги“ в Пловдив, 
„Св. Марина“ във Варна, „Д-р Г. Стран-
ски“ в Плевен. В същото време пациен-
тите на химиотерапия в други шест бол-
ници са били под 200 за годината. Делът 
на пациентите, които са получили тар-
гетна терапия, е 25 на сто от всички, 
които са преминали химиотерапия, а 

близо 7% са минали през имунотера-
пия. Едва десет от всички 42 болници са 
предоставяли лечение на солидни тумо-
ри, хематологични заболявания, левке-
мии, лимфоми осигурявали са и парен-
терално лечение. Това са „Токуда“, 
ВМА, МБАЛ „Св. София“, „Сердика“, 
Централ Хоспитал, УМБАЛ „Св. Ив. Рил-
ски“, УМБАЛ „Св. Марина“, УМБАЛ „Св. 
Георги“, „Софиямед“, УМБАЛ „Д-р  
Георги Странски“. В три са се лекували 
и детски онкохематологични заболява-
ния – ИСУЛ, УМБАЛ „Св. Марина“, 
УМБАЛ „Св. Георги“. 

Лъчелечение 
От всички 42 лечебни заведения, 

които приемат онкологични пациенти, 
23 предлагат лъчелечение, като броят 
им е увеличен с едно. Дейността им 
отново варира в обема на преминалите 
болни и в обхвата на терапиите. Общо 
17 630 души са получили лъчелечение 
през миналата година у нас, като броят 
им е нараснал с 2188 в сравнение с 2020 
г., което вероятно се дължи на отложе-
ното лечение по време на пандемията. 
С най-голям обем пациенти – над 1000, 
са шест центъра в страната – УСБАЛО в 
София, „Аджибадем Сити клиник“, КОЦ-
Бургас, КОЦ-Шумен, „УниХоспитал“ в 
Панагюрище и „Св. Георги“ в Пловдив. 

Радиохирургия – един от най-модер-
ните методи на лъчетерапия, се е осъ-
ществявала в 11 болници в страната – 
КОЦ-Бургас, „Св. Марина“ във Варна, 
„УниХоспитал“ в Панагюрище, „Сърце и 
мозък“ в Плевен, „Св. Георги“ в Плов-
див, КОЦ-Русе, „Св. Ив. Рилски“ в 
София, „Аджибадем Сити клиник Току-
да“, „Аджибадем Сити клиник“, УСБАЛО 
в София, КОЦ-Шумен. Роботизирана 
хирургия с кибернож обаче се е предла-
гала само в три от тях – „Св. Георги“ , 
„Аджибадем Сити клиник“ и „Сърце и 
мозък“. Нискодозова брахитерапия е 
имало само в четири болници – ВМА, 
„Александровска“, КОЦ-Шумен и „Св. 

Георги“ в Пловдив, а стандартна брахи-
терапия - в 16. Конвенционална телега-
матерапия пък има само в КОЦ-Русе. 

Диспансеризация 
През изминалата година има 69 хил. 

диспансеризирани пациенти в 32 лечеб-
ни заведения от всички 42. С това нива-
та на тази дейност почти възвръщат 
стойностите си отпреди пандемията, 
когато през 2019 г. имаше близо 87 хил. 
диспансеризирани пациенти. Дори този 
брой обаче е далеч от реалните потреб-
ности, тъй като хората с открити и леку-
вани онкологични заболявания през 
изминалите пет години у нас са много 
повече. 

Палиативни грижи 
Осигуряването на тази дейност с 

обществено финансиране става все по-
оскъдно в страната, показват още дан-
ните. През миналата година НЗОК е 
платила за палиативни грижи на 1657 
души в 16 лечебни заведения. От тях и 
активна форма на лечение на онколо-
гични заболявания предоставят 11, като 
през тях са преминали 1450 души. Най-
много – 357, са били обгрижени в КОЦ-
Враца и в „Св. Марина“ във Варна – 272. 
За сравнение през предходната 2020 г. 
палиативни грижи, финансирани от 
здравната каса, са получили 1789 души 
в 17 лечебни заведения. От тези болни-
ци 13 са осъществявали и активна 
форма на онкологично лечение, а паци-
ентите в тях са били 1589. 

Ресурси и резултати 
Средствата и болниците за активно 

лечение на онкологични заболявания у 
нас с годините се увеличават, а населе-
нието намалява. Това обаче не води до 
по-добри резултати, показват още обек-
тивните данни. Според данните на 
Европейския раков регистър (ENCR) 

през 2012 г. средната стандартизирана 
смъртност у нас от всички възрасти и 
сред двата пола (ASR (En)) е била - 
245.0, а през 2020 г. - 258.4. Като абсолю-
тен брой починалите от онкологични 
заболявания през 2012 г. са били 17,9 
хил. души, а през 2020 г. – 19,3 хил. В 
същото време населението у нас по 
данни на НСИ е намаляло от 7,2 млн. на 
6,9 млн. Същевременно средствата за 
онколекарства и броят на лечебните 
заведения значително са се увеличили. 
През 2015 г. – първата за която фигури-
рат публични данни на сайта на НЗОК, 
средствата за онкомедикаменти са 
били близо 246 млн., а лечебните заве-
дения, в които е имало лекарствено 
лечение – 16. През миналата година 
средствата за онкомедикаменти са 
били 708 млн. лв. (571 млн. след отстъп-
ките от страна на индустрията), а лечеб-
ните заведения - 42. 

 

 

„Индекс на болниците“  е съв-
местна инициатива на  „Галъп 
интернешънъл болкан“   и специали-
зирания сайт  clinica.bg.  Нейната 
цел е да даде повече прозрачност 
за дейността на лечебните заве-
дения при някои социалнозначими 
диагнози. Това увеличава възмож-
ностите за извършване на по-
добре информиран избор за лече-
ние при пациентите и заостря 
вниманието на специалистите 
върху постигането на по-добри 
резултати при осъществяването 
на медицинската дейност.

Вижда се ясно, че за перио-
да 2015 – 2020 г., който разглеж-
даме, имаме дори увеличаване 
на лечебните заведения, зани-
маващи се с онкологични забо-
лявания. В същото време няма-
ме необходимите нива на дис-
пансеризация и дори имаме 
намаляване на онова, което 
НЗОК плаща за палиативни 
грижи. Казано накратко, няма-
ме достатъчна комплексност 
на услугата. Има акцент върху 
болничната грижа, но не толко-
ва акцент върху пациентите при 
палиативните грижи за тях и 
диспансеризацията. Най-ради-
калният критерий е съотноше-
нието на нивата на смъртност и 

вложените средства. Това са 
съотношенията на население-
то, което намалява в България, 
и лечебните заведения. При 
намаляващо население имаме 
увеличаващ се брой на лечеб-
ни заведения. При увеличава-
щи се средства, отиващи към 
фармацията, имаме увеличава-
щи се показатели на смърт- 
ност. 

За последната година 
лечебните заведения са се уве-
личили от 41 на 42. При тях има 
сериозни диспропорциии. От 
всички тях около 10 са тези, 
които имат реална работа със 
сериозни онкологични заболя-
вания. Не повече от 9 са тези, в 
които са минали за година над 
2000 пациенти. Има обаче и 6 
болници, в които е имало под 
200 пациенти. Това е интересна 
диспропорция, която също 
трябва да се отбележи. При 
химиотерапиите имаме 25% 
таргетни терапии и 7 % имуно-

терапии, които са по-иноватив-
ният метод. Това означава,  
че достъпът до иновативните 
практики също не е онзи, който 
би ни се искало да бъде. Лъче-
лечение се осъществява в 23 
лечебни заведени. Радиохирур-
гията, която е едно от основни-
те направления, се практикува 
в 11 болници в страната, робо-
тизираната хирургия с кибер-
нож в 3, нискодозовата брахи-
терапия в 4, стандартната  бра-
хитерапия в 16,   конвенционал-
на  телегаматерапия – само на 
едно място. За 2021 г. са дис-
пансеризирани 69 000 души., 
докато през 2019 г. те са били 
близо 87 000 души. Вероятно 
част от намаляването е и зара-
ди коронавируса. Това е и ос- 
новният проблем. Специалис-
тите ще потвърдят, че хората са 
много повече. Този проблем 
много ясно личи в палиативни-
те грижи. През миналата годи-
на е имало 1659 души в лечебни 

заведения, за които НЗОК е 
платила за палиативни грижи. 
За предходния период, 2020 г., 
палиативни грижи по линия на 
касата са получили 1789 в 17 
лечебни заведения. Социоло-
гът в мен би казал, че има спад. 
Виждате, че платеното от каса-
та за палиативни грижи, е 
намаляло. Имаме парадокс. 
Оказва се, че всичко свързано 
с болнична помощ, сякаш рас- 
те, а всичко, свързано с ком-
плексността на услугата, с ка- 
чеството на преживяването, не 
само, че не расте, но дори на- 
малява.  

Тежка е темата за средства-
та и смъртността. Ако се пог-
леднат две референтни години, 
2015 и 2021 г., ясно се вижда 
намаляването на населението 
в България:  съответно средст-
вата за лекарства са 246 млн. 
лв. за 2015 и 708 млн. лв. през 
2021 /с отстъпките 571 млн. 
лева/. Имаме покачване в пъти 

на отделените средства за 
онколекарства при положение, 
че индексите на смъртност за 
двете години  са красноречиви. 
Тя расте. През 2015 г. са почи-
нали над 17 900 души, а после  -
над 19 300 души. Имаме ръсто-
ве. В същото време лечебните 
заведения, лекуващи онколо-
гични заболявания, са станали 
от 16 на 42. Най-общо казано,  
средствата, отделяни от НЗОК, 
растат, но те сякаш отиват най-
вече в болничната помощ и не 
отиват достатъчно в други типо-
ве грижа. Колкото и повече да 
стават те, не си личи от обек-
тивни показатели, смъртността 
да се повлиява благоприятно. 
Възможно е това да е свързано 
и с общия здравословен статус 
в България. Известно е, че и тук 
няма добри новини. Добри но- 
вини обаче сякаш не се виждат 
и по отношение на грижата. 

Проблеми и необходимост от решения
Онкологията у нас – анамнеза чрез езика на числата

Първан Симеонов: 

Прекалено много са тревожните сигнали

http://www.gallup-international.bg/bg
http://www.gallup-international.bg/bg
http://www.gallup-international.bg/bg
http://clinica.bg/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Според резултатите от 

допитване с въпрос какво му 
тежи на нашия пациент, на 
първо място излиза лошото 
отношение на здравната систе-
ма към него и най-вече към 
онкологично болния – нещо 
характерно и твърде неприем-
ливо за нашата действител-
ност. Незнайно защо, но в 
лечебните заведения с тези 
пациенти не се държат добре. 
Хората са недоволни от липса-
та на скринингови и профилак-
тични програми. Навсякъде 
липсва индивидуалният подход 
при лечението. Няма ги мулти-
дисциплинарите екипи, както и 
психологическата помощ, коя- 

то категорично трябва да изле-
зе на преден план. Очевидно е, 
че стресът при чуването на 
тази диагноза е изключително 
голям. Съпроводен е с много 
проблеми за семейството, за 
самия пациент, за работодате-
ля, за неговите близки. Не 
стига, че човекът е онкологично 
болен и трябва да се бори на 
първо място с болестта, но 
трябва да се бори и  с всички 
останали проблеми, които вече 
споменах. Пациентите споде-
лят, че няма ясно разписани 
стандарти, процедури и алго-
ритми, по които трябва да про-
тича тяхното лечение. Често 
пъти благодарение на добрата 
воля на техния лекуващ лекар 
той споделя с тях на базата на 
какво е взел даденото реше-
ние. Тук въобще не може и 
дума да става за взимане на 
решение от лекар и пациент 
така, както това се прави в све-
товен мащаб. В цивилизования 
свят решението винаги се 
взима заедно, след като на 

самите пациенти е дадена из- 
черпателна информация. В 
крайна сметка, животът и избо-
рът са на всеки от нас и всеки 
има право да прецени заедно 
със своя лекар най-добрия път 
за лечението или дори за отка-
за от такова. В онкологита има 
ситуации, в които е по-етично 
човек да прецени, че няма да 
продължи с дадена терапия. 
Следва и проблемът какво 
става при късните фази в края 
на човешкия живот, когато ме- 
дицината е безсилна. За жа- 
лост в България умираме като 
кучета в мъки и болки, казват 
някои хора. Тези пациенти ся- 
каш спират да съществуват за 
здравната система в момента, 
в който вече не могат да им се 
прилагат скъпи лекарства. Те 
остават да разчитат на своите 
близки и се молят да не умрат в 
мъки, както свършват много от 
тях. Такава е ужасяваща ситуа-
ция за ХХI век в една европей-
ска държава, където хората са 
оставени да си отиват по този 

начин. Нищо ново няма да 
кажа, само ще отбележа липса-
та на скрининг и профилактика. 
Освен това, на пациентите 
липсва достатъчна информа-
ция  как самите те да подпомог-
нат своето лечение. Общо 
взето, всеки сам се спасява и 
търси информация от пациен-
тски организации, сайтове и 
други източници, което не бива 
да е така. Няма и никакви про-
грами, които да го подпомагат 
в целия път, в това число и по 
отношение на придържането 
към терапията и здравослов-
ния начин на живот. А такива 
програми трябва да има не 
само по време на терапевтич-
ния процес, но и след това – да 
подпомогнат човека в неговата 
интеграция, обучение, преква-
лификация на работното място, 
ако това се налага. Всички тези 
неща не са застъпени у нас. 
Затова не е случайно, че резул-
татите, които виждаме на фина-
ла с най-очевидния показател – 
висока смъртност, не са задо-

волителни за никого. Част от 
нещата, които хората иденти-
фицират като някаква надежда 
или спасителен  пояс, е така 
широко прокламираната през 
последните години дигитализа-
ция. Те се надяват, че тя ще им 
помогне да са малко по-неза-
висими и по-информирани. 
Надявам се дигитализацията 
да им спести тежката бюрокра-
ция, съпровождаща всеки един 
пациент, като се започне от 
чакането пред кабинети, та се 
стигне до бележки и събиране 
на подписи от лекар на лекар. 
Дори по време на пандемията, 
вместо хората с онкологично 
заболявания да бъдат пазени, 
пак трябваше те да излизат от 
вкъщи и да се борят със споме-
натата вече бюрокрация. Кога-
то човек трябва да мине през 
една недоброжелюбна система 
и остане от нея неизлекуван и 
необезболен, няма как да бъде 
доволен.
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В последните години сме 
свидетели на едно чудо в 
онкологията. Онкологичните 
заболявания от остри живо-
тозастрашаващи заболява-
ния се превръщат в такива с 
хронично протичане. Крайно 
време е да започнем да гово-
рим не само за преживяе-
мост на болните, но и за ка- 
чеството им на живот. Палиа-
тивната грижа е грижата, 
придаваща човешко лице на 
онкологията и на всяко едно 
лечение. В „1984” на Джордж 
Оруел изчезват понятия като 
свобода, демокрация, защо-
то когато хората нямат тако-
ва абстрактно понятие, те не 
се нуждаят от него. Какво 
липсва на нашето здравео-
пазване, като цяло? Аз се за- 
нимавам с палиативна меди-
цина и мога да кажа, че на 
него не му липсват пари. На 
него му липсва милосърдие. 
Понятията изчезват едно по 
едно. В началото бяха мило-
сърдни сестри, после стана-
ха просто сестри, а след това 
изчезнаха сестрите и стана-
ха специалисти по здравни 
грижи. Когато няма милосър-
дие, системата се превръща 
в търговия. Да сте видели 
милосърден търговец? Няма 
такъв. Медицината е храм, а 
когато Христос е влязъл в 
храма, първата му работа е 
била да изгони търговците 
оттам. Ние направихме об- 
ратното, вкарахме търговия-
та в здравеопазването. В 
България при всичките пари 
за здравеопазване, нямаме 
морфин таблетки например? 

За какво качество на живот 
говорим, след като го няма-
ме, а за един месец това 
струва 15 лева? Нямаме, за- 
щото тези таблетки са евтини 
и не е финансово изгодно на 
фирмата да го внесе. А не й е 
изгодно, защото Министер-
ството на здравеопазването 
не й казва какво да внесе. То 
е абдикирало. Хората умират 
в болки, защото от началото 
на тази година доставчикът 
си смени опаковките. Според 
българското законодател-
ство опаковката трябва да 
бъде написана на кирилица и 
да има две червени линии, 
ако е опиат, или две сини 
линии, ако е психотропно 
вещество. Това остави онко-
болните без обезболяващи в 
продължение на три месеца. 
Ако попитате МЗ какви коли-
чества обезболяващи са 
поръчали за следващата го- 
дина, абсурдно е някой да 
може да ви отговори на този 
въпрос. Когато преди две го- 
дини направих справка, се 
оказа, че в Съвета за контрол 
на наркотичните вещества 
нямаше нито един лекар. 
Министърът тогава беше ико-
номист, а в съвета имаше 
фармацевти, прокурор, учи-
тели, общественици, но няма-
ше лекари и представители 
на пациентите. Тези хора 
трябва да взимат решения. 
Болката е най-плашещият 
симптом на онкологичното 
заболяване. Всички ще си 
отидем от този свят, въпро-
сът е как ще си отидем, колко 
ще ни боли и колко ще сте-

нем. По последни данни, 
които са от 2014 г., България е 
внесла 94 кг морфинов екви-
валент. В Малта той е много 
повече при положение, че 
пазарът им е много по-малък. 
Ето затова се случва близки 
на пациенти да ходят до Гър-
ция, за да купуват опаковки 
за обезболяване за 12 евро 
едната. В случая става дума 
за качество на живот на 
засегнатите от онкологични 
заболявания, а колкото е по-
добро то, толкова по-голяма 
е тяхната преживяемост. За- 
що няма палиативни грижи и 
то дори в София? Защото не 
са финансово интересни. И в 
същото време говорим за 
комплексност. Лечебните за- 
ведения станаха търговски 
дружества, но без право на 
печалба. В същото време 
българският гражданин има 
право да получава здравна 
помощ безплатно, пък да не е 
длъжен да се осигурява. Ние 
сме страната на абсурдите и 
парадоксите. Да не отварям 
тема и за това, че у нас не се 
изучава палиативна медици-
на в достатъчна степен. В 
Сърбия например всеки ле- 
кар по време на обучението 
си преминава 40 часа такова 
обучение. Нивото на палиа-
тивните грижи днес е нашето 
утре. За зрелостта на едно 
общество съдим не само по 
това как посреща тези, които 
идват на този свят, но и по 
това как изпращаме отива-
щите си от живота.

Българската онкология е едно 
аморфно и безструктурно същест-
во. По-точно, тя няма съвременна 
организация. В нея липсват 
национални ръководства, основа-
ни на доказателства, върху които 
лечебните заведения би трябвало 
да градят своите диагностични и 
терапевтични алгоритми. Тоест, 
никой не знае въз основа на 
какво се диагностицират и леку-
ват пациентите. В българската 
онкология липсват т. нар. стан-
дарти, оперативни процедури – 
прави първо, прави второ, прави 
трето. Затова нито лекари, нито 
пациенти знаят как ги диагности-
цират и лекуват техните лекари. У 
нас няма всеобхватни ракови цен-
трове, каквито има в целия циви-
лизован свят, в които онкологич-
ните грижи да бъдат предоставе-
ни от диагнозата до смъртта на 
пациента. Освен това, всеки бъл-
гарски онколог до своята смърт се 
смята за всезнаещ и никой не 
контролира неговата експертиза. 
Няма програми за ментално здра-
ве, за палиативни грижи.  Българ-
ската онкология няма учени, кои- 
то да я представят в реномирани-
те издания на Европа и Северна 
Америка. С други думи, българска-
та онкология имитира онкология. 
Тя лъже пациентите и обществе-
ността, че е онкология, при все че 
на нея не й липсват европейски 
модели. Не й липсва и европейско 
финансиране. На българската он- 
кология й липсва европейско мис-
лене. Липсва експертна дейност, 
която да подава свои решения 
към политиците. Още по-точно, 
липсват неправителствени екс-
перти, институции, които да заявя-
ват своите виждания, а политици-

те да ги облекат във финансови 
рамки. Често казваме, че не е 
нужно да откриваме топлата вода, 
т.е. че можем да преведем ръко-
водствата от Европа. Напротив, 
топлата вода трябва да бъде 
открита тук, да бъде сондирана и 
да започне да блика в България от 
експертното мислене. Никой няма 
да ни я внесе  от Европа или, ако 
ни я внесе, тя вече ще е изстина-
ла. Това беше идеята, причината и 
мотивът за създаването на Съв-
местната онкологична национал-
на мрежа (СОНМ). Това е непра-
вителствена организация от екс-
перти, 18 браншови организации и 
52 топ експерти, които на базата 
на вече 12-годишен експеримент 
на неправителствена програма 
прави липсващите национални 
ръководства, основани на доказа-
телства. Тя прави т. нар. продъл-
жаващо медицинско обучение с 
желание да създаде програми за 
акредитиране на онколозите и 
т.нар. всеобхватни ракови цен-
трове. Според мен българската 
онкология се нуждае от един 
водещ модел – посока на непра-
вителствено експертно мислене, 
и проекти, и политически реше-
ния. В Румъния са създали своя 
национален раков план, включ-
вайки го в националния план за 
възстановяване и устойчивост. В 
момента, заедно с депутати там 
правят закон за рака. Вижда се 
колко е актуална тази тема при 
румънците. Българската онколо-
гия се нуждае да отговори не на 
въпроса какво, а на въпроса как. 
В противен случай тя ще остане 
имитаторска, подражателска и 
лъжеща своите пациенти и 
обществеността. 

Д-р Станимир Хасърджиев: 

Няма алгоритми за онкоболните

Доц. Димитър Калев: 

Липсват  
стандарти, 
основани на 
доказателства

Доц. Николай Йорданов: 

Палиативните  
грижи  
не са финансово  
интересни

Онкологията у нас – анамнеза чрез езика на числата
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На честването присъстваха 
водещи специалисти от много 
области на медицината, пред-
ставители на институции, на 
неправителствени организа-
ции, гости от цялата страна. 

Проф. Елисавета Наумова - 
началник на клиниката,  пред-
стави обема на извършваната 
медико-диагностична, лечебно-
консултативна, учебно-препо- 
давателска и научноизследова-
телска дейност в областта на 
клиничната имунология, имуно-
генетиката, тъканната съвмес-
тимост, трансплантацията,  ред-
ките болести. Тя изрази своето 
искрено уважение и признател-
ност към първоучителите, като 
изтъкна, че най-важният капи-
тал са интелектът и професио-
нализмът на учените, работили 
през годините и допринесли за 
възхода на българската кли-
нична имунология. Проф. Нау- 
мова благодари на своя екип 
за достойно извървяния път, за 
постоянството и усилията, за 
проявената креативност, зре-
лост и отстояване на принципи. 
Очертана бе панорамата на 
цялостната активност, свърза-
на с огромен обем високоспе-
циализирани лабораторно-ди- 
агностични и лечебни процеду-
ри, сред които имунофенотипи-

зиране по международно ут- 
върдени панели за диагностика 
на имунодефицитните състоя-
ния, тестове за функционална 
клетъчна активност, молеку-
лярно-биологични изследвания 
и др. Въвеждането на все по-
модерни проучвания е принос 
за обогатяване на имуногене-
тични хипотези, за прилагане 
на иновативни подходи и на- 
правления в имунологията, и за 
включване на резултатите в 
световната база имуногенетич-
ни данни.  

В стила на научната тради-
ция лекции представиха проф. 
Анастасия Михайлова, ръково-
дител направление „Банка за 
стволови клетки“, която говори 
за дейностите в областта на 
трансплантационната имуноло-
гия. Диагностичната и лечебна-
та дейност в клиниката бяха 
обект на анализ в лекция на 
доц. Снежина Михайлова, ръ- 
ководител направление „Моле-
кулярна диагностика“. Значе-
нието на научната и преподава-
телската работа разкри проф. 
Милена Иванова-Шиварова, 
ръководител направление „Тъ- 
канно типизиране“. Ст. меди-
цинска сестра Антоанета Не- 
дялкова очерта приноса на 
професионалистите по здравни 

грижи и на лаборантите в про-
цеса на развитие на клиниката. 

С особен интерес бе пос-
рещната официалната премие-
ра на книгата „50 години по 
пътя на имунологията“ с автори 
Юлия Пискулийска и доц. Гео 
Нешев. 

На тържеството приветстве-
ни думи произнесе изп. дирек-
тор на Александровска  д-р 
Атанас Атанасов, който под-
черта, че е горд от факта, че 
Клиниката по клинична имуно-
логия с банка за стволови клет-
ки е сред уникалните високо- 
специализирани структури, с 
които се отличава универси-
тетската болница. Защото кли-
никата е синоним на професио-
нализъм от най-високо ниво, на 
действена социална отговор-
ност, стремеж към новаторство 
и устойчивост. Той изказа 
своята признателност и рес-
пект към основоположниците и 
към проф. Наумова и нейния 
екип за това, че наред с меди-
ко-диагностичната дейност там 
е изградена Националната пуб-
лична донорна банка за ство-
лови клетки и създаден първи-
ят у нас Експертен център по 
редки болести за диагностика и 
лечение на първични имунни 
дефицити. Д-р Атанасов изтък-

на, че ръководството търси на- 
чин да реализира проект за 
обновяване на клиничната ба- 
за по имунология с изграждане 
на нова структура, включваща 
трансплантационно отделение 
за клетъчна терапия и прием на 
пациенти с първични и вторич-
ни имунни дефицити. Той из- 
рази твърда увереност в потен-
циала на имунолозите на 
„Александровска“, като им по- 
жела да отстояват постигнато-
то и да продължат своя научен 
и професионален растеж. 

Поздравления бяха отправе-
ни от акад. Лъчезар Трайков 
/ректор на МУ в София/, проф. 
Мариана Мурджева /ректор на 

МУ в Пловдив/, проф. Димитър 
Буланов /декан на Медицин-
ския факултет при МУ в София/, 
д-р Иван Маджаров /председа-
тел на БЛС/, проф. Красимир 
Гигов /ген. директор на БЧК/, 
доц. Антон Славчев /представи-
тел на Европейската федерация 
по имуногенетика/. 

Поздравителни адреси бяха 
получени от: президента на 
България, министрите на МЗ и 
на МОН, Омбудсмана на РБ, 
председателя на парламентар-
ната Комисия по здравеопаз-
ване, представители на имуно-
логичната общност в страната, 
НПО и други.

Научен напредък, постигнат с интелект и професионализъм 
Тържествено бе отбелязан 50-годишен юбилей на Клиниката по клинична имунология  

с банка за стволови клетки в „Александровска”

 
- 50 години е добър период 

от време за развитие на една 
наука, която по принцип е 
много млада. В същото време 
проблемите пред тази наука 
дадоха голям тласък за нейния 
много бърз напредък. Това, 
което е направено в областта 
на клиничната имунология в 
Александровска болница, е 
достойно за уважение. Чувст-
вам  удовлетворение и усеща-

не за изпълнен изцяло дълг към 
пациентите, защото клиниката 
извършва вече огромен рес-
пектиращ спектър от дейности: 
медико-диагностична, лечебно-
консултативна, учебно-препо- 
давателска и научноизслед-
ователска работа в областта на 
клиничната имунология, имуно-
генетиката, тъканната съвме- 
стимост, трансплантацията и 
редките болести.  

Работата е започнала през 
70-те години на миналия век. 
Днес част от огромния спектър 
дейности са уникални за стра-
ната: диагностика на заболява-
ния, включително имунодиаг-
ностика; диагностика при доно-

ри и рецепиенти на органи, 
тъкани и клетки; молекулярна 
диагностика; имунологичен мо- 
ниторинг; лечение на заболява-
ния, включително чрез субсти-
туираща, имуномодулираща и 
специфична имунотерапия. 

Знаем, че функционирането 
на имунната система е сериоз-
на предпоставка за хармония-
та и дейността на целия органи-
зъм. Именно затова вродено 
или придобито увреждане на 
някой от компонентите на 
имунната система води до на- 
рушаване на цялостната функ- 
ция на имунната система. На- 
рушаването на тази функция е 
повод за развитието на раз-

лични заболявания. Ето защо 
ранната оценка на компетент- 
ността на имунната система е 
изключително важна с оглед 
рано да се диагностицира 
наличието на нарушение в 
имунната система. 

Известно е, че първичните 
имунни дефици /ПИД/ са редки 
заболявания, които са с вроден 
генетичен дефект в някои от 
компонентите на системата. За 
над 400 гена досега е установе-
но, че са дефектни, и оттам се 
описват и над 400 заболявания, 
свързани с първичен дефект в 
имунната сисстема. Затова 
ранната дигностика позволява 
адекватна терапия, защото за 

голяма част от тях има лечение, 
което може да върне болния 
към нормален живот. Експер-
тният център по редки болести - 
първични имунни дефицити, 
има за цел да подобри ранната 
диагноза на тези заболявания 
чрез въвеждане на скрининго-
ва програма при новородените 
за тежки T- и B-клетъчни имун-
ни дефицити, както и с разши-
ряване на диагностичните въз-
можности за доказване на тези 
заболявания.   Моят екип раз-
работи технология с намере-
нието тя да се утвърди в скри-
нинга на новородените деца за 
ранна диагностика на ПИД. 

Амбицията на нашата иму-
нулогична общност е да изгот-
вим Национална скринингова 
програма за неонатална диаг-
ностика на ПИД, което  ще оси-
гури профилактика на имунно-
то здраве в разлчните възрас-
тови групи.

Проф. Елисавета Наумова: 

Имунната система е предпоставка за 
хармония

Медицинският университет във Варна бе 
организатор и домакин на международния 
научен симпозиум „Неврогенеза на Черно 
море". Конференцията, която събра 80 водещи 
учени в областта от Европа, както и специалис-
ти, докторанти, специализанти и студенти, се 
проведе с подкрепата на Националната програ-
ма „Европейски научни мрежи" на МОН в края 
на май т.г. Форумът бе открит от директора на 
Научноизследователския институт в МУ проф. 
Антон Тончев. 

- Целта на форума е да се дискутират новос-
тите в научните изследвания при образуването 
на нови нервни клетки в нервната система. Този 
форум обединява изследователи от областта на 
ембрионалната (феталната) неврогенеза и учени, 

които се занимават с неврогенеза за възрастни. 
Ембрионалната неврогенеза търси решения при 
заболявания от аутистичния спектър от разстрой-

ства, шизофрения, вроден интелектуален дефицит, а 
неврогенезата за възрастни има отношение към 
регенерацията на мозъка след увреда - или болест 
на Алцхаймер, обясни проф. Тончев. 

Наред с утвърдените европейски учени и специа-
листи в областта на неврорегенеративните изслед-
вания от България, Германия, Белгия, Нидерландия, 
Франция, Испания, Швеция, Швейцария, Австрия, 
Гърция и др., във форума участваха млади учени и 
студенти с изявен интерес към тези заболявания, 
към стволовите клетки и процесите в мозъка. Във 
форума участва също и д-р Манлио Винчигуера, 
ръководител на международен екип от учени от 
Европейското научно пространство на проект 
TRANSTEM и членове на екипа му.  В постерната 
сесия се представиха и петокурсниците от МУ във 
Варна Лора Велева, Андон Младенов, Йоанна Петро-
ва и техните наставници ас. д-р Мартин Иванов и ас. 
д-р Димо Стоянов. 

ФМ

Професионална дискусия
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Темата за трансджендър идентифи-
кацията сега е много съществена в 
обществото, медиите, политиката и 

в други среди като спорта, включително и 
на последната олимпиада в Токио. Въпро-
сите там бяха за тяхното участие в спор-
тните състезания, в кои обществени тоа-
летни те могат да влизат и много други, 
включително се търсеше отговор на 
въпроса дали са „той“ или „тя“.  

В средата на миналия век тези лич-
ности са се наричали транссексуални, 
като през 1965 г. J. Oliven въвежда терми-
на трансджендър, който започва да се 
налага вместо транссексуалност. Сега се 
използва предимно следната терминоло-
гия: трансмъж – личност, която е родена 
като жена, но се идентифицира като мъж, 
трансжена – личност, която е родена 
като мъж, но се идентифицира като жена, 
цисмъж – личност, която е родена като 
мъж и се идинтифицира като такъв, и цис-
жена – личност, която е родена като 
жена и се идентифицира като такава.   
Невронауката има възможност да отго-
вори на редица въпроси, свързани с 
трансджендър състоянието, но това 
често не е много лесно.  

Stuart Ritchie и неговите сътрудници от 
Университета в Единбург през 2018 г. са 
изследвали 2500 мозъка на мъже и жени. 
Установили са, че мъжките мозъци имат 
по-голям обем и по-голяма повърхност на 
крайномозъчната кора. Жените са имали 
по-малки мозъци, но при тях кората на 
крайния мозък е била по-дебела. При тях 
по-голяма е била повърхността на меди-
алната префронтална кора, а при мъжете 
хипокампусът е бил по-обемен. Винаги 
трябва да бъдем много внимателни с 
такива данни, тъй като не всички мозъци 
отговарят на намерените резултати. 

Някои изследователски групи от нев-
роучени търсят в мозъка информация за 
половата идентичност. Установени са 
части на мозъка, които показват извест-
ни полови различия. Такава структура е 
nucleus striaе  terminalis,  която е част от 
лимбичната система. Преди повече от 
двадесет години заедно с д-р Стефанова, 
сега професор в Инсбрук, Австрия, пуб-
ликувахме монография на английски в 
Springer за половите различия в nucleus 
striae terminalis, в която описвахме, че 
при плъхове половите различия се израз-
яваха в обема на ядрото, броя на невро-
ните и различията в развитието на някои 
неврони, които използват различни тран-
смитери. При хората това ядро е 2,5 пъти 
по-голямо при мъжете, отколкото при 
жените, като регулира емоционалното 

състояние, поведението, мотивацията за 
социално поведение и поведенчески 
полови различия. Смущения във фун-
кциите на ядрото водят до психични и 
психиатрични проблеми – страх, агресив-
но и антисоциално поведение, неадек-
ватно родителско поведение и други. 

Групата на Dick Swaab в Амстердам 
изследва мозъците на трансжени, които 
са били родени като мъже, но след това 
са станали жени. Те са имали един много 
малък nucleus striae terminalis, който е 
отговарял на размера на това ядро при 
жените. Все пак трябва да се има пред-
вид, че изследваните мозъци са били 
само на шест личности и остава въпро-
сът може ли тези данни да ги пренасяме 
към живия мозък, а и не се е знаело дали 
тези личности не са вземали женски 
полови хормони приживе.  

Съществен проблем е малкият брой 
на изследваните мозъци. Всъщност бро- 
ят на трансджендър индивидите е малък 
– около 4.6 на 100 000 население, след-
ователно в нашата страна трябва да има 
около 300 такива случая. В последните 10 
години редица изследователски екипи са 
включени в изследването на този про-
блем. За да имат по-голяма достовер-
ност, изследователските групи в света  
са формирали ENIGMA-Gender Studies 
Working Group, за да съберат повече слу-
чаи за изследване. Важно условие е 
изследваните да не са вземали хормони. 
Изследванията с магнитен резонанс са 

показали, че мозъчната структура на 
трансиндивидите не може  изобщо да се 
причисли към структурата на мъжките и 
женските мозъци на цисиндивидите. 
Някои области на мозъка на изследвани-
те са имали обеми, типични за  “женски-
те“ мозъци, а при други съответните 

области са имали обеми, типични за 
„мъжките“ мозъци. При други изследвани 
области, като площта на крайномозъчна-
та кора, са открити междинни стойности 
между мъжките и женските мозъци. 
Изследователският екип на Ute Habel от 
университетската клиника в Аахен е уста-
новил, че трансджендър личностите имат 
собствен генотип на мозъка, като той не 
може да се причисли към цисмъжете и 
цисжените. Rosa Fernandez  от универси-
тета в Ла Коруня в Испания е установила, 
че генът на естрогенните рецептори при 
трансмъже има по-често определени 
вариации отколкото при цисжените. 
Следователно има генетична основа при 
трансиндивидите, която е модулирала 
развитието на техните мозъци. Пример 
за това е, че индикатор за нивото на тес-
тостерона е повлияването на съотноше-
нието на дължината на безименния 
пръст, който при мъжкия пол е по-дълъг 
от показалеца. При жените съотношение-
то е обратно – по-дълъг показалец и по-
къс безименен пръст. Изследователската 
група на Johannes Kornhuber от универ-
ситета в Ерланген-Нюрнберг е установи-
ла, че трансжените са показвали стой-

ности подобни при цисжените. Би тряб-
вало да се приеме, че нивата на тестос-
терон в плода по време на бременността 
повлияват на половата идентичност на 
момчетата и мъжете.  

Някои изследователи възприемат, че 
трассексуалността е свързана също и с 
промени в невроналните мрежи в хипота-
ламуса, който е свързан с регулацията на 
редица хормони, включително и полови-
те, и участва в осъществяването на реди-
ца сексуални реакции. В подкрепа на 
това са резултатите на групата на Hans 
Berglund от Каролинската университетс-
ка болница в Стокхолм. Те са установили, 
че при подушване на мъжки мирис се е 
активирала една част от хипотоламуса на 
трансжените и цисжените. Тази част на 
хипоталамуса се е активирала при цисмъ-
жете, които са подушвали женски мирис. 
Една друга част на хипоталамуса се е 
активирала, когато трансжени са подуш-
вали женски мирис. Тези изследователи 
приемат, че транссексуалността е свър-
зана с определени невронални кръгове в 
хипоталамуса, които не са типично орга-
низирани, както е при вродения пол. 

Има изследвания на деца по тези  
проблеми, като се установява, че пубер-
тетът има една решаваща роля за поло-
вото диференциране на мозъка. По пра-
вило половата идентичност отговаря на 
тази, която е приета при раждането, но 
при трансиндивидите не е така. 

Голям брой от трансджендърите са 
нещастни с определения си пол при раж-
дането, не могат да предприемат никакви 
мерки да променят това си състояние. 
Много от трансджендърите са редовно 
дискриминирани, отхвърляни от общест-
вото и са жертва на насилие. Трябва да 
се има предвид, че не малко от тях стра-
дат от депресии, страхови неврози, 
мисли за самоубийство. 

Трябва да се има предвид още, че са 
изследвани трансджендъри, които ясно 
се определят като мъж или жена. Освен 
тях има и други варианти: джендър раз-
лични хора (странни, флуидни, но не 
бинарни), които не се идентифицират с 
двата пола, с никой от тях, с един „свобо-
ден“ пол – един път като жена, друг път 
като мъж. Невронауката все още не е 
достигнала до тяхното изследване.  

Всички тези случаи съществуват в 
обществото и никои не е виновен как се 
е формирал мозъкът му по време на пре-
наталното развитие. 

Акад. Владимир ОВЧАРОВ

- Най-важната цел пред 
МБАЛ „Уни Хоспитал“ е да 
задържи и повиши високото 
ниво на предлаганите медицин-
ски услуги и качеството на 
работа в болницата, съобщиха 
на пресконференция от новото 
ръководство на болницата. Д-р 
Явор Дренски пое управление-
то на лечебното заведение 
през април, а заедно с него 
пред медиите застанаха д-р 
Ангел Проданов, прокурист и 
медицински директор, д-р 
Румяна Вълкова – администра-
тивен директор,  Николай Гос-
подинов – финансов директор.  

За да продължи  „Уни Хос-
питал“ да бъде избор номер ед- 
но за пациентите, ръководство-
то на болницата работи в две 

посоки - повишаване квалифи-
кацията на медицинските екипи 
и покриване стандартите за 
акредитационна оценка от не- 
зависими международни и бъл-
гарски институции.  

Управителят на лечебното 
заведение припомни, че в края 
на миналата година болницата 
получи акредитация за между-
народен здравен туризъм от 
Global Healthcare Accreditation, 
с което отвори вратите си и за 
пациенти от чужбина. Очаква-
нията на мениджърския екип са  
болницата да заслужи и най-
високата оценка от Акредита-
ционния съвет на МЗ за цялост-
на медицинска дейност. Д-р 
Дренски допълни, че лечебното 
заведение започва и подготов-

ка за покриване на най-висо-
кия международен стандарт –
JCI, определян като „златен 
стандарт“ в здравеопазването.  

- Акредитационните оценки 
са гаранция, че дейността на 
болницата отговаря на между-
народните стандарти по качест-
во. Нашата най-важна цел е да 
поставим пациентите в центъра 
на системата и да им предло-
жим висококачествени меди-
цински услуги. В тази връзка ще 
добавя организираните от нас 
посещения на гост оператори от 
страната и чужбина, с което 
искаме да допринесем за скъ-
сяване на дистанцията и българ-
ските пациенти да се докоснат 
до медицина от последно поко-
ление, обобщи д-р Дренски.  

Над 70% от пациентите, кои- 
то се лекуват в болницата, са 
от страната, което показва, че 
тя е призната на национално 
ниво и възможността да се 
предоставя качествена меди-
цинска грижа не се свежда 
само до региона. Изключител-
но силно е присъствието на 
Онкологичния център на МБАЛ 
„Уни Хоспитал“ на здравната 
карта у нас. Структурата рабо-
ти в тясна колаборация с други-
те клиники и отделения в бол-
ницата. Онкологичният център 
на МБАЛ „Уни Хоспитал“ обеди-
нява в себе си отделения по 
медицинска онкология,  лъче-
лечение,  нуклеарна медицина 
и разполага със звено п психо-
онкология. Организиран по то- 
зи начин, центърът успява да 
предостави пълноценна меди-
цинска грижа на своите паци-
енти и позволява на здравните 
специалисти да прилагат най-
съвременни стандарти в лече-
нието на злокачествените за- 
болявания. 

Управителят на „Уни Хоспи-
тал“ заяви, че бъдещето на бол-
ницата е и в подготовката на 
бъдещото поколение, което ще 
работи и управлява лечебното 
заведение. Налице е сключен 
договор с МУ в Пловдив за обу-
чение на специализанти, като 
предстои лечебното заведение 
да стане и университетска бол-
ница. Това ще даде възмож-
ност за обучение на студенти 
по медицина и професионалис-
ти по здравни грижи. 

Не на последно място д-р 
Дренски изтъкна, че е постиг-
ната успешна координация в 
дейността на медицинската 
общност в Панагюрище - съв-
местната работа между болни-
цата, общопрактикуващите ле- 
кари, лекарите специалисти и 
екипа на ДКЦ-I позволява на 
медиците да предоставят бърза 
и качествена грижа.  

ФМ

Лечебното заведение планира: 
- да стане университетска болница  
- да премине акредитация по JCI
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На 2 юни т. г. БАЛИ проведе 
годишния си конгрес за лекар-
ствени регулации с мащабно 
международно участие. Специ-
ално в събитието се включиха 
регулатори и топ експерти от 
Австрия, Германия и Белгия  – 
д-р Криста Виртумер-Хох, ди- 
ректор на Австрийската аген-
ция за лекарства и медицински 
изделия и експредседател на 
Борда на директорите на ЕMA, 
проф. Барбара Сикмюлер, пре-
зидент на немската Агенция за 
лекарствена информация, д-р 
Бирка Леман, експерт и пре-
подавател по лекарствени ре- 
гулации в университета в Бон. 
Останалите чуждестранни гос- 
ти - проф. Б. Щретер, проф. В.  
Шпиценбергер, Александър Натц, 
водещи лектори в областта на 
регулациите с лекарства и ме- 
дицински изделия, участваха в 
конгреса онлайн. 

България беше представена 
от маг.-фарм. Богдан Кирилов – 
изп. директор на ИАЛ, проф. 
Валентина Петкова, зам.-рек-
тор на МУ в София, проф. Доб-
риана Сиджимова и зам. пред-
седатели на УС на БАЛИ. Бъл-
гарски лектори бяха  доц. 
Любина Тодорова – директор 
„Разрешаване за употреба на 
лекарствени продукти“ в ИАЛ, 
проф. Татяна Бенишева - пред-
седател  на УС на БАЛИ, проф. 
Радка Аргирова – вирусолог и 
съветник на министър-предсе-
дателя по въпросите за COVID-
19 пандемията, д-р Маргарита 
Строкова – представител на 
PharmaLex и член на УС на 
БАЛИ. 

В залата присъстваха над 
100 участници -  регулаторни 
експерти от индустрията, екс-
перти от ИАЛ и НСЦРЛП, пред-
ставители на лекарските и ака-
демичните среди. 

На събитието бяха анализи-
рани и дискутирани най-горе-
щите теми в регулациите на 
лекарствени продукти и меди-
цински изделия, провокирани 
от COVID-19 пандемията, както 
и последствията върху проце-
сите и решенията във фарма-
цевтичния и здравния сектор в 
ЕС. 

Д-р Криста Виртумер-Хох 
представи темата „The regulato-
ry field for pharmaceuticals is 
changing - lessons learned from 
COVID-19 pandemic“, в която 
коментира предизвикателства-
та в здравеопазването, поро-
дени от COVID-19, както и какви 
мерки се вземат от ЕМА при  
евентуален недостиг на лекар-

ствени продукти на пазара на 
ЕС. Другите теми - проблеми в 
каналите на дистрибуция, заба-
вяне на достъпа до пазара на 
лекарствени продукти, тя очер-
та според плана на ЕК и съоб-
разно многото промени в евро-
пейското законодателство като 
част от фармацевтичната стра-
тегия на ЕС.  Тя изтъкна, че до 
края на тази година се очаква 
да бъде изготвена първата вер-
сия на законови промени, 
които предстоят. 

Проф. Барбара Сикмю-
лер задълбочи дискусията с 
презентация на тема „EU phar-
maceutical strategy: important 
goals and milestones – where are 
we now“, в която представи под-
робно фармацевтичната стра-
тегия на ЕС и очакваните про-
мени в нормативните докумен-
ти, отнасящи се до лекарстве-
ните регулации – промяна в 
Директива 2001/83/ЕС и Регла-
мент (ЕС)726/2004. Сред пред-
видените за обществено обсъж-
дане предложения са промяна 
в обхвата на Регламент 
(ЕС)726/2004, отпадане на нор-
мативните изисквания: „Sunset 
clause” - процедурата по подно-
вяване на разрешения за упот-
реба поне спрямо генеричните 
лекарствени продукти; тексто-
вете за допълнително наблюде-
ние и т. нар. „черен триъгъл-
ник“; плановете за управление 
на риска за генерични и био-
подобни продукти и др. 

Д-р Бирка Леман пред-
стави „Update on Pediatric Medi-
cinal Products“. В презентация-
та си тя засегна плановете за 
педиатрично изследване на 
лекарствените продукти, като 
посочи, че е въведена ускоре-
на оценка за тяхното разглеж-
дане от EMA в рамките на 20 
дни (досегашният срок бе 120 
дни). Подробно бяха разгледа-
ни и: Съвместните указания на 
EMA и FDA относно употребата 
на лекарства за онкологични 

заболявания при деца; Указа-
нията на ICH за екстраполира-
не на данни в педиатрията; 
проектът DARWIN EU – коорди-
национен център, основан от 
ЕМА, с цел предоставяне на 
своевременни и надеждни 
доказателства за употребата, 
ефикасността и безопасността 
на лекарствените продукти за 
хуманна употреба; мрежата 
Connect 4 Children, обединява-
ща клиничните изпитвания при 
деца в ЕС. 

Проф. Буркхард Щретер, 
специалист по здравно законо-
дателство в Германия и ЕС, 
представи темата „Clinical 
Research within the EU - New 
Regulatory and Legal Famework. 
Regulation EU No 536 (EC) 2014 
on repeal of Dir. 2001/20/EC in 
application since 1 February 
2022“. Очертани бяха промени-
те в нормативната уредба при 
провеждането на клинични 
проучвания в Европейския съ- 
юз, както и предизвикателства-
та при  въвеждане на новия 
регламент – например факта, 
че от февруари 2023 г. клинич-
ните изпитвания ще се подават 
за разрешаване само през 
портала на ЕМА по централизи-
ран път. Дотогава и двете оп- 
ции са възможни, макар че в 
дискусията бе обърнато внима-
ние на факта, че комбинирани-
ят подход ще бъде възможен 
още една година. Лекторът на- 
блегна върху необходимостта 
от координирана процедура за 
оценка и нейното правно регу-
лиране. 

Проф. Волкер Шпицен-
бергер, Център по лекарствени 
регулации и биомедицински 
науки, Висше техническо учи-
лище в Любек, представи тема-
та „Medical Devices - Regulation 
(EU) 2017/745 and on In-Vitro 
Diagnostic Devices - Regulation 
(EU) 2017/746 – Update“. Проф. 
Шпиценбергер разгледа регу-
латорните промени за меди-

цинските изделия и инвитро 
диагностикуми, наблегна на но- 
вите задължения относно ре- 
гистрацията, постмаркетинго-
вото проследяване и важност-
та на нотифицираните органи. 
Представени бяха и предизви-
кателствата, с които произво-
дителите на различни класове 
медицински изделия и инвитро 
диагностикуми трябва да се 
справят през преходния пери-
од, както и последиците от но- 
вата концепция за класифика-

ция. Проф. Шпиценбергер под-
черта, че са необходими праг-
матични решения и по-бърза 
хармонизация на изисквания-
та, за да се осигури оперативна 
регулаторна система за гаран-
тиране на достъпа до медицин-
ски изделия, тъй като голяма 
част не могат да отговорят на 
новите изисквания и просто ще 
отпаднат от пазара. 

Доц. Любина Тодорова, 
ИАЛ, представи локалния опит 
при облекчаването на изисква-
нията в регулаторните дейно- 
сти с темата „Regulatory path-
way simplification in the EU. Les-
sons learned at national level“. 
Доц. Тодорова подчерта както 
важността на темите, залегна-
ли във фармацевтичната стра-
тегия на ЕС, така и значението 
на мрежата от национални 
агенции през призмата на регу-
латора в България. Сред раз-
гледаните аспекти бе облекча-
ването на изискванията, което 
неминуемо ще доведе и до 
понижаване на административ-
ното натоварване на компетен-
тните органи, въвеждането на 
задължителни процедури по 
споделяне на работата (work-
sharing), опростяване на про-
цесите по хармонизиране на 
продуктовата информация за 
лекарствата, включването на 
засегнати държави във вече 
стартирали децентрализирани 
процедури по взаимно призна-
ване (DCP/MRP) и други. 

Проф. Радка Аргирова, 
съвместно с изследователски 
екип, представи „BULGARIA 
and COVID-19 – Epidemiology 
and Risk Management – UPDA-
TE“. Тя разгледа историята на 
развитието на пандемията в 
България, епидемиологията на 
заболяемостта, хоспитализа-
циите и смъртността през раз-
личните пандемични вълни и 
направи съпоставка със съот-
ветните показатели за същия 
период в различни европейски 
страни. Показана беше връзка-
та между тежестта на заболя-

ването, натоварването на 
здравната система и ниския 
имунизационен обхват в Бълга-
рия, който е едва 33% и е най-
нисък в ЕС. Проф. Аргирова 
изтъкна, че ефективността при 
ваксините не е 100% и това е 
ясно още при тяхното разреша-
ване, но те предпазват от теж- 
ко протичане на болестта, от 
смърт и от тежка postCOVID 
симптоматика. Представен бе 
и Националният план за спра-
вяне с петата пандемична въл- 
на и разработените дигитални 
платформи и интерактивно кли-
нично ориентирано ръководст-
во, осигуряващи достъпна и 
базирана на доказателства 
информация относно добрите 
клинични практики и ваксина-
цията. 

Д-р Маргарита Строкова, 
PharmaLex,  допълни темата за 
COVID-19 с опита, натрупан в 
овладяване на здравните и об- 
ществените рискове от панде-
мията с темата „COVID-19  - risk 
management“. 

Проф. Татяна Бенишева 
и д-р Александър Натц, ген. 
секретар на Европейската кон-
федерация на фармацевтични-
те предприемачи, представиха 
предизвикателствата на новия 
ОЗТ – регламент  HTA, Regulati-
on (HTAR) (EU) 2021/2282 от 
15.12.2021. В презентациите те  
проследиха развитието на HTA 
– както регламента за оценка 
на здравните технологии, така 
и плана за имплементиране. 

Проф. Бенишева обясни, че 
компетентните органи по ОЗТ 
на държавите членки ще из- 
ползват докладите от съвмест-
ните клинични оценки, извър-
шени на ниво ЕС, като при на- 
ционални или регионални про-
цеси по ОЗТ ще могат само да 
допълват съвместната клинич-
на оценка с  допълнителни дан- 
ни (например икономически, 
социални, етични). Това би 
допринесло за вземането на 
решения, съобразени със съот-
ветните здравни системи (на- 
пример ценообразуване и въз-
становяване на разходите), ка- 
то подготвителната фаза за 
прилагане има срок от януари 
2022 г. до януари 2025 г. и ще 
бъде приложима първо за он- 
кологичните лекарства, като 
постепенно ще бъдат обхвана-
ти всички нови лекарства и 
медицински изделия. 

Подчертано бе, че ЕК под-
готвя голям семинар на живо  и 
онлайн относно въвеждането 
на новия  ОЗТ регламент на 22  
юни 2022 г, като всички заинте-
ресовани страни могат да се 
включат. Регистрации могат да 
се правят за онлайн участие 
или на живо на следния линк: 

Conference on the new 
Regulation on Health Techno-
logy Assessment (HTA) 
(europa.eu) 

Повече информация на 
www.badibg.org

Международен годишен конгрес на Българската асоциация за лекарствена информация’2022 

Революция в лекарствените регулации

Югоизточноевропейски медицински форум 
ХI международен медицински конгрес  

7 - 10 септември 2022 г., Пловдив и Смолян 
Уважаеми колеги, 
Най-учтиво ви каня за участие в това авторитетно научно медицинско съби-

тие с лекции или постери. 
Конгресът ще кандидатства за акредитация от Европейския акредитационен 

съвет за непрекъснато обучение по медицина (EACCME). 
Акад. Владимир Овчаров председателства Научния комитет на конгреса, а в състава на Орга-

низационния комитет са включени членовете на Борда на ЮЕМФ. 
Регистрацията на участниците ще се извършва онлайн. 

Проф. Андрей Кехайов, президент на ЮЕМФ, 
председател на Организационния комитет 

Повече информация на www. seemfcongress.com



На 26 май т. г., на заседание 
на Комисията по здравеопаз-
ване към Народното събрание, 
по инициатива на Българското 
дружество по нефрология, бе 
проведена дискусия на тема 
„Хроничното бъбречно заболя-
ване – неподозирано предиз-
викателство пред здравната 
система на България“.  

Целта бе да се обсъди те-
жестта на заболяването върху 
обществото и здравната систе-
ма, както и да се предприемат 
конкретни мерки, включително 
и създаването на Национална 
скринингова програма.  

- Хроничното бъбречно за- 
боляване протича бавно, на- 
предва бавно и ние, изправени 
пред редица други предизвика-
телства в здравната ни систе-
ма в последните години, не 
успяваме да отдадем необходи-
мото внимание на това заболя-
ване, при което често пъти се 
стига до трансплантация, каза 
председателят на Комисията 
по здравеопазване доц. Антон 
Тонев при откриването на дис-
кусията.  

Проф. Емил Паскалев, пред-
седател на БДН и началник  
на Клиниката по нефрология, 
трансплантация и диализно 
лечение към УМБАЛ „Алексан-
дровска“, представи данни за 
обхвата на хроничното бъбреч-
но заболяване и тежестта му 
върху обществото и здравната 
система.  

Повече от 840 млн. души в 
света имат хронично бъбречно 

заболяване (ХБЗ). Това е около 
80% повече от броя на хората с 
диабет и около десет пъти 
повече от броя на хората с рак. 
През 2019 г. ХБЗ е 10-ата воде-
ща причина за смърт в свето-
вен мащаб и се очаква до 2040 
г. да стане пета.  

България е на едно от пър-
вите места в Европа по честота 
на заболяването - 13% от хора-
та у нас имат ХБЗ, поради 
което е необходимо да се взе-
мат спешни мерки за ранно 
диагностициране и навременно 
лечение на пациентите.  

Диабетът и артериалната 
хипертония (АХ) са двете най-
чести причини за развитие на 
ХБЗ. Диабетът е причина за 
38% от случаите на ХБЗ, а АХ - 
за 28% от тях. Важно е тези 
пациенти да проследяват бъб-
речната си функция поне един 
път в годината, защото ранните 
етапи на ХБЗ могат да бъдат 
обратими. 

- Ако ХБЗ бъде открито на- 
време, прогресията му може да 
бъде забавена. По-ранното ди- 
агностициране ще намали броя 
на пациентите с ХБЗ, стигащи 
до диализа, и ще облекчи зна-
чително тежестта върху здрав-
ната система, каза проф. Пас-
калев. 

Ако се диагностицира твър-
де късно и не се лекува, ХБЗ 
може да прогресира до бъбреч-
на недостатъчност и единстве-
ното решение е диализа или 
бъбречна трансплантация, кои- 
то са силно инвазивни и изто-

щителни за пациентите, и водят 
до значителни разходи за 
здравните системи. Държавите 
в Европа вече харчат милиарди 
долари за болестта всяка годи-
на. През 2021 г. само за пет 
европейски държави общите 
годишни разходи за ХБЗ вари-
рат между 3,2% и 5,6% от съот-
ветните им годишни национал-
ни бюджети за здравеопазва-
не. 

Проф. Паскалев представи 
и фармакоикономическите ха- 
рактеристики на ХБЗ. Данните 
сочат, че консервативното ле- 
чение е свързано с най-малък 
финансов ресурс.  Освен това 
съвременната терапия може да 
отложи времето до терминална 
бъбречна недостатъчност и 
диализа с близо 7 години. Два 
пъти повече средства са необ-
ходими за терапия при бъбреч-
на трансплантация след първа-
та година, но реално не може 
да се оцени финансово положи-
телният факт, че 82% от тези 
пациенти работят, плащат здра-

вен данък, могат и имат деца. 
Най-голям финансов ресурс е 
необходим за диализно лече-
ние. Така например разходите 
в България за лечение на сред-
но 3500 пациенти само по амбу-
латорна процедура „Хронио-
диализа“ за 2020 г. надхвърлят 
97 млн. лв. 

- ХБЗ трябва да бъде при-
оритетно за общественото 
здравеопазване с цел подобря-
ване  живота на много хора, 
живеещи с болестта, и защита 
на тези, които са изложени на 
риск от прогресия, каза още 
проф. Паскалев. Необходимо е 
ХБЗ да се превърне в здравен 
приоритет като се предприемат 
следните мерки: 
l Създаване на Национал-

на скринингова програма за 
ХБЗ; 
l Включване на ХБЗ в годиш-

ните профилактични прегледи; 
l Създаване на национална 

политика за бъбречните транс-
плантации. 

Ген. директор на Национал-

ната пациентска организация 
д-р Станимир Хасърджиев от- 
беляза, че ХБЗ е сериозен про-
блем за много хора и добави, 
че България не е останала 
съвсем безучастна към тези 
пациенти.  

- Така например в профи-
лактичните пакети са включени 
някои изследвания, но въпреки 
това не сме постигнали жела-
ния резултат. Възможно реше-
ние е прилагането на автомати-
зирано известяване на ОПЛ и 
пациента за повишен риск от 
ХБЗ. Това техническо решение 
вече съществува и се прилага 
пилотно в някои практики. Това 
би било добра първа стъпка 
към добре организирана ця- 
лостна скринингова програма. 
Ранното откриване на пациен-
тите с ХБЗ и лекуването им с 
консервативна терапия, спо-
ред изнесените днес данни, е 
най-икономически изгодното, 
каза д-р Хасърджиев. И доба-
ви, че НПО подкрепя катего-
рично създаването на Нацио-
нална скринингова програма.  

Зам.-министърът на здра-
веопазването д-р Петър Гриб-
нев отбеляза, че първите стъп-
ки за преодоляване на пробле-
ма с ХБЗ са направени с 
включването на някои изслед-
вания в здравния пакет. Нужно  
е да се създаде национална 
стратегия и да се разпише как- 
во да включва скринингът. 

- Като цяло сме за такава 
стратегия. Нека да направим 
възможно най-рано откриване-
то на заболяването, каза д-р 
Грибнев и пое ангажимент в 
Националната здравна страте-
гия да се включи скринингова 
програма за ХБЗ. ФМ
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На 3 юни т. г. бе проведена 
конференция на тема „Обеди-
нениe за устойчив сърдеч-
но-съдов план“. Събитието бе 
организирано от Дружеството 
на кардиолозите в България и 
Националния алианс за сър-
дечно-съдово здраве. На сре-
щата присъстваха представите-
ли на съсловните и браншови 
организации, институциите, биз-
неса и медиите. Специален 
гост беше проф. Стефан Ахен-
бах, председател на Европей-
ското кардиологично дружест-
во.  

Основен фокус на дискусия-
та беше Планът за справяне със 
сърдечно-съдовите заболявания 
(ССЗ) на Европейския алианс за 
сърдечно-съдово здраве (EАССЗ), 
обединяващ здравни специалис-
ти, пациенти, застрахователи, 
изследователи и индустрия. Али-
ансът си поставя за цел намаля-
ване с една трета на преждевре-
менните и предотвратими смърт- 
ни случаи в Европа до 2030 г., 
подобряване на достъпа до 
висококачествени оценки на 
сърдечно-съдовия риск и  създа-
ване на мултидисциплинарни 
пътеки в грижата за пациентите 
със ССЗ. Присъстващите обсъ-
диха възможностите за мулти-
секторно сътрудничество, както 
и необходимостта от инвестиции 
и публично-частни партньорства 
в здравния сектор. 

- Би било добре да започ-
нем да говорим за сърдечно-
съдово здраве, а не само за 
сърдечно-съдови заболявания. 
Това ще бъде смяна на пара-
дигмата и Европейският план 
ще бъде предпоставката, каза 
проф. Асен Гудев, председа-
тел на Дружеството на кардио-
лозите в България. 

Проф. Стeфан Ахенбах 
подчерта, че пандемията от 
COVID-19 разкри необходи-
мостта от по-устойчиви здрав-
ни системи, които да се грижат 
както за пациентите, живеещи 
със ССЗ, така и за хората, 
изложени на риск от заболява-
ния.  

- Европейският план за сър-

дечно-съдово здраве призова-
ва за координирани действия 
за справяне с последиците от 
ССЗ в целия ЕС, което ще бъде 
от полза както за обществата, 
така и за  икономиките. Всеки 
европейски гражданин ще 
трябва да получи високока-
чествена оценка на сърдечно-
съдовия риск независимо от 

това къде живее. Същевремен-
но е необходимо всички паци-
енти със ССЗ да имат достъп до 
структурирани здравни грижи, 
които се фокусират върху тех-
ните индивидуални нужди и 
терапевтични цели. За да се 
постигне това, трябва да се 
фокусираме върху първичната 
превенция на населението, 

подобрения във вторичната 
превенция чрез навременно 
откриване, равен достъп до 
висококачествено насочено 
към пациента мултидисципли-
нарно здравно обслужване и 
по-продължително наблюдение 
и рехабилитация, каза проф. 
Ахенбах. 

Деян Денев, директор на 
ARPharM, припомни, че продъл-
жителността на живота в дър-
жавите на ЕС се е увеличила, 
но българите все още живеят 7 
години по-малко отколкото 
гражданите на 5-те най-големи 
страни в съюза.  

- Въпреки наличните меди-
каменти, инвестиции в бюджет 
за здравеопазване и стратегии 
за намаляване на риска от 
неблагоприятни сърдечно-съ- 
дови събития, грижите за паци-
ентите с атеросклеротични съ- 
дови заболявания остават не- 
достатъчни. Средно 350 000 па- 
циенти всеки месец приемат 
някакво лечение за понижава-
не на холестерола, но съще- 
временно продължават да се 
отчитат 160 000 хоспитализации 
и 10 000 случая на преждевре-
менна смърт годишно, които 
генерират финансова тежест 
за обществото в размер от 2 
млрд. лева, включваща директ-
ни и индиректни разходи, и не-
реализирани приходи. Съще- 
временно фармацевтичната ин- 
дустрия компенсира голяма 
част от плащанията на НЗОК за 

лекарства и се явява като кре-
дитор на здравната система. 
Фармацевтичните компании 
покриват разликата между ре- 
алните нужди на пациентите и 
държавния бюджет за лекар-
ства, каза Деян Денев. 

Данните сочат, че основно 
инфарктите и инсултите оста-
ват водеща причина за смърт в 
Европа. Те засягат живота на 
повече от 60 млн. европейци и 
струват на икономиката на 
Европейския съюз 210 млрд. 
евро всяка година. Сърдечно-
съдовите заболявания са най-
голямото здравно предизвика-
телство в Европа, което допъл-
нително беше усложнено от 
COVID-19.  

Само в България всяка го- 
дина от болести на кръвообра-
щението загиват между 70–75 
хил. души, което представлява 
смъртност от 1100 на 100 хиля-
ди души, а преждевременната 
смъртност у нас е два пъти по-
голяма от средните нива в ЕС.  

В края на конференцията 
експертите се обединиха около 
идеята да се създаде Нацио-
нална стратегия за справяне 
със сърдечно-съдовите заболя-
вания, част от плана на Евро-
пейския алианс за сърдечно-
съдово здраве, която да подоб-
ри превенцията, диагностиката 
и лечението в тази сфера. 

ФМ

Експерти призовават за 
Национален план за сърдечно-съдово здраве

Тежест на хроничното бъбречно заболяване 
върху здравната система

През 2022 г. Българ-
ското дружество по 
нефрология провежда 
кампания за повишаване 
на информираността 
сред обществото за хро-

ничното бъбречно заболяване (ХБЗ) под наслов „Съхрани 
бъбрека! Съхрани живота!“. Повод са нарастващият 
брой на засегнатите, късното им диагностициране и 
последващите усложнения, които водят до значителна 
финансова тежест върху здравната система.



Обучение по магистърска 
програма „Медицинска журна-
листика“ започва от следваща-
та учебна 2022/2023 г. Факулте-
тът по обществено здраве обя-
вява прием по специалността, 
съвместно с Факул-
тета по журналисти-
ка и масови комуни-
кации към СУ„Св. 
Климент Охридски“. 
Обучението е задоч-
но, с продължител-
ност 2 семестъра и е 
насочено към канди-
дати, които вече имат 
образователно-ква-
лификационна сте-
пен “Бакалавър” или 
“Магистър” по специ-
алности „Журналис-
тика“ или „Връзки с 
обществеността“. Приемният 
изпит е устно събеседване, а 
завършването е с дипломна 
работа. 

Концепцията е в магистра-
турата да се обучават студенти, 
които биха искали да работят 
като професионални журналис-
ти в сферата на здравната и 

медицинската журналистика. 
Затова и в преподавателския 
екип са включени както уни-
верситетски преподаватели, 
така и практикуващи журналис-
ти в сектор „Здравеопазване“. 

Това е иновативна образо- 
вателна програма, която дава 
възможност за получаване на 
специфични познания както в 
областта на журналистиката, 
така и в сферата на медицина-
та и организацията на здравео-
пазването. Обучението е с ин- 
тердисциплинарен характер и 

комбинира теоретични и прак-
тически дисциплини: 
l журналистически текст и 

редактиране; 
l комуникационни техники 

и умения; 
l журналистичес-

ка етика; 
l медицинска 

терминология и въве- 
дение в обществено-
то здраве; 
l биоетика и об- 

ществено здраве; 
l здравно зако-

нодателство; 
l промоция на 

здравето и профи-
лактика на социал-
нозначимите заболя-
вания; 
l организация на 

дейността на информационни-
те агенции и др. 

Записването на желаещи 
да се обучават в програмата 
става онлайн и на място във 
ФОЗ „Проф. д-р Ц. Воденича-
ров, дмн“, от 15 юни 2022 г. 
до 15 юли 2022 г. Приемният 
изпит е на 22 юли 2022 г.
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Предстоящо 
 

ARTERIALE 2022 -  
Хипертония в сърцето  

на многообразието 
 
Българската лига по хипертония 

(БЛХ) ще отбележи 30 години от 
създаването си с научния форум „ARTERIALE 2022, който 
ще се проведе от 30 юни до 3 юли в хибридна форма - присъстве-
но в София, СОФИЯ ТЕХ ПАРК, форум „Джон Атанасов“, бул. 
„Цариградско Шосе“ № 111, и онлайн. Научната програма е насо-
чена към широк кръг специалисти - общопрактикуващи лекари, 
кардиолози, невролози, ендокринолози, нефролози и специалис-
ти в областта на вътрешната и съдовата медицина. 

В първия подобен форум, организиран от БЛХ през 2020 г., 
взеха участие над 500 колеги.  

С гордост информирам, че „ARTERIALE 2022 - Хипертония в 
сърцето на многообразието“/’ARTERIALE 2022 - Hypertension in 
the heart of the diversity’ е включен в списъка с научни форуми, 
одобрени от Европейското дружество по хипертония. 

В научната програма ще вземат участие редица видни  
български и чуждестранни лектори, в това число настоящият 
президент на Европейското дружество по хипертония (ESH) - 
prof. Reinhold Kreutz, както и prof. Konstantinos Tsioufis (бивш пре-
зидент на ESH), prof. Giuseppe Mancia, prof. Roland Asmar, prof. 
Neil Poulter, prof. Michel Burnier, prof. Dragan Lovic и др. 

Основни акценти от програма: 
• Фенотипове на АХ 
• Извънофисно АX 
• АХ и увреда на таргетни органи 
• Клинични пътища при АХ и съпътстваща патология 
• Кардиометаболитна грижа 
• Поведение при специфични групи 
• Мултимодална образна диагностика 
• Нефармакологични и фармакологични методи за повлияване 
• Отворени въпроси в профилактиката и лечението 
• 30 години Българска лига по хипертония 
• Дебат сесии 
• Дискусионни форуми 
• Клинични случаи 
• Обучителни модули 
• Съвместни сесии с European Society of Hypertension и 
  International Society of Vascular Health. 
Надяваме се за успеха на форума да допринесат предвидени-

те обучителни модули и дебат сесии, както и експертните стано-
вища на поканените наши и чуждестранни лектори. 

Актуална информация за форума, както и научната програма 
ще бъдат достъпни на сайта на БЛХ: https://hypertension.bg/ 

Проф. Арман Постаджиян 
председател на БЛХ

Международната седмица на полагащите 
грижи за близък човек е кампания за повишава-
не на осведомеността относно предизвикател-
ствата, пред които са изправени хората, полага-
щи грижи за свои близки, а и да отбележи и 
напомни ценния им принос към цялото общество 
и здравната система. През тази година мотото е 
„Да направим грижата видима, ценена и подкре-
пяна“. 

В международната седмица на грижата Мерк 
България, иновативна и социално ангажирана 
компания в здравния сектор, стартира  инициа-
тивата „Заедно за пациентите. Защото ни е 
грижа“. 

Мисия на кампанията е да се „осветят“ тези, 
които предоставят грижата си,  живеят непре-
станно с чуждата болка на близък човек, влагат 
от времето и енергията си, без да търсят отпла-
та. Да се проследят психологическите аспекти, 
различните гледни точки  и как тези хора като 
общност биха могли взаимно да си помагат и 
взаимно да се подкрепят. Всеки грижещ се тряб-
ва също да помни, че грижата към себе си е осо-
бено важна в мисията да помагаш на другите. 
Кампанията има за цел да покаже чрез данни от 
социологически проучвания, лични истории и 
редица форуми, че никой не трябва да бъде сам 
в грижата. 

В края на 2020 г. е направено социологичес-
кото проучване „Глобален индекс на благо-
състоянието на полагащите грижи в 
Европа“. То е проведено в 12 държави с подкре-
пата на компанията Мерк. Обръща се внимание 
върху това как пандемията засяга живота на 
почти всички на планетата. Особено голяма 
тежест пада върху тези, които вече се грижат за 
близък/болен човек.  По дефиниция „безвъз-
мездно полагащите грижи“ се определят като: 
тези, които се грижат за някого с хронично забо-

ляване, физическо увреждане или когнитивно 
психическо състояние. Пандемията увеличи 
тежестта на отговорностите и грижите, които 
тези хора полагат за близките си. Според проуч-
ването пандемията засили повечето отговорнос-
ти, но особено: осигуряване на емоционална 
подкрепа - 54%,  осигуряване на допълнителни 
домашни грижи - 40%. 88% от полагащите грижи 
в Европа казват, че са поставили нуждите на 
човека, за когото се грижат, над своите, 65% 
споделят, че COVID-19 пандемията е влошила 
собственото им емоционално здраве, 52% от 
полагащите грижи казват, че да бъдеш отдаден  
се отразява негативно на кариерата. 

Ефектът върху качеството на живот на тези, 
които предоставят грижи за болен или възрас-
тен, са свързани със: 

• повишени нива на депресия и тревожност; 
• по-голяма употреба на психоактивни лекар-

ства; 
• по-лошо физическо здраве, според само-

оценката; 
• компрометирана имунна функция; 
• повишен риск от ранна смърт; 
• над половината (53%) от полагащите грижи 

посочват, че влошаването на тяхното здраве 
компрометира способността им да предоставят 
грижи. 

ФМ

Грижата – невидима всеотдайност 
Има четири вида хора на този свят: такива, които са се грижили,  

такива, които в момента се грижат, такива, които ще полагат грижи 
 някой ден, и такива, които ще се нуждаят от грижи.  

Грижата е универсална и вечна! 

Розалин Картър

В МУ в София 

Нова специалност „Медицинска журналистика“


