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„Форум Медикус“  
в два модела 

ü Електронен вариант 
      30 лева за година 

Абонамент в редакцията 
Повече 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

Проф. Цекомир Воденичаров за 

Светлината на познанието 
 

На стр. 5

 
На стр. 2

бяха извършени на 21 януари т.г. в болница „Лозенец“, 
съобщиха от Изпълнителната агенция „Медицински 
надзор“. Донор е 19-годишен мъж, изпаднал в мозъч-
на смърт, а донорската ситуация е реализирана от 
екип на Областната болница във Велико Търново с 
координатор д-р Сибила Маринова. 

Реципиенти на бъбреците са мъж на 37 години и 
мъж на 53 години. Успешна чернодробна транспланта-
ция е направена на 12-годишно момиче. Пациентите 
са в добро общо състояние и остават под лекарско 
наблюдение. 

ФМ

Добрата новина

Три успешни трансплантации

Израел - ВаксиНация 
На стр. 9

За страданието и  
изцелението в Ухан 

 
 
 
              На стр. 10

За лекарствата  
и прозрачността 

 
На стр. 12

Бабинден в „Майчин дом“



"ÔîðÓÌ ÌÅÄÈÊÓÑ" - издава ПИКС ООД 
Редакционен екип: 
Дарина СТОЕВА - главен редактор 
Снежана БОРИСЛАВОВА, Стойчо СТОЕВ - редактори 
Диксен ДЮЛГЕРОВ - графика и дизайн 
ISSN 1311-3275. 
Печат: ВТУ "Т. Каблешков", София

Обяви за вакантни места, конкурси, научни прояви и  
индивидуални съобщения се приемат в редакцията. 
 
Цена - 1.80 лв. на дума (с ДДС). 
Заплащане - след издаване на фактура. 
 
Задължително се съобщават ИН, ДДС № BG, 
МОЛ и адрес на изпращащия обявата.

  Ръкописи не се рецен-
зират и не се връщат. 
Използване на публи-
кувани материали е 
възможно само при 
условията на Закона за 
авторското право и 
сродните му права.

Адрес на редакцията: 
1431 София 
ул. "Св. Георги Софийски" № 1 

тел. 02 952 60 03 
тел. 0884 141 153 

E-mail: formed@mail.bg; 
formed@abv.bg 

http://forummedicus.com/

Бр. 2, 27 януари 2021 г.2

Броят е приключен редакционно на 25 януари т. г. в 17 часа

Цитат от седмицата 
Проф. Тодор Кантарджиев: 

- Оптимистичният вариант е около 
1,5 - 2 милиона ваксинирани българи 
да има до края на август т.г. Държава-
та няма да се поколебае да купи 
която и да е ваксина, която е ефектив-
на и безвредна, и която е призната от 
ЕМА, разбира се, в това число и 
руска, и китайска. Спекулация е твър-
дението, че в България има нисък 
брой имунизирани. Настоящият брой 
се дължи на запазването на втората 
доза, за да не се случат технологични 
проблеми и хората да останат само с 
една поставена доза. 

Английският вариант на коронавируса вече е в България. При 
целогеномно секвениране на апарат от нова генерация доказах-
ме 8 щама от пациенти - българи, които имат характеристиките на 
новия вариант на английския щам. Тези 17 мутации бяха открити, 
потвърдени в НЦЗПБ. Няма научни доказателства, че новият 
вариант е по-смъртоносен, но е доказано по-заразен. Сега 
съществуващите ваксини са ефективни и срещу него. Въпросът е, 
че ако вариантът на щама се разпространи в страната, трябва да 
го ограничаваме с мерките, които познаваме. Трябва много да се 
внимава и с южноафриканската мутация, защото още не е дока-
зано дали ваксината ще действа срещу нея. 

Пред БНТ

В Деня на родилната помощ ръководството 
на „Майчин дом“ честити професионалния праз-
ник на всички акушер-гинеколози и акушерки в 
страната с пожелание за здраве и повече бебе-
та през 2021 година. 
Министър Костадин Ангелов също поздрави 

колегите си за професионалния им празник с 
емоционално онлайн обръщение. Той връчи 
почетни плакети на отличили се през изминала-
та безпрецедентна за света и за здравеопазва-
нето година.  
Отличени бяха д-р Иван Диков и акушерка 

Анелия Шойлева за принос в родилната 
помощ и за дълъг стаж.  
За особен принос в борбата срещу COVID-19 

плакети получиха младите специалисти –  
д-р Борислав Георгиев от Клиниката по пато-
логия на бременността, акушерките Иванка 
Иванова и Любослава Божилова, старшата 

акушерка София Йорданова, здравните спе-
циалисти Мария Кожухарова и Александра 
Бъркалова.  
Изп. директор на „Майчин дом“ проф. Иван 

Костов специално отбеляза, че изминалата 
изключително предизвикателна година доказа, 
че в най-старата и най-голяма акушеро-гинеко-
логична болница работят истински професиона-
листи, които всекидневно полагат усилия, за да 
помогнат за реализирането на мечтата на всяко 
българско семейство. Проф. Костов връчи 
Почетен плакет на министър Ангелов, с кое- 
то засвидетелства благодарността за безре- 
зервната подкрепа на МЗ за ремонта на най-
голямата послеродова клиника в България, за 
чаканата отдавна нова апаратура за Централна-
та реанимация в болницата.  

ФМ

В „Александровска“ предстоят: 
- ръст на заплатите с 11% 
- обновление на базата 
С 11% ще бъдат увеличени заплатите на меди-

ците и служителите в Александровска болница 
от 1 февруари т.г. Така средната основна лекар-
ска заплата ще стане 1229 лв., а средната брутна 
заплата - 2323 лв. Това съобщи за clinica.bg 
проф. Борис Богов, директор на лечебното заве-
дение. 
Увеличението е на основните заплати на 

медиците и е извън допълнителните средства от 
1000 лв. за хората на първа линия в пандемията, 
както и извън допълнителните 650 лв. към запла-
тите на лекарите и 380 лв. към тези на сестрите, 
които осигури държавата от началото на година-
та. 

- С 11-те процента увеличение ще покрием 
изискванията и към колективния трудов договор, 
синдикатите искаха това да се случи още през 
2020 г., но тогава не беше възможно, обясни 
проф. Богов.  
По-високите възнаграждения няма да бъдат 

единствените придобивки за медиците в болни-
цата. До края на годината там ще отвори врати и 
детска градина със 100 места за децата на меди-
цинските специалисти. Ако не се запълнят мес-
тата, предвижда се да бъдат приемани и деца на 
медици от съседните университетски болници. 
Средствата ще бъдат осигурени от правител-
ството. 
Проф. Богов планира мащабни ремонти на 

няколко от клиниките, особено в стария блок на 
Александровска. За тях са осигурени 5,1 млн. лв. 
от МЗ, отделно ще се търсят средства за рекон-
струкция и на Арката на болницата. Вторият 
голям проект е откриване на Инфекциозно отде-
ление с 35 легла. То ще се помещава в бившата 
Клиника по алергология, която пък е преместена 
в Кожната клиника, където също ще има ремонт. 
За 2022 г. 

проф. Богов 
планира и съз-
даването на 
Транспланта -
ционен център 
на мястото на 
патофизиоло-
гия. Там ще се 
помещават и клиниките по хематология и по иму-
нология, заедно с банката за стволови клетки, 
като тенденциите са да се извършва и транс-
плантация на стволови клетки.  

ФМ

МЗ обяви 8 конкурса за управители на 
държавни болници: Специализираната бол-
ница за рехабилитация в Марикостиново, 
СБАЛО – София област, Център за психично 
здраве - София, белодробните болници във 
Велинград, Троян, Роман, Трявна и Габрово. 
Изискванията към кандидатите са да имат 

степен „магистър“ по медицина, квалифика-
ция по здравен мениджмънт, най-малко 5 
години професионален опит, да са почтени и 
да имат добра репутация, да не са поставяни 
под запрещение, осъждани за умишлено  
престъпление от общ характер, лишени от 
правото да заемат съответната длъжност, да 
не са обявени в несъстоятелност като едно-
личен търговец или съдружник в търговско 
дружество, да не са съпруг/съпруга или род-
нини на управител или член на колективен 
орган за управление и контрол на същата 
болница. 
Кандидатите могат да бъдат както българ-

ски граждани, така и на ЕС, на държава от 
Европейското икономическо пространство 
или на Швейцария. Спечелилият кандидат 
подписва договор за 3 години. 

ФМ

Държавният експерт в 
отдел „Организация и методо-
логия на медицинските дейнос-
ти“ към МЗ Пепа Василева е 
определена за Национален 
специалист по здравни грижи. 
Тя се занимава с разработ-

ване на административни и 
нормативни актове, концепции 
в областта на организацията и 
методологията на медицински-
те дейности, здравните грижи и 
медицинското образование и 
квалификация, както и с екс-
пертна дейност. По всички 
въпроси, отнасящи се до спе-
циалистите по здравни грижи, 
становище ще изработва имен-
но тя като национален специа-
лист. По отношение на сътруд-
ничеството със СЗО ще бъде 
спазван установеният към 
момента административен ред. 

- Убеден съм, че съвместна-
та ни работа ще продължи, за 
да съумеем заедно да преодо-

леем настоящата здравна 
криза, предизвикана от епиде-
мичното разпространение на 
COVID-19, и да положим начало 
на мерки за овладяване на осе-
заемия недостиг на медицин-
ски специалисти от професио-
нално направление „Здравни 
грижи“, каза министър Ангелов. 
С това решение той изпъл-

нява ангажимент, който е поел 
в края на 2020 г. на среща с 
представители на Българската 
асоциация на професионалис-
тите по здравни грижи. 

 
Пресцентър на МЗ

Конкурси на МЗ за 
управители на болници

Утвърден e 
национален специалист по 
здравни грижи

Във Велико Търново създават и хоспис 
Старата сграда на болницата в града ще 

бъде преобразувана в хоспис или отделе-
ние за терминални грижи. Това ще стане, 
след като през пролетта оттам всички отде-
ления бъдат преместени в новия корпус на 
областното лечебно заведение. 
Предвижда се в старата сграда да оста-

нат само физиотерапията и ТЕЛК. Новата 
структура за хоспис ще бъде разкрита след 
основен ремонт. От години единственият 
хоспис в областта е в гр. Елена и е само с 
25 места. 

 
ФМ
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Отчетените дейности за лечение 
на COVID-19 през 2020 г. - по клинични 
пътеки и процедури, както и за лече-
ние на коронавирус с други придру-
жаващи заболявания - надхвърлят 84 
млн. лв. За този период над 50 лечеб-
ни заведения са сключили договори с 
НЗОК за лечение на COVID. Това опо-
вести зам.-министърът на здравео-
пазването и председател на Надзор-
ния съвет Жени Начева по време на 
изслушване във Временната комисия 
за контрол на разходите на публични 
средства, свързани с преодоляване-
то на последствията от разпростра-
нението на COVID-19, на 20 януари т.г. 
Сумата за изплащане на PCR-тес-

тове в периода април-декември м.г. е 
6,7 млн. лв. за направени над 111 000 
теста. 

- Налице са няколко вида плаща-
ния, каза управителят на НЗОК проф. 
Петко Салчев. - Това са директните 
плащания за лечение и диагностика - 
84, 569 млн. лв. В сумата не сме доба-
вили изплатените по 20 лв. към кли-
ничните пътеки за диагностика на 

пациентите, които общо са 96 913 лв.  
- Индиректните плащания по мето-

диката за неблагоприятни условия са 
278 млн. лв., което е 12 % от общите 
плащания. Друга група индиректни 
плащания са тези, които НЗОК е 
извършила на собствените си служи-
тели в РЗОК, като става дума за тези 
1000 лв. на първа линия, които не са 
осигурени от бюджета на държавата, 
а от бюджета на НЗОК, обясни упра-
вителят. 
Проф. Салчев заяви още, че бол-

ниците продължават да работят по 
стария ред и да настояват да им се 
дават пари. „Кризи ще има и след 
време. Ще изискам от следващия 
месец освен договорите, които ще се 
сключат с НЗОК, от лечебните заве-
дения да ни представят и индивиду-
алните си противоепидемични плано-
ве, тъй като, ако сега намалим легла-
та за COVID, не се знае дали при 
друга инфекция няма да се наложи да 
разкриваме легла за нещо друго“, 
предупреди проф. Салчев.

Досега България беше един-
ствената страна от ЕС, в която 
възрастните пациенти трябва-
ше сами да заплащат устрой-
ството за стимулация на вагу-
совия нерв (СВН). При тази 
интервенция подкожно, на гър-
дите на пациента се поставя 
малък генератор на импулси, 
който е свързан с левия вагу-
сов нерв. На определени 
интервали устройството изпра-
ща сигнали до нерва и чрез 
него - до мозъка. Целта е да се 
десинхронизират импулсите, 
които пораждат епилептични 
пристъпи. 
СВН се използва тогава, 

когато всички други средства 
за лечение са изчерпани: паци-
ентът не се повлиява от лекар-
ства, а оперативна интервен-
ция с цел премахване на епи-
лептогенната зона е невъзмож-
на. 

„СВН е лечение на после- 

ден избор, когато нямаме 
никаква друга възможност“, 
обясняват доц. Красимир 
Минкин и доц. Петя Димова. 
Екипът на доц. Димова и доц. 
Минкин  е единственият у нас, 
който се занимава с хирургия 
на епилепсията. Те уточняват, 
че за разлика от хирургична-
та интервенция, която, при 
правилна индикация и под-
бор, при 70% от пациентите 
води до пълно спиране на 
епилепсията, при СВН ефек-
тът не е толкова добър. „Мето-
дът е ефективен при 50% от 
пациентите, като намалява 
пристъпите наполовина. Това 
означава, че ако довчера сте 
имали припадъци всеки ден, 
те ще станат през ден. Или, че 
ако са били десетки на брой, 
могат да станат единични. 
Лечението е палиативно, но 
за хора с тежки и/или много 
чести пристъпи тези промени 

са съществени“. 
Досега у нас СВН се запла-

щаше само при деца - от Фонда 
за лечение на деца. НЗОК вече 
ще реимбурсира процедурата 
при 10 възрастни пациента 
годишно.  
Преди да им бъде имплан-

тирано устройство, чиято 
цена е около 40 000 лв., паци-
ентите трябва да преминат 
през серия от изследвания, 
които да докажат, че никой от 
останалите налични методи за 
лечение не действа. Задължи-
телен сред тези методи е про-
дължителната видео ЕЕГ, 
която се провежда единстве-
но в Референтния център по 
функционална и епилептична 
хирургия към УБ „Св. Иван 
Рилски“ в столицата. 
Много е важно методът 

СВН да се прилага само от 
специалисти, които разбират 
от него, защото в миналото е 

имало спекулации. Оператив-
ната техника не е сложна, но 
ключовият момент е правилна-
та диагностика. Хората с епи-
лепсия в България са около 50 
000 души, като при 25% от тях 
заболяването не се повлиява 
от медикаментозно лечение. 
Медикаментозната резистен-
тност се смята за доказана, 
когато два подходящи и пра-
вилно приложени медикамента 
не са довели до задоволителен 
контрол на епилептичните при-
стъпи. Това засяга около 10 000 
пациенти в България. Точно 
при тях трябва да се прецени 
дали резекцията на епилепто-
генната зона би направила 
заболяването им по-леко или 
дали е възможно да спре епи-
лептичните пристъпи. За съжа-
ление при част от болните това 
е невъзможно: или защото 
епилептичните огнища са 
няколко и следователно се 

налага прекалено голяма 
резекция на мозъка, или защо-
то са разположени във фун-
кционално важна зона, в която 
интервенцията крие риск от 
увреждания.  

Eдинственият в България 
специализиран център по 
хирургия на епилепсията 
функционира от 2008 г. към 
Клиниката по неврохирур-
гия на лечебното заведе-
ние. Откакто е създаден, 
там са оперирани около 
300 пациенти, при над 70% 
от тях е постигнат пълен 
контрол над епилептичните 
пристъпи, като тази ефек-
тивност е съизмерима с 
резултатите на водещи цен-
трове по света. 

 
Материалите подготви  

екип на „Форум Медикус“

120 деца са били лекувани в чужбина 
през миналата година, а за периода април 
– декември 2019 г. те са били 132.  
Данните цитира министър К. Ангелов в 

отговор на въпрос от депутата от БСП 
Кръстина Сидерова кога държавата ще 
създаде адекватна система, така че живо-
тът на децата да не зависи от милосърдие-
то на хората и от дарителски кампании.  

- През годините намаляват децата, 
които се подпомагат от Фонда за лечение 
на деца, който премина към НЗОК. И ако 
държавата плаща годишно над 1 млн. лв., 
то дарителски платформи като Хелпкарма 
събират над 21 млн. лв. по неясни крите-
рии, с което се дискредитира самото даря-
ване. Кога държавата ще създаде адекват-
на система за навременно лечение на бъл-
гарските деца, за да не се налага родители 
да събират средства чрез кампании, към 
които доверието е много ниско, а животът 
на хиляди детски съдби зависят точно от 
тези кампании, попита Кръстина Сидерова.  
Министърът призова Сидерова, ако има 

конкретни сигнали за забавено или отказа-
но лечение, да ги предаде. Той отчете и 
средствата, с които са подпомагани деца 
през последните две години, но отговор на 

въпроса какво да се направи, за да не раз-
читат българските родители основно на 
дарителски кампании за здравето и живота 
на децата си, не бе даден.  
Към 1 април 2019 г. от Фонда за деца 

към НЗОК са прехвърлени 146 заявления, а 
46 са с издадени заповеди. По тях е органи-
зирано лечение за над 5 млн. лв. 
От април до декември 2019 г. са подаде-

ни 1234 заявления, а издадените заповеди 
са 1063. От тях 894 са за лечение в България 
и 169 са за чужбина. За първи път е одобре-
но лечение и за 24 деца с мускулна атро-
фия. За първото деветмесечие на 2020 г. са 
получени 1090 заявления, като са издадени 
985 заповеди. 778 са за лечение у нас, 197 - 
за чужбина. До края на септември м. г. са 
изплатени 11,156 млн. лв., от които над 849 
хил. лв. са за лечение в чужбина. Сред 
страните с най-много одобрени заповеди 
са Германия, Австрия, Швейцария и Фран-
ция.

Средства за лечението  
на деца в чужбина

Заплащане на дейности,  
свързани с COVID-19

ВВеессттии   оотт   ННЗЗООКК

Методите за терапия на епилепсия - реимбурсирани

Депутатите от Комисията по 
здравеопазване в НС приеха 
на първо четене нормативни 

поправки, с които разрешават на 
директорите на болници да лекуват. 
Поправките бяха внесени от д-р 
Даниела Дариткова в Закона за 
лечебните заведения. Въпреки че 
срещнаха единодушната подкрепа 
на политици и медици, предизвика-
ха бурни спорове. 
С промените се дава възможност на 

директорите на държавни и общински 
болници да работят като лекари. Освен 
това се премахва правото на здравния 
министър да удължава сроковете за 
управление на бордовете на лечебните 
заведения. Поправките се наложиха 
заради това, че всички тези болници 
станаха „публични предприятия“ и тряб-
ваше да се спазват разпоредбите за 

Закона за публичните финанси, въпреки 
че той не е подходящ за лечебните 
заведения и не позволява на мениджъ-
рите им да имат други възможности за 
работа. 

– Подкрепяме внасяните промени 
изцяло, каза министър Костадин Анге-
лов. „За“ промените се обявиха и от 
съсловните организации – БЗС и БЛС. 

– Благодаря за промяната, всеки от 
нашите членове ще избере професията 
си пред управлението, без промените 
цели болници щяха да спрат да същест-
вуват, подчерта и д-р Неделчо Тотев, 
председател на Сдружението на общин-
ските болници. 

– Всички ще гласуваме за тази про-
мяна, но защо едно законодателно 

недомислие трябва да се поправи 
няколко месеца по-късно. Защо, когато 
го приемахте, казахме, че не трябва. 
Сега ще се прекъсне и удължаването на 
срока на управление на директорите, 
защото е незаконно. А какво ще стане с 
разписаните заповеди през есента, 
попита проф. Георги Михайлов от БСП. 
Той допълни, че постановката от  Аген-
цията за публичните предприятия да 
избират директори на стратегическите 
болници, както е заложено в закона за 
публичните предприятия, е неправилна. 
На същото мнение бе и д-р Нигяр Джа-
фер от ДПС. 

– Промяната е типична за рубриката 
„проба-грешка“, няма как да се правим, 
че няма грешка, каза тя. И допълни, че 

преди време всички са били затрупани 
от обаждания на общинските болници. 
Д-р Джафер даде пример с болницата в 
Мадан, където единственият специа-
лист по УНГ е бил директор и е трябвало 
да спре да лекува. 
В спора се намеси и здравният 

министър: 
– С изненада разбрах, че има хаос в 

лечебните заведения, нито един дирек-
тор няма да бъде избиран от Агенцията 
за публичните предприятия, а до края на 
март трябва да бъдат проведени всички 
конкурси, няма да има удължени догово-
ри, каза той. 
Депутатите приеха предлаганите 

поправки на първо четене. 
ФМ

Едно недомислие по-малко
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- Положението по време на втората 
вълна е по-тежко, отколкото очаквах-
ме. Починаха двама лекари, не успяха 
да преборят COVID-19. Аз самият бях с 
коронавирус и се лекувах вкъщи до 
края на годината. На 4 януари, когато 
вече бях на работа, пет от медицин-
ските сестри наистина напуснаха. 
Всички те бяха посочили уважителни 
лични причини, нямаше как да бъдат 
спрени, а и това е свободен избор на 
всеки човек. Проблем е, че от 31 спе-
циалисти по здравни грижи вече сме с 
26 за цялата болница, което при тази 
пандемична обстановка, а и без нея, е 
изключително трудно. 
Много е трудно, но нямаме избор, 

трябва да се справим. Не можем да 
оставим хората без медицинса 
помощ.След като изгубихме завежда-
щата на ВО д-р Лили Иванова, го зат-
ворихме и там се приемат само COVID 
болни. От COVID-19 почина и завежда-
щият Отделението по физиотерапия  
д-р Илия Илиев. Сега то не работи, ре- 
хабилитаторите и кинезитерапевтите 

са командировани във ВО при пациен-
тите с коронавирусна инфекция. Там 
всеки две ръце са изключително 
ценни. При нас дойдоха и шестима 
студенти по медицина, които много ни 
помогнаха. В момента тези млади хора 
четат за сесия, но ние много се надя- 
ваме, че след изпитите отново ще се 
върнат. Те се справяха изключително 
добре, с невероятен хъс за работа. 
Цяло чудо е, че в последните три 
месеца, в тази обстановка не прекра-
тихме дейността и не затворихме бол-
ницата.  

Не е изненада, че в момента имаме 
нужда от всякакви специалисти - от 
кардиолог /нашият прекара тежка 
коронавирусна инфекция и ще е необ-
ходим по-дълъг период за възстановя-
ване/, невролог, гастроентеролог, 
ендокринолог, специалист по физиоте-
рапия. Факт е, че освен починалите 
лекари, по време на коронакризата 
имаме и трима, напуснали от страх в 
цялата тази обстановка. Въпреки 
дефицита, не се предаваме, няма и да 
се предадем. Макар и трудно, но пос-
тепенно ще възстановим дейността си. 
Това съм си поставил като най-близка 
цел, след като поех поста управител 
на МБАЛ-Свищов вече като титуляр. 
По програма имаме отлично оборудва-
на хирургия. Апаратурата в нея е най-
модерна, но пандемията не позволи 
да започне дейността там. Персонал е 
осигурен, имаме възможност за добро 
заплащане, предоставяме и социални 
придобивки на лекари и медицински 
сестри, стига да има кандидати. 

Пред Clinica.bg

Щрихи от историята 
На 13 януари 

1990 г. група 
ентусиасти въз-
становиха Бъл-
гарския лекар-
ски съюз. Вед-
нага след демо- 
кратичните промени през 1989 г. започва 
постепенното обединяване на гилдията, 
създават се самостоятелни 28 регионални 
дружества. В началото на 1990 г. БЛС е въз-
становен и проф. Иван Киров е първият 
избран лидер на 27-ия Възстановителен 
събор. 

През тази година отбелязваме и 120 
години от основаването на съсловната 

организация. Българският лекарски съюз е 
създаден през 1901 г. и е втората профе-
сионална организация на лекарите в света, 
след английската. Задача на организация-
та още в началото е да защитава интереси-
те на лекарското съсловие. Първият пред-
седател на БЛС е проф. Димитър Моллов. 
Днес в БЛС членуват над 32 хиляди 

лекари. Българският лекарски съюз про-
дължава да отстоява интересите на съсло-
вието, които са интереси и на цялото 
общество. 

ФМ

 
В условията на пандемия, в 

които работим, проектът за  
Национална здравна стратегия 
можеше да изчака. 
В предлаганите приоритети 

не откривам нови неща. Запи-
саното е ни повече, ни по-
малко от нещо вече говорено, 
обсъждано. Едни и същи неща 
са заложени и в този проект, 
както и в предишни, откакто 
съм управител, а аз съм упра-
вител на болницата в Чирпан 
вече 25 години. 

Постоянно се говори колко 
много са лечебните заведения 
и леглата, как ще се съкраща-
ват. На практика, пандемията 
изкара на дневен ред факта 
колко зле е организирана сис-
темата на здравеопазване у 
нас. Тъжно е, че държим пър-
венството в Европа по смърт- 
ност в условията на COVID-19, а 
и без това в последните години 
бяхме “първенци” по този пока-
зател. Това не е защото лека-
рите са калпави, а защото 
нещата не се случваха, макар и 
да бяха разписвани в не една и 
две стратегии.  
В новия проект, предоста-

вен за обществено обсъждане, 
пак се говори за електронно 
здравеопазване, акцентира се 
върху първичната извънбол-
нична помощ. Ние, които сме в 

здравната система, помним, че 
преди организацията сякаш 
беше по-стройна, но парите 
бяха нищожно. Сега се наливат 
едни средства, но те отиват в 
посоки с пробойни.  
Много се пише, много се 

предлага, много се обсъжда, но 
няма добра воля да се проме-
нят нещата. И всичко остава в 
сферата на пожеланията до 
следващата стратегия. Преди 
време бяха набелязани мерки 
за селективно договаряне, но 
слава Богу, че не се случи, 
защото ако то се беше случило, 
ние, общинските болници, 
щяхме да сме вън от играта.  
Колкото до Националната 

здравна карта, електронното 
здравеопазане, пренасочване 
на финансирането към извън-
болничната помощ от болнич-

ната, както и въвеждане на 
генеричното заместване – това 
са все неща, които не се случ-
ват, но аз нямам обяснение 
защо. Знам обаче, че за тях се 
говори от четвърт век. Някои 
смятат, че като се промени 
здравноосигурителният модел, 
нещата ще се оправят. Про-
блем е не сега съществуващият 
модел, а организацията на 
самата здравна система. Тя се 
нуждае от подобрение.  
И на този фон се предлага 

проект за стратегия, който 
заради натоварването нямаме 
време дори да прочетем. Важ-
ните неща се публикуват за 
обсъждане, когато най-малко 
можем да им обърнем внима-
ние. Тоест, вървим по инерция, 
която няма да ни заведе никъ-
де.  

Същевременно пандемията 
продължава, недостигът на 
лекари е повсеместен. Ето това 
е проблем, който трябва да 
бъде обсъден приоритетно, 
преди проекта за стратегията. 
В същото време общинските 
болници откликнахме на разпо-
реждането на здравния минис-
тър и работим не с 10%, а с 50% 
легла за болни от коронавирус. 
Хората в общинските болници 
се трудят безотказно и много, 
те са на върха на силите си. 
Според мен не е сега моментът 
да обсъждаме Национална 
здравна стратегия.  

Б.Р. В обобщението са из- 
ползвани и отговори на въпроси 
на други медии 

ФМ

ППоо   ссллееддииттее   ннаа   ссъъббииттиияяттаа

Въпреки дефицита, не се предаваме 
Илиян Венков – управител на Общинската болница в Свищов от януари т.г.

Д-р Неделчо Тотев: 

Всичко остава в сферата на пожеланията

129,3 млн. лв. ще предоста-
ви Министерството на регио-
налното развитие и благо-
устройството за борба с раз-
пространението на COVID-19 в 
страната и за създаване на 
устойчивост на здравната 
система при работа в условия 
на пандемични кризи, съобщи-
ха от пресцентъра на ведом-
ството на 15 януари т.г.. 
Със средствата ще се 

финансират проекти на МЗ, 
което като бенефициент ще 
работи в партньорство с 
общините или общинските 
лечебни заведения за прила-
гането на адекватни мерки в 
условията на извънредна епи-

демична обстановка. Сред 
проектите, които ще се под-
крепят, са разкриване на сек-
тори за лечение на коронави-
рус с нужното медицинско и 
болнично оборудване. 
Средствата се осигуряват 

по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 
г. от общия финансов ресурс, 
определен за България, като 
за целта се създава нова 
приоритетна ос - „Подкрепа за 
здравната система за справя-
не с кризи“. Решението е 
взето на онлайн заседание на 
Комитета за наблюдение на 
оперативната програма, пред-
седателствано от заместник-

министъра на регионалното 
развитие и благоустройството 
и ръководител на Управлява-
щия орган Деница Николова. 
В заседанието са участвали и 
Рейчъл Бюмонт – заместник-
началник на отдела за Бълга-

рия, Хърватия и Словения в 
Европейската комисия, и Йо 
Говаертс от Генерална дирек-
ция „Регионална и градска 
политика“ в ЕК. 
По новата приоритетна ос 

ще се финансират и мерки за 

повишаване на капацитета на 
центровете за трансфузионна 
хематология в София и Варна 
за диагностика на COVID-19. 
Освен за тестове за коронави-
рус в двата центъра ще се 
доставят уреди за извличане 
на кръвна плазма, която се 
ползва за лечение на заболе-
ли от вируса. 
От министерството при-

помнят, че през изминалата 
година МРРБ пренасочи 40,4 
млн. лв. по ОПРР към МЗ  
за осигуряване на най-необхо-
димото медицинско оборудва-
не и консумативи за борба с 
коронавируса в страната. 

ФМ

Срещу COVID-19 – средства за общински болници и ЦТХ
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- Поздравления, проф. Воденичаров, 
по повод 25-годишния юбилей на 
създадения от Вас Факултет по 
обществено здраве при Медицинския 
университет в София! Това събитие 
бе ознаменувано с решение на 
Академичния съвет на университета 
да назове ФОЗ с Вашето име! Бихте 
ли споделили как през 1995 г. се 
зароди идеята за създаване на 
академичен облик на науката за 
общественото здраве и здравния 
мениджмънт? 

- На 9 октомври 1995 г. бе открит 
първият у нас факултет по сестринско 
дело със задача да осигури повече 
организационни и управленски компе- 
тенции на старшите и главните 
медицински сестри. В последствие той 
прерасна във Факултет по обществено 
здраве (ФОЗ), чиято мисия бе да 
подготви нова генерация от здравни 
мениджъри, които да отговарят на 
предизвикателствата на новото време, 
характеризиращо се с навлизане на 
пазарните механизми в здравеопаз- 
ването. Една от задачите, които трябва- 
ше да решим, е да съумеем да съчетаем 
в едно логиката на медика с 
логиката на икономиста. 
През годините разработихме теоре- 

тичния фундамент на науката за об- 
щественото здраве и обособихме об- 
щественото здраве като самостоятелно 
научно направление. Тук трябва да от- 
бележим значимостта на фундамен- 
талния труд „Феноменът обществено 
здраве в променящия се свят”, който е и 
първи опит за синтетична обща теория на 
науката за общественото здраве, както и 
монографията „10-те принципа на медика 
и мениджъра”, която се превърна в 
настолна книга за много здравни ме- 
ниджъри. Не е за пренебрегване и 
огромният брой публикации в областта на 
общественото здраве, третиращи раз- 
лични негови аспекти, но акцентиращи 
преди всичко върху социалната логика на 
медицината. Медицината има своята 
социална логика, така както има своята 
биологична логика. 

- Как бихте коментирали същ-
ността на общественото здраве 
като наука, а и практическата му 
значимост? 

- Нашата концепция за общественото 
здраве е, че то е във и над медицината. В 
медицината, защото изучава здравното 
битие на обществото. Над медицината, 
защото се занимава със социалното 
битие на здравето. Общественото здраве 
разглежда здравните потребности не 
толкова и не само през призмата на 
интересите на отделната личност, но пре- 
ди всичко през призмата на обществе- 
ните интереси. Ето защо общественото 
здраве е мултидисциплинно, интердисци- 
плинно и изисква мултисекторен подход 
и политика. Общественото здраве е 
еманация на прокламираното от нас 
асоциативно и интегрално мислене. 

Асоциативно, защото включва: и соци- 
ална медицина, и здравен мениджмънт, и 
биоетика, и здравни грижи, и трудова 
медицина, и оценка на здравните 
технологии, и икономика на здравеопаз- 
ването, и др. Интегрално, защото общест- 
веното здраве не е механичен сбор от 
различни дисциплини, а синтез, нов 
мисловен и интелектуален продукт, 
завършено интегрално цяло. 
Общественото здраве трябва да бъде 

резултат от взаимодействието на всички 
политики. Новият тип здравна поли- 
тика би следвало да бъде координирана 
мултисекторна политика за постигане на 
справедливост в здравеопазването. 
Именно здравеопазването е призвано да 
изиграе ключова роля при определяне 
качеството на живот. Ето защо здраве- 
опазването трябва да вдъхновява цялата 
политика и дейностите на Европейския 
съюз. Нещо повече – развитието на 
здравеопазването трябва да се превърне 
в основна цел в по-нататъшното 
укрепване на Европейския съюз. Европа 
трябва да бъде обединена, защото има 
обща отговорност към света. 

 

 
 

- Проф. Воденичаров, Вие поло- 
жихте основите на модерното обра- 
зование по здравен менидмжънт и 
обществено здраве в рамките на МУ-
София, но активно участвахте и 
подпомогнахте изграждането и на 
други факултети в страната. Ваша- 
та мисия за формиране на национална 
школа по обществено здраве реализи-
ра своите цели. Как бихте коменти-
рали, на какво се дължи този успех? 

- През изминалите 25 години ФОЗ 
при МУ в София се утвърди като 
национална структура и постигна редица 
успехи, защото се превърна в огнище на 
свободния дух, на свободната мисъл, а 
свободата е кодът на съвършенството.  
При създаването и развитието на ФОЗ 

съм се ръководил от принципите на 
идейна меритокрация. Водил съм се от 
максимата: да оставим на нашите по-
млади приятели правото да грешат и да им 
осигурим възможността да растат. Винаги 
съм мислил, че да преподаваш значи да 
вдъхновяваш. Нека вдъхновим нашите 
студенти да учат повече, да правят повече, 
да мечтаят повече, а нашите последова- 
тели – да станат нещо повече!  
Пожелавам на сътрудниците на 

Факултета по обществено здраве да 
бъдат умни, решителни и посветени на 
мисията да изградим една велика 
структура, от която да струи светлината 
на познанието. Нека се опитаме да 
оставим следа във Вселената. 

- Редакцията на в-к „Форум Меди-
кус” поздравява проф. Цекомир Во- 
деничаров по повод назоваването на 
негово име на Факултета по об- 
ществено здраве към Медицинския 
университет в София. Светлите лич-
ности на факултета са оставили 
трайна диря на страниците на вест-
ника. Защото заедно – всеки на своето 
място – сме писали и пишем история-
та на българското здравеопазване. 

Разговаря Филип МАРИНОВ

Специално за „Форум Медикус” 

Проф. Цекомир Воденичаров за 

Светлината на познанието
ЗЗаа   ммллааддииттее   ии   ццееллееууссттррееммееннииттее

Държавата да заплаща частично 
или напълно студентските такси срещу 
ангажимент на младежите да стажуват 
и работят на конкретно място поне 5 
години след завършването си. Това 
предвижда одобрена от правителство-
то наредба, която урежда условията 
за сключване на договорите и начина 
на финансиране обучението на студен-
тите. Наредбата цели да стимулира 
обучението във важни за страната 
специалности с недостиг на кадри. 
Известно е, че от години управля-

ващите у нас се опитват да направят 
атрактивен приема в специалности, в 
които се отчита дефицит на кадри и 
същевременно да намалят приема в 
неимоверно нараснали по брой на 
приетите направления. От дълго време 
МОН търси начини да насърчава след-
ването в природни, математически, 
инженерни, педагогически науки и др. 
За кои точно специалности обаче 

ще важи безплатното следване срещу 
ангажимент за работа и дали медици-
ната ще бъде сред тях все още не се 
знае. Списъкът със специалностите, 

за които ще важат тези условия, ще се 
утвърждава ежегодно от МОН. Той ще 
бъде по висши училища, форми на обу-
чение и брой студенти, за които се 
осигурява напълно или частично 
заплащане на обучението. МС пък ще 
приема списък с работодатели, регис-
трирани у нас, които имат право да 
сключват договори със студентите по 
реда на наредбата. В списъка ще 
бъдат посочвани и специалностите, и 
броят на студентите, за които работо-
дателят е заявил готовност за сключ-
ване на договор. Студентите, сключи-
ли договор, няма да заплащат такси за 
времето на обучението си в универси-
тет. Същевременно обаче ще стажуват 
при съответния работодател по специ-
алността си. След успешно завършва-
не висшистите ще продължат работа 
при работодателя си за минимум 5 
години. През този период те ще полу-
чават възнаграждение в размер не по- 
малко от средната основна заплата в 
предприятието, предвижда още наред-
бата. 

ФМ

Стартът на новата магистратура е 
елемент от политиката на висшето 
училище да създава ключови експерти 
в системите на социалното и здравно-
то осигуряване на национално и 
регионално равнище. 
Сред водещите лектори и инициа-

тор за създаването на програмата е 
проф. Григор Димитров, преподавател 
във ВУЗФ, доктор по икономика, екс-
перт по проблемите на пенсионното и 
здравното осигуряване, трудовите и 
индустриалните отношения и управле-
ние на човешките ресурси. Той е и гла-
вен директор "Осигурителни отноше-
ния" в Българската стопанска камара 
и член на Надзорния съвет на НЗОК. 
Лектори в програмата са доказани 

експерти в областта на социалното и 
здравното осигуряване, сред които 
настоящият управител на НЗОК проф. 
Петко Салчев, бившият здравен ми- 
нистър д-р Илко Семерджиев, бившият 
социален министър и управител на 
НОИ проф. Йордан Христосков и 
проф. Златица Петрова. 
Програмата цели да даде знания в 

областта на организацията, управле-
нието и финансирането на социалните 
системи, за иновации и предприема-
чество, за компетенции за анализ на 
социалноосигурителните и здравните 

системи. Учебният план е специално 
създаден, за да може да отговори на 
международните тенденции за рефор-
ми в осигурителните системи. Той 
включва специализирани теми като 
„Управление на социалното осигурява-
не“, „Иновации и предприемачество в 
социалните системи“, „Организация и 
финансиране на здравна система“, 
„Превенция срещу злоупотреби и 
измами в социалното и здравно осигу-
ряване“. 

Кандидат-студентите, които 
искат да се запишат за пролетния 
семестър на тази учебна година, 
могат да кандидатстват онлайн до 
края на февруари на сайта на 
ВУЗФ. Оттам предлагат възмож-
ност за изцяло онлайн канди-
датстване и индивидуална консул-
тация за всеки кандидат-студент, 
който има необходимост от 
допълнителна информация или 
насока. Консултацията може да се 
проведе и онлайн в удобен ден и 
час за кандидат-студента чрез 
записване на  

е-mail: marketing@vuzf.bg  
или на телефони 02/40 15 807, 
0888 443 096. 

ФМ

Пак за  
студенти, стипендии, месторабота

Във ВУЗФ 

Пролетен прием по магистратура 
„Финансов мениджмънт на социалните и здравните системи”

Съвременни насоки в управлението на здрав-
ната система 

Проф. Златица Петрова, д-р Страшимир Генев,  
Елисавета Петрова–Джеретто 

Цена 30 лв. 
Талон 

Адрес на получателя:  
гр./с/………………….................................. код…..…... 
ул. ……………….…............….…….................................. 

Име на получателя: ....….……................................................................ 
Желая да получа……………….броя на книгата 

 
Прилагам копие от пощенски запис. 

 

Талоните изпращайте на адрес: 
1431 София, ул. "Св. Георги Софийски" № 1, в. "Форум Медикус" 

Магдалена Христова Калъпчиева 
В цената са включени пощенските разходи

"
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 Ингелхайм, Германия,  
10 декември 2020 г. Boehringer 
Ingelheim обяви резултатите от 
междинен анализ на проучването 
SENSCIS®-ON, което изследва 
ефекта на nintedanib при пациенти 
със системна склероза, свързана 
с интерстициална белодробна 
болест (SSc-ILD). Новият анализ е 
публикуван онлайн като част от 
среща на Американската колегия 
по ревматология 2020 (ACR). 

SENSCIS-ON е отворено удъл-
жено проучване, което оценява 
дългосрочната безопасност на nin-
tedanib при пациенти със SSc-ILD, 
които са завършили фаза III на 
проучването SENSCIS®. В изпит-
ването се оценява абсолютната и 
относителната промяна от изход-
ното ниво на форсирания витален 
капацитет (ФВК), като се измерва 
стойността на белодробната функ- 
ция за период от 52 седмици. 
Заключенията от междинния 

анализ сочат, че профилът на без-
опасност на nintedanib в SENSCIS-
ON съответства на този, доклад-
ван за период от 52 седмици в 
SENSCIS, като диарията е най-чес-
тото нежелано събитие. Данните 
показват още, че при 347 пациенти 
от удълженото проучване, които са 
получавали nintedanib, е отчетено 
намаление на спада на ФВК в про-
дължение на 52 седмици, като дан-
ните показват сходство с резулта-
тите от проучването SENSCIS. 
Средната стойност в промяната на 
ФВК от изходно ниво до 52-та сед-
мица в SENSCIS-ON е 51,3 ml при 
всички пациенти, докато промяна-
та от изходното ниво на 52-та сед-
мица в проучването SENSCIS е 
42,7 ml. 

- Boehringer Ingelheim има анга-
жимента регулярно да предоставя 
научни данни, които да дават на 
медицинските специалисти по-
голяма увереност при лечение на 
пациенти със SSc-ILD, заяви д-р 
Сузан Щовасер, ръководител на 
терапевтична област „Пулмоло-
гия“ в Boehringer Ingelheim. - 
Изключително щастливи сме, че 
можем да споделим положителни-
те резултати, които демонстрират 
сходство в профила на безопас-
ност на nintedanib при пациенти 
със SSc-ILD, като същевременно и 
предполагат устойчив ефект при 

забавяне на спада на белодробна-
та функция. 

Системната склероза, още 
позната като склеродермия, е 
рядко автоимунно заболяване, 
което се характеризира с удебеля-
ване  и натрупване на съединител-
на тъкан в тялото. Статистиката 
показва, че броят на пациентите 
със склеродермия достига над 2,5 
млн. души по света и приблизител-
но 100 000 души в САЩ. Фиброзата 
е отличителен белег на болестта, 
която може да засегне кожата и 
вътрешни органи, включително и 
белите дробове. Интерстициална-
та белодробна болест (ИББ) е едно 
от най-често срещаните усложне-
ния на заболяването, което може 
да доведе до инвалидизация и 
често пъти се оказва животоза- 
страшаващо. Приблизително 25% 
от пациентите развиват сериозни 
белодробни усложнения до 3 годи-
ни след диагностициране.  Това 
усложнение е основна причина за 
смърт сред хората със системна 
склероза. 

Nintedanib e тирозинкиназен 
инхибитор, блокиращ ключови 
рецептори, част от клетъчните сиг-
нални пътища, които водят до 
белодробна фиброза. Nintedanib 
до този момент е одобрен за упо- 
треба в повече от 80 държави за 
лечение на пациенти с идиопатич-
на белодробна фиброза (ИБФ) – 
хронично заболяване с фатален 
изход, което се характеризира с 
влошаване на белодробната функ- 
ция. Изчислено е, че над 80 000 
души с това заболяване са били 
лекувани с nintedanib, който е пре-
поръчан за употреба съгласно 
международни ръководства за 
лечение на ИБФ. 
През септември 2019 г. ninteda-

nib беше одобрен в САЩ като пър-
вата и единствена терапия за 
забавяне на спада на белодробна-
та функция при пациенти със сис-
темна склероза, свързана с интер-
стициална белодробна болест 
(SSc-ILD). Заявления за разреше-
ние за употреба са изпратени и до 
други основни регулаторни органи 
по целия свят и до този момент са 
издадени одобрения в повече от 50 
географски зони, включително ЕС, 
Бразилия, Канада и Япония. 

Референциите по темата  
са на разположение в редакцията

• Данни от междинен анализ показват дългосрочен 
профил на безопасност на nintedanib при лечение 
на пациенти със SSc-ILD и предполагат устойчив 
ефект при забавянето на спада на белодробната 
функция 

• Анализът показва, че профилът на безопасност и 
ефикасност на nintedanib е в съответствие  
с резултатите от проучването SENSCIS®, фаза III

Ползи от дългосрочна  
терапия с nintedanib  

при пациенти  
със системна склероза

В Клиничната лаборатория на УБ „Иван 
Рилски“ в София е въведен нов тест за оценка 
на имунитета срещу COVID-19. SARS-CoV-2 II 
Quant е количествен метод, който измерва 
антитела от клас G, включително вирус неут-
рализиращи антитела.Тези антитела са щитът, 
който се задейства в организма, когато виру-
сът се опита да ни атакува. Методът е разра-
ботка на американски производител.  
В болницата се прави и тест, с който се из- 

мерва наличието на антитела IgG, насочени сре- 
щу нуклеокапсидния протеин (NCP) от вътреш-
ността на вируса. Ролята на този тест е по-скоро 
да покаже дали човек се е срещал с вируса или 
не. Докато новият метод е с повишена чувстви-
телност към шиповидния протеин (Spike, S), 
който се намира на повърхността на вируса. 

- Шиповидният протеин привлече внима-
нието на учените, защото има ключово значе-
ние за проникването на вируса вътре в клетка-
та гостоприемник.  При среща със SARS-CoV-2 
имунната система започва производството на 
антитела като основно те са насочени към нук-
леокапсидния и шиповидния протеин. Не всич-
ки антитела обаче имат неутрализиращ ефект. 
Неутрализиращи антитела се образуват 

основно срещу Receptor binding domain (RBD) 
на S – протеина, т.е. срещу тази част от виру-
са, която е отговорна за връзката му с клетка-
та гостоприемник. Колкото повече са антите-
лата срещу RBD, толкова по-защитен е човек, 
обяснява д-р Ирена Иванова, началник на 
Клиничната лаборатория в болницата. 
Ваксини, базирани на RBD (антиген или 

неговата mRNA), каквито са тези на 
Pfizer/BioNTech и Moderna, карат имунната 
система да произвежда антитела и по-кон-
кретно IgG към RBD, които са с неутрализи-
раща активност. 
Диапазонът на антителата, който се измер-

ва от новиа тест, е от 21.00AU/mL до 80 000.00 
AU/mL. Все още няма натрупани данни от 
какъв титър нагоре се приема, че човек е 
достатъчно защитен. Най-високият титър, 
който е измерен досега в лабораторията на 
болницата (тестът е въведен преди повече от 
седмица), е 22 000 AU/mL. 

SARS-CoV-2 II Quant е подходящ за 
измерване на количеството на антителата 
преди постявянето на ваксина, както и след 
това, за да се оцени какъв е бил отговорът на 
организма. ФМ

Български учени в престижна класация 
Сред изтъкнатите учени в различни сфери на науката от цял свят, 49 са 

българите, включени в класацията на Станфордския университет. 
Класацията групира първите два процента - общо 159 684 изследователи, в 22 научни 

области и 176 подобласти. 
Представяме българските учени, включени в класацията, които работят в сфери, свърза-

ни с медицината: 
- Чл.-кор. проф. Красимир Атанасов – БАН (биомедицинско инженерство) 
- Чл.-кор. проф. Вася Банкова – БАН (медицинска и биомолекулярна химия) 
- Чл.-кор. проф. дхн Николай Денков – СУ (химия и фармация) 
- Проф. Ирена Костова – МУ в София (медицинска и биомолекулярна химия) 
- Проф. Ирини Дойчинова – МУ в София (имуногенни и алергенни протеини) 
- Проф.  Мая Гълъбова – Тракийския университет в Ст. Загора (клинична патология) 
- Проф. дхн Андрей Милчев – БАН (флуиди и плазми) 
- Проф. Красимир Данов – СУ (химия и фармация) 
- Проф. дхн Георги Вайсилов – СУ (химия и фармация) 
- Проф. Ованес Мекенян – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас (компютърно  
  прогнозиране на токсични ефекти) 
- Проф. Иво Грабчев – СУ (органична химия) 
- Проф. Димитър Цалев – СУ (химия и фармация) 
- Акад. Дочи Ексерова – БАН (физикохимия) 
- Проф. Владимир Божинов – ХТМУ (органична химия) 
- Проф. дтн Ивайло Христов – БАН (биомедицинско инженерство) 
- Проф. дтн Александър Рачев – БАН (биомедицинско инженерство) 
- Доц. Милен Георгиев – БАН (биотехнологии) 
Класацията е съставена въз основа на анализ на информацията за брой цитирания, H-

индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на 
авторство и др. 

Източник: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/

От началото на тази година аулата на 
УМБАЛ „Св. Екатерина" /досега „Макси-
ма”/ носи името на проф. Александър Чир-
ков. Това съобщиха от болницата, след 
като решението е гласувано от Академи-
чен съвет. 
Проф. Чирков е основоположник на 

кардиохирургията у нас и създател на бол-
ницата. В знак на признание модерната 
170-местна аула на лечебното заведение, в 
която наред с учебни мероприятия се про-
веждат и десетки авторитетни национални 
и международни форуми, ще носи негово-
то име. 

- Проф. Чирков бе надраснал времето 
си и благодарение на него се разви модер-
ната сърдечна хирургия у нас, така дирек-
торът на болницата проф. Генчо Начев 
коментира решението. И допълни, че проф. 
Чирков особено много е държал на след-
дипломната квалификация и е съдействал 
за изпращането на млади лекари на спе-
циализация в чужбина във водещи кардио-
логични и кардиохирургични центрове. 
През 1984 г. тогавашното правителство 

възлага на проф. Чирков да положи нача-
лото на модерна кардиохирургия у нас. 
Така през 1984–1985 г. базата на болницата 
се модернизира и е оборудвана със съвре-
менна апаратура. За кратко време е въве- 
ден нов стил на работа, близък до европей-
ското ниво по това време, и са постигнати 
значителни успехи. 
Благодарение на проф. Чирков и днес 

УМБАЛ „Св. Екатерина" в една от най-
модерните болници у нас и на Балканите. 

 
ФМ

На учителя – с почит 
Аулата в УБ "Св. Екатерина" е наречена на проф. Ал.Чирков
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Роден е на 2 февруари 1921 г. 
в Сливен, в семейството на 
д-р Панайот Белов, един от 
първите фтизиатри в България.  
През 1939 г. завършва Втора 

мъжка гимназия в София, а 
през 1944 г. - медицина в Меди-
цинския факултет на Софийския 
университет „Св. Кл. Охридски”. 
Специализирал е в Чехослова-
кия и Великобритания. 
След завършването работи 

като участъков лекар в с. Горна 
Митрополия, Плевенско, и в с. 
Баня, Панагюрско. Участва ка- 
то доброволец на фронта през 
1945 г. От 1946 г. e доброволен 
асистент в Катедрата по тера-
пия на вътрешните болести при 
проф. Алексиев, от 1948 г. - 
старши ординатор в Работни-
ческата болница в София, а в 
края на 1950 г. е изпратен да 
завежда отделението по вът-
решни и инфекциозни болести 
в болницата в Казанлък.  
Задълбочената теоретична 

и практическа подготовка от 

студентско време и всекиднев-
ната среща с патология от най-
различен вид през първите 
години на село, когато младият 
лекар трябва да се справя сам, 
без възможност за консулта-
ция и съвременни технически 
средства, го изграждат като 
лекар с много широк поглед 
върху болния, винаги анализи-
ращ общото състояние и дифе-
ренциалната диагноза, дори и 
най-малко вероятната. 
През 1953 г. става асистент 

в клиниката по ревмокардиоло-
гия към ИСУЛ, където работи 
под блестящото ръководство 
на проф. В. Цончев, а по-късно 
– на проф. Н. Мавродинов. Той 
се присъединява към групата 
от млади и ентусиазирани 
лекари в клиниката, които вза-
имно се стимулират и подпома-
гат в развитието си - бъдещите 
проф. Тамара Пилософ, доц. 
Гарбис Паникян, доц. Борислав 
Деветаков.  
Д-р Юрий Белов преминава 

последователно през цялата 
стълбица на академичното раз-
витие: хоноруван доцент - 1963 г., 

редовен доцент - 1969 г., профе-
сор - 1974 г., вече в Национал-
ния център по сърдечно-съдови 
заболявания (НЦССЗ) при 
Медицинската академия. От 
1974 г. до пенсионирането си 
през 1986 г. е 

ръководител на 
Катедрата по сърдечно-съдо-

ви заболявания в НЦССЗ. До 
2000 г. е консултант на кардио-
логичната клиника в V градска 
болница. В продължение на 15 
години е главен републикански 
кардиолог и съветник към СЗО 
по проблемите на сърдечно-
съдовата епидемиология.  
Основните му научни инте-

реси са в областта на бело-
дробното сърце, предсърдното 
мъждене, етиологията и патоге-
незата на артериалната хипер-
тония. Автор, съавтор и редак-
тор е на много клинични ръко-
водства, монографии и научни 
публикации. 
Проф. Юрий Белов е един от 

основоположниците на модер-

ната кардиология у нас. В 
периода на неговото ръко-
водство и с неговото идейно 
съучастие се оформят новите 
направления: електрофизиоло-
гия, неинвазивна функционал-
на диагностика, интензивно 
лечение, инвазивна кардиоло-
гия. Те се развиват от неговите 
колеги и ученици проф. Г. Уру-
мов, проф. Г. Куситасев, проф. 
К. Чичовски, проф. Т. Даска-
лов, проф. С. Торбова, доц. Б. 
Финков, доц. Б. Шахов, проф. 
Ц. Кътова, проф. Н. Гочева, 
проф. Т. Донова. 
Проф. Белов е един от учре-

дителите на кардиологичното 
обучение в България, лектор и 
организатор на многобройни 
курсове за следдипломна ква-
лификация. Едновременно с 
това той осъществява широка 
консултативна и учебно-мето-
дична дейност в редица здрав-
ни заведения в София и стра-
ната. В продължение на много 
години е методичен консултант 
на болниците в Хасково и Габ-
рово. Изиграва много активна 
роля при изграждането на кар-

диологичната мрежа и интен-
зивните отделения в страната, 
като поддържа тясна лична 
връзка с кардиологичните 
екипи. 
В представите на своите 

пациенти, близките и колегите 
си проф. Белов оставя спомена 
за истинския лекар, който 
винаги е на разположение на 
нуждаещия се от неговата 
помощ. Прегледът при него е 
разговор не само за непо- 
средствените оплаквания, но и 
оценка на психологичното със-
тояние, страховете и тревогите 
на пациента. Неговото виждане 
е, че диагнозата е заключение, 
базирано не единствено на 
механичния сбор от резултати, 
дори и от високотехнологични 
изследвания, а е комплексен 
анализ на установените факти, 
на индивидуалните особености 
на личността на болния, като 
задължително се основава и на 
опита на лекаря. Неслучайно 
пациентите му казват, че той е 
специалист по човешкото сър- 
це. 
Проф. Юрий Белов бе много 

интересна, високоерудирана 
личност с разностранни инте-
реси и много широка обща кул-
тура – той еднакво добре поз-
наваше класическата и модер-
ната литература, философия и 
социология, имаше вкус към 
музиката и живописта. 
Проф. Юрий Белов е от лич-

ностите, които оставят трайна 
диря в историята. 

ФМ

Строител на българската 
кардиология 

100 години от рождението на проф. Юрий Белов

Д-р Манлио Винчигуера, дм, 
е новият председател на Евро-
пейското научно пространство 
(ERA) в областта на транслаци-
онната биология на стволови 
клетки в университета. Той ще 
ръководи международен екип от 
изследователи, фокусирани 
върху приложението на стволо-
ви клетки за диагностични и 
терапевтични цели. Екипът и 
неговите дейности се финанси-
рат от Европейската комисия 
чрез проекта TRANSTEM. 
Д-р Винчигуера има богат 

професионален опит, обширна 
биография с научни публикации 
и лидерски проекти от световен 
мащаб, които ще му помогнат 
да ръководи членовете на 
екипа, да взема подходящите 
решения за разпределението 
на ресурсите и да кандидатства 
за финансиране на научни 
изследвания. 

Професионален фокус в 
работата му е областта на хра-
носмилателните и сърдечно-
съдовите заболявания, като 
научни изследвания са проведе-
ни в Италия, Холандия, Швейца-
рия, Германия, Великобритания 
и Чехия. Неговият кръг от научни 
интереси обхваща области от 
клетъчната биология, сигнализи-

рането на факторите на расте-
жа и епигенетиката до застаря-
ването и предклиничната меди-
цина. Тази експертиза ще му 
даде възможност да изведе МУ 
във Варна до водещи позиции в 
научните изследвания, разви-
тието и иновациите в биология-
та на стволовите клетки и реге-
неративната медицина. 

ФМ

Висшето училище получи с максимална оценка „Еразъм 
харта за висше образование“ за новия седемгодишен програ-
мен период 2021-2027. 
Еразъм хартата за висше образование определя основни-

те принципи и минималните изисквания, които висшите учили-
ща  трябва да спазват при кандидатстване и изпълнение на 
дейности по програмата и ще бъде връчена от Изпълнителната 
агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).   
Присъждането на Еразъм харта за висше образование ще 

позволи на МУ в Плевен и през следващия програмен период 
да продължи да развива и задълбочава европейското и меж-
дународното сътрудничество. 

Приоритети на новата програма „Еразъм+“: 
1. Цялостна дигитализация на административните процеси 

по управление на мобилности. 
2. Пълно и автоматично признаване на периоди на обуче-

ние в чужбина. 
3. По-голяма равнопоставеност и приобщаване на участ-

ници с неравностоен социален произход и ограничени въз-
можности. 

4. Ангажираност с екологичните проблеми и прилагане на 
„зелени“ практики. 

ФМ

ННооввооссттии  вв  ммееддииццииннссккииттее  ууннииввееррссииттееттии
Варна 

Напредък в транслационната биология на стволови клетки
Плевен 

С Еразъм харта  
за новия програмен период

В УМБАЛ „Св. Георги“, в отделението 
по инвазивна кардиология специалис-
тите прилагат електрофизиологично 
изследване и катетърна аблация без 
използване на рентген.  

- Иновативният метод щади сърдеч-
но болните от йонизиращата радиация 
на рентгеновото облъчване. Изследва-
нето е полезно за коректното диагнос-
тициране на проблема и изготвянето на 
план за лечение. Заплаща се напълно 
от НЗОК и е безплатно за пациентите, 
казва електрофизиологът д-р Красимир 
Джинсов.  

Подходящи състояния за 
прилагане на електрофизио-
логично изследване и кате-
търна аблация без рентген 
са различни видове арит-
мии, като предсърдно мъж-
дене, АВ нодална тахикар-
дия, WPW синдром. Според 
специалистите този метод 
може да изпревари започва-
нето на евентуално лечение 
с медикаменти. Световно-
признати кардиолози гарантират, че 
след тази процедура в 96-97% от слу-

чаите аритмията изчезва завинаги. 
Новост в осъществяването на интер-

венцията е използването на 3D система 

за електроанатомич-
но картографиране на 
сърцето. Навигиране-
то в сърдечните кухи-
ни става чрез елек-
троди, поставени на 
определени места по 
тялото на пациента. 
Системата измерва 
разликите в електри-
ческия импеданс 
между тях и катетрите 
вътре в сърцето и 
определя точната 
позиция на катетрите 
в кухините му. В зави-

симост от вида аритмия се поставят 
различен брой катетри. 

ФМ

Пловдив 

3D навигация при премахване на аритмия

Паме
т
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- Cправедливото разпред-

еление на ваксините в света е 
изложено на сериозен риск. За 
това алармира ген. директор 
на СЗО д-р Тедрос Гебрейесус 
по време на сесия на Изпълни-
телния съвет на СЗО, цитиран 
от световните агенции. Д-р Геб-
рейесус предупреди, че поява-
та на бързо разпространяващи 
се варианти на коронавируса 
прави своевременното им и 
равноправно разпространение 
още по-важно. 

- Докато повече от 39 млн. 
дози от няколко различни вак-
сини вече са приложени в поне 
49 страни с по-високи доходи, 

само 25 дози са били предоста-
вени на една от държавите с 
най-ниски доходи. Трябва да 
бъда откровен, светът е на 
ръба на катастрофален нрав- 
ствен провал и цената на този 
провал ще бъде платена с 
живот и поминък в най-бедните 
страни.Това е на път да поста-
ви още една тухла в стената на 
неравенството в света, каза  
д-р Гебрейесус. 
Според него не е редно по-

младите и по-здрави възрастни 
хора в богатите страни да 
бъдат ваксинирани преди 
здравните работници и въз-
растните хора в по-бедните 
държави. 

- Ще има достатъчно вакси-
на за всички, но точно сега 
трябва да работим заедно като 
едно глобално семейство, за 
да дадем приоритет на тези, 
които са най-застрашени от 
сериозни заболявания и смърт 
във всички държави в света, 
призова д-р Гебрейесус. 
Без да назовава имена, той 

обвини някои държави и компа-
нии, че само говорят за спра-

ведлив достъп, но продължават 
да дават приоритет на дву-
странните сделки, заобикаляй-
ки глобалната схема COVAX*. 
СЗО настоява по-богатите 

страни, които предварително 
са поръчали милиони дози 
коронавирусни ваксини, като 
САЩ, Великобритания и в 
Европа, да споделят част от 
тези ваксини с COVAX, за да 
може след това те да бъдат 
преразпределени в по-бедните 
държави. 
Д-р Гебрейесус подчерта, 

че сделките между страните и 
производителите на ваксини 
трябва да бъдат прозрачни за 
COVAX относно обемите, цени-
те и датите на доставка, както и 
да споделят техните дози с 
COVAX, след като са ваксини-
рали собствените си медици и 
по-възрастни хора.

Учени от руския Федерален център за здраве 
на животните са близо до завършване на кли-
ничните изпитвания на ваксина срещу COVID-19, 
предназначена за зайци, котки, норки и други 
животни. 

- Изпитванията трябва да приключат през 
януари т. г. и ще бъдат последвани от процес на 
одобрение през февруари, казва зам.-председа-
телят на руския надзорен орган по безопасност 
на селското стопанство Юлия Мелано, предаде 
Ройтерс.  
Ваксината най-вероятно ще бъде от търговс-

ки интерес за фермерите, отглеждащи норки по 
целия свят, много от които се притесняват от 
екстремните правителствени политики за кон-
трол на огнищата на вируса, каквото бе реше-
нието на Дания да унищожи 17-милионно стадо 
от норки заради страхове от мутирал норка 
вирус, разпространяващ се и сред хората. 
Въпреки че ваксината за животни не е сред 

приоритетите в разгара на глобалната панде-
мия, защитата на уязвимите популации животни 
може да има дългосрочна полза за контрола на 
болестта, предотвратявайки нови опасни мута-
ции и защитавайки поминъка на фермери и на 
цели индустрии. 
Норката е сред най-много отглежданите 

животни заради козината си и е особено подат-
лива на коронавирус. Ситуацията се влошава 
във фермите, където норките се отглеждат в 
голям брой и в непосредствена близост. Разпро-
странението на заразата става през стадата по 
света и в някои случаи се връща обратно в 
човешките популации, където могат да се появят 
опасни мутации. В Европа, Франция, Ирландия, 
Холандия и Дания се прилагат мерки за ограни-
чаване на болестта при норките. Съобщава се и 
за огнища в Канада и в Полша. 
Реакцията на Дания беше особено драстична. 

Там министър-председателят нареди избиването 
на стадата, след като бе открит мутирал щам на 
COVID-19. След извършването на този акт учени-
те обявиха, че опасният щам вече е изчезнал. 
Въпреки това обаче министърът на земеделието 

подаде оставка, след като правителството при-
зна, че няма законовите правомощия да нареди 
избиването на норките. За съжаление, много 
датски норки масово са „възкръснали“ от мър-
твите, застрашавайки местното водоснабдяване, 
поради лошо загробване на труповете. 
Новините за ваксина за норки вероятно ще 

се празнуват от кожухарската индустрия, но не 
и от някои водещи производители на норки в 
Холандия и Дания, които прекратиха дейността 
си. Други европейски фирми обърнаха поглед 
към Китай, който вече става основен производи-
тел на ценните кожи. Не е известно дали и как 
стадата китайски норки са били засегнати от 
пандемията.  
Изненадващ е фактът, че активисти на защи-

тата на животните всъщност празнуваха избива-
нето на норки, вярвайки, че с това ще се сложи 
край на жестоката и ненужна индустрия. Други 
призоваха правителствата да се съсредоточат 
върху подкрепата на производителите на кожи, 
които да  се насочат към по-хуманни начинания. 
„Никога няма да има щастлив край за 60-те 
милиона норки, които годишно умират заради 
ценните си кожи. Само спирането на отглежда-
нето им изцяло ще спре умъртвяването на  
животните, жертви на капризите на модата”, 
заявяват те. 

Из чуждестранния печат

Разпределението на ваксините в света - 
катастрофален морален провал

 
*COVAX е механизъм за ускоряване 
на разработването и производството 
на ваксини срещу COVID-19 и за 
гарантиране на справедлив достъп за 
всяка държава в света. COVAX е 
партньорска инициатива с участието 
на Gavi (финансов инструмент), Коа-
лиция за иновации за готовност при 
епидемии (CEPI) и СЗО.

Клинични изпитвания  
сред домашни любимци и норки

Страната отпуска стипендии 
на чуждестранни студенти, от 
които могат да се възползват и 
български младежи, съобщават 
от Австрийското посолство. 
Средствата се разрешават от 
австрийското Федерално 
министерство на образование-
то, науката и изследователска-
та дейност. Стипендиите се 
предоставят както на студенти, 
така и на завършилите висше 

образование, аспиранти, докто-
ранти, постдокторанти и учени 
в областта на медицината, фар-
мацията и здравните науки. 
Безвъзмездните средства се 
отпускат целево за цялостни 
програми, семестриални или 
едногодишни стипендии, за 
летни курсове, за практически 
обучения, за научни изследва-
ния. 

Повече на https://grants.at

Възможности  
за обучение в Австрия

Medcare.bg предлага: 
- електронно управление на график в кабинет 
- възможност за дистанционна комуникация с пациенти 
Всички общопрактикуващи лекари в България, членове на 

НСОПЛБ, могат безплатно да се включат в онлайн платфор-
мата за телемедицина Medcare.bg с цел ползване и управле-
ние на график, съхранение на информация, извършване на 
онлайн аудио и видео/писмени консултация, и още много 
други функционалности. 
Това е възможно благодарение на подписания договор 

между НСОПЛБ и Medcare.bg за безвъзмездно и дългосроч-
но ползване (за срок от 20 години) на всички функционалнос-
ти в Medcare.bg от общопрактикуващите лекари, членове на 
НСОПЛБ. 
Всеки лекар има възможност да си направи самостояте-

лен профил, като екипът на Medcare.bg е готов да осъществи 
индивидуално обучение в удобно за всеки лекар време, да 
отговори на всички възникнали въпроси и да предостави 
допълнителни материали и информация. 

За връзка с екипа на Medcare.bg: 
моб. телефон 0878 777892; 
e-mail: support@medcare.bg. 
Достъп до платформата: 
http://Medcare.bg

В 28 румънски университета 
Стипендии „Йожен Йонеско“  
за докторантски и постдокторантски  
научни стажове на френски език  

Стипендиите се предоставят от румънското правителство за 
срок от 1 до 3 месеца и включват месечна сума, транспортни раз-
ходи до и от мястото на стажа, и медицинска застраховка. 
Период на мобилността: септември – декември 2021 г.  
Кандидатурите се приемат до 28 март 2021 г. по електронен 

път. 
Условия и регламент за участие, както и списък на приемащи-

те румънски университети – на сайта на Университетската аген-
ция на франкофонията.
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Първата ваксина срещу COVID-19, 
приложена в Израел, вече е музеен екс-
понат. Тя е изложена в стъклена витрина 
в кабинета на израелския премиер Беня-
мин Нетаняху, а под нея има надпис: 
„Една малка инжекция за отделния 
човек, една гигантска стъпка за здравето 
на всички нас“. Именно тази перифраза 
на думите на Нийл  Армстронг при стъп-
ването на Луната използва Б. Нетаняху, 
когато на 19 декември м. г. пръв в Израел 
получи първата доза на ваксината на  
Pfizer/BioNTech. (Премиерът бе първият, 
който получи и втората доза на ваксина-
та на 9 януари т. г.).  Така започна  

операцията „Hozrim LeHayim“ 
(„Връщане към живота“), която предвиж-
да до 20 март т. г. да бъдат ваксинирани 
5,2 млн. души от общо 9,2-милионното 
население на Израел.  
Само месец по-късно са налице 

важни жалони по пътя към тази цел: 
- представител на арабското населе-

ние на еврейската държава на 3 януари 
стана едномилионният жител, получил 
ваксината; 

- учителка в детска градина на 15 
януари стана двумилионният ваксини-
ран, след като бе дадено началото на 
имунизацията на над 50-годишните; 

- с първата доза  са ваксинирани над 
80% от приоритетната рискова група - 
хората над 70-годишна възраст и меди-
цинския персонал, и 68% от тези на въз-
раст 60-69 години; 

- за един месец са ваксинирани общо 
2,2 млн. души; 

- над 420 000 души вече са получили и 
втората доза на ваксината. 
В момента Израел е на гребена на  

трета вълна  
и в трети строг локдаун 
На 17 януари т. г. броят на жертвите 

на COVID-19 надхвърли 4000, като една 
четвърт от тях са починали през послед-
ния месец. На 19 януари бяха отчетени 10 
000 нови случая  - най-големият брой за 
едно денонощие от началото на панде-
мията. Според експерти скокът при нови-
те случаи в голяма степен (30 - 40 на сто) 
се дължи на разпространението в стра-
ната на новия, английски вариант на 
коронавируса, който в близко време ще 
стане доминантен. Засечени са и единич-
ни случаи на заразени с южноафрикан-
ския вариант. 
Премиерът Нетаняху обаче е опти-

мист за крайната победа: „Ние ще сме 
първата държава в света, която толкова 
бързо ще е ваксинирала успешно цяла 
популация, и ще станем модел за другите  
страни как може да се спре пандемията 
и да се върнем към нормалния живот“, 
заяви Б. Нетаняху, когато на 8 януари 
съобщи за 

сделката с фармацевтичния 
гигант Pfizer 

Предвиждат се ритмични седмични 
доставки на ваксини в количества от сто-
тици хиляди, за да се стигне до общо 10 
млн. дози през март. Междувременно на 
пазара се появи и ваксината на Moderna, 
от която до средата на януари в Израел 
са получени 100 000 дози.  Под обществен 
натиск здравното министерство публику-
ва договора с Pfizer, с изключение на тър-
говските му клаузи, предвиждащ Израел 
да предоставя статистическа информа-
ция на компанията за хода и за резулта-
тите от ваксинацията. Здравните власти 
изтъкват, че ще бъдат предоставяни само 
публично достъпни данни, които в същия 
вид ще бъдат изпращани и на Световната 
здравна организация.  
Преференциалното третиране на 

Израел очевидно има своята висока 
цена и в буквален смисъл - според 
медийни информации Израел плаща с 

40% повече от САЩ за единична доза, а 
разликата в сравнение с ЕС е още по-
голяма. За Израел цената е почти 23 евро 
за доза, докато според числата, обявени 
по погрешка в интернет от белгийски 
правителствен служител, дозата в ЕС 
струва 12 евро. Но дори и при тази цена 
стойността на цялата сделка - 1 млрд. 
шекела (1 израелски нов шекел (ILS) = 
0.2556 EUR), е почти колкото са загубите, 
които израелската икономика търпи 
само за два дни в локдаун. 

Както често се случва,  
успехът има много бащи 

„В 17-ия ми поред разговор с моя при-
ятел, изп. директор на Pfizer, се разбрах-
ме за огромна доставка на ваксини за 
Израел, което ще ни позволи да ваксини-
раме всички израелски граждани на въз-
раст над 16 години в рамките на два 
месеца“, каза премиерът Нетаняху, визи-
райки личната си роля в този процес. 
Двумесечният срок изтича на 20 март, 3 
дни преди парламентарните избори в 
страната.  Според анализатори премие-
рът, който трябва да се изправи пред 
съда по обвинения в корупция, разчита 
на успех в овладяването на пандемията, 
за да бъде преизбран.  

„Голяма част от заслугата е на Нета-
няху, но не на Бенямин, а на леля му, 
юристът Шошана Нетаняху“, написа в. 
Haaretz. В края на 80-те години тя ръково-
ди комисията, изработила закона за 
здравното осигуряване и за бюджетната 
структура на здравните фондове. 

Организацията, създадена  
от четирите здравни каси 

е в основата на безпрецедентната за 
света скорост на сегашната кампания. И 
още - универсалното здравно покритие, 
акцентът върху превантивната медицина, 
равният достъп до качествена здравна 
помощ във всяко кътче на сравнително 
малката територия, относително по-мла-
дото население, което позволява бързо 
да бъдат обхванати рисковите групи. И 
най-вече - напълно дигитализираното 
здравеопазване. Както обяснява изп. 
директор на фонда Meuhedet Сигал 
Розенберг: „Пълната информация, която 
съхраняваме за осигурените, ни позволя-
ва бързо да генерираме графиците за 
ваксинация - кой е с приоритет заради 
възраст и хронично заболяване, кой е 
следващ и кой може да изчака. Целият 
процес ни отне 10 минути“. 
Стимул за участие е и обещанието за 

повече свобода на движение чрез 

„зелени паспорти“ 
Седмица след инжектирането на вто-

рата доза техните носители няма да бъдат 
карантинирани, дори след контакт с пот-
върден носител на коронавирусна инфек-
ция. Идеята е документът да осигурява 
достъп до масови културни събития, рес-
торанти, кафенета, молове, хотели, фит-
нес зали, но да не важи в образовател- 
ната система, на работното място, в  

кварталните магазини и в обществения 
транспорт. Медии съобщават, че израел-
ското външно министерство е направило 
сондажи в някои страни притежателите 
на израелския зелен паспорт да не бъдат 
карантинирани в съответните дестинации.  
За кратко време първоначалният 

скептицизъм бе последван от 

наплив за ваксинация 
В поликлиники, болници, импровизи-

рани центрове, в колите на паркинги - 
навсякъде се ваксинира 7 дни в седмица-
та, с тенденция да се премине и към 
нощни смени. В процеса се включиха и 
700 медицински лица от израелската 
армия. Арон Афек - зам.-директор на бол-
ничната верига Shеba, изтъква главната 
заслуга:  „Израелците сме много ангажи-
рани, гъвкави в реакциите си  хора, които 
могат да действат бързо и ефективно при 
кризисни ситуации, каквато безспорно е 
сегашната - ние сме в състояние на 
война с коронавируса“.  
Не подлежат на ваксинация децата и 

подрастващите под 16 години, бременни-
те и кърмачките, планиращите бремен-
ност в рамките на месец след втората 
доза, възстановяващите се от COVID-19, 
хората с тежки алергии. След няколко 
случая на критично болни бременни 
жени на 20 януари здравното министер-
ство препоръча ваксината и за този кон-
тингент, при наличието на повишен риск 
от заболяване и след консултация с 
наблюдаващия лекар. 
И още правила: в период от 35 дни се 

пазят необходимите количества ваксини, 
за да се гарантира и втората доза за 
получилите първата. Хората с положите-
лен тест след първата доза няма да полу-
чат втората. Карантинираните ще бъдат 
ваксинирани три дни след изтичане на 
карантината, дори да е изтекъл периодът 
от 35 дни.  
Според вестник Jediot Achronot Pfizer 

и Moderna гледат на Израел като на 

идеален „пилотен проект“ 
Чрез него те могат да демонстрират 

успеха на своите ваксини. „Ефикасността 
на ваксините по време на клиничните 
изпитвания беше 95%, но големият про-
блем сега е какво се случва в реалния 
живот. Във фаза III на проучването на Pfi-
zer бяха включени 8700 души на възраст 
от 56 до 85 години, а досега (към средата 
на месеца) поне с една доза у нас са вак-
синирани повече от 1 милион души на 60 
и повече години - това е над 120 пъти 
повече от броя на включените в изпитва-
нето“, така ръководителят на лаборато-
рията по имунотерапия в Университета 
Bar Ilan Кирил Коен обяснява важността 
на изводите от това гигантско постмарке-
тингово проучване.  

Първите данни за ефикасност 
са противоречиви. Споменатият проф. 
Аш заяви на правителствено заседание 
на 19 януари, че първата доза на вакси-
ната защитава от COVID-19 в по-малка 
степен от предварителните очаквания и 

може би тя няма да е толкова ефикасна 
срещу новите варианти на вируса. По 
данни на здравното министерство над 12 
400 души са с положителен тест за коро-
навирус, след като вече са получили пър-
вата доза на ваксината, сред тях са и 69 
души, които са получили и втората доза. 
Това представлява 6,6% от 189 000 вакси-
нирани, които са тествани в дните след 
ваксинацията. 
Самите здравни фондове също изля-

зоха с първи данни от обсервационни 
проучвания. Според най-големия израел-
ски здравен фонд Clalit рискът от корона-
вирусна инфекция намалява с 33% 14 дни 
след първата имунизация, а според  
фонда Maccabi рискът намалява от 40 
заразени на 100 000 души в първите 12 
дни след ваксинацията до 15 на 100 000 
души между 13-ия и 21-вия ден, т. е. с 60%.  
Медицинският център Sheba съобщи 

данните от серологично проучване, спо-
ред които участниците, получили и втора-
та доза на ваксината, генерират от 6 до 20 
пъти повече антитела срещу COVID-19, 
отколкото прекаралите заболяването. 
Според други данни на здравното минис-
терство от почти 2 милиона ваксинирани 
само 1127 души са подали сигнал за стра-
нични ефекти от имунизацията. Най-често 
споменаваните са слабост, световъртеж, 
главоболие и повишена температура, а 
293 от случаите са комбинирани. Други 
307 души съобщават за локални симптоми 
на мястото на убождането - болка, ограни-
чение на движенията, подуване и зачервя-
ване. Трима души съобщават за метален 
вкус в устата, двама са имали затруднено 
дишане, а един човек е колабирал.  
Най-сериозните реакции са 13 регис-

трирани случая на ваксинирани с пре-
ходна слабост или парализа на мускули-
те на лицето. Те няма да бъдат имунизи-
рани с втората доза. 
Както можеше да се очаква, въпросът 

с ваксините бе вплетен в „гордиевия 
възел“ на близкоизточния конфликт. Пра-
возащитни организации призоваха Изра-
ел да предостави 

ваксини и за палестинците 
в намиращите се под израелска блокада 
територии. Според споразумението от 
Осло от 1993 г. здравеопазването в тези 
територии е отговорност на Палестин-
ската автономия и на организацията 
Хамас, която управлява Ивицата Газа, но 
страните трябва да си сътрудничат при 
епидемии. Израел обещава да помогне, 
но едва след като имунизира собствено-
то си население, два милиона от което е 
от арабски произход. Междувременно бе 
дадено разрешение за пропускането 
през блокадата на очакваната в близките 
дни пратка от 5000 дози на руската вакси-
на „Спутник V“. 
Журналистката Алисън Каплан напи-

са във в. Haaretz: „Аз съм 50-годишна, 
напълно здрава жена, но вече съм иму-
низирана срещу COVID-19. Не съм особе-
но ентусиазирана, защото много по-въз-
растните ми родители в САЩ продължа-
ват да живеят в изолация, без надежда 
скоро да получат ваксина“. Изчислено на 
глава от населението  

Израел получава  
„лъвския пай“ 

от милионите ваксини, разпределени 
само между най-богатите страни в света. 
Но медалът може да има обратна страна: 
при съществуващото първоначално недо-
верие към ваксините навсякъде по света, 
Израел, със своята решимост и добра 
организация, може да изиграе ролята на 
първопроходец в сравнително непозната 
територия. Проф. К. Коен от Университе-
та Bar Ilan също обръща внимание на 
този аспект: „Докато някои страни каз-
ват „ще изчакаме, ще видим“, Израел, 
доверявайки се на науката, избра друг 
подход и сега сме готови да предоставим 
реални и жизненоважни резултати и 
наблюдения, които, надявам се, ще дадат 
добра основа на останалите страни да 
престанат да чакат и да повярват във 
ваксините“. 

Маргарита ШАПКАРОВА

Израел - ВаксиНация 
Кампанията протича с безпрецедентни за света темпове



„В последните 
часове на 2019 г. 
получихме SMS 
от китайски коле-
га, който съобща-
ваше за новопо-
явил се клъстер 
на атипична пнев-
мония в град 
Ухан. Асоциация-
та с епидемията 
от SARS през 
2002–2003 г. ни 
накара веднага 
да се свържем с 
нашата мрежа от 
сътрудници, за да 
търсим повече 
и н ф о р м а ц и я . 
През следващите 
седмици обаче 
последва необяснима тишина“ 
- така трима учени от Хонконг 
описват в The New England 
Journal of Medicine (NEJM) пър-
вите часове на най-голямата 
здравна криза в света през 
последното столетие.  
На 11 януари 2020 г. Китай 

съобщи за смъртта на 61-годи-
шен мъж - първа жертва на 
мистериозно белодробно въз-
паление. Днес, година по-
късно, близо 12 хил. души по 
света дневно губят битката с 
болестта - на 15 януари т. г. 
общият брой на жертвите на 
COVID-19 надхвърли 2 млн. 
души. 

В Ухан - първоначален епи-
център на пандемията, от май 
м. г.  няма регистриран смър-
тен случай от заболяването. 
„Повечето китайци се чувстват 
горди, че страната е успяла да 
постави епидемията под кон-
трол, но травмата от преживя-
ното остава“, обобщава режи-
сьорът Хао У, автор на доку-
менталния филм „67 дни“ (тол-
кова продължава блокадата, 
наложена на 11-милионния 
град Ухан на 23 януари м. г.). 
Самият Китай посреща 

годишнината с 20-серийна 
документална поредица и с 

мултимедийна изложба - раз-
каз не толкова за опустоше-
нията, причинени от коронави-
руса, колкото за героите в 
епичната битка за преодолява-
нето на кризата - според авто-
рите това са партийните лиде-
ри, лекарите на първа линия, 
конструкторите, изградили 
болници за 10 дни, работещите 
в критичните сектори на иконо-
миката и т. н.  

„Медиите са тези, които 
държат да отбележат първата 
годишнина от тези събития. 
Ние по-скоро искаме да забра-
вим какво ни се случи и да про-
дължим напред“, казва жител 

на Ухан, цитиран от South 
China Morning Post. Изданието 
публикува серия от анализи и 
репортажи, посветени на 
годишнината, както и разкази 
на участници в събитията 
отпреди година. 

Трудна, но победна 
битка  

със смъртта 
66-годишната бивша учител-

ка по математика от Ухан Тао 
Джънлан се разпознава на 
една от снимките, включени в 

изложбата: заобиколена от 
медицинска апаратура тя раз-
говаря с внучката си по теле-
фон, придържан от медицин-
ско лице. 

- По това време лекарите в 
болницата Leishenshan вече ме 
бяха върнали към живота. Не 
бях се чувала с внучката ми, 
откакто бях в болница, и зато-
ва не можах да сдържа сълзи-
те си. Тао Джънлан е хоспита-
лизирана на 14 февруари, но 
състоянието й продължава да 
се влошава до дихателна 
недостатъчност. Седмица по-
късно тя е преместена в интен-
зивното отделение на новоот-
критата болница Leishenshan, 
една от двете, изградени за 
рекордно кратък срок, в отго-
вор на огромния наплив от 
пациенти с COVID-19. 

- Бях много зле, не можех 
да си поема въздух и чувствах, 
че всеки момент ще умра. Но 
лекарите и медицинските сес-
три не спираха да ми дават 
кураж, стискаха ми палци и 
даже ме хвалеха, че се спра-
вям добре с болестта.  
Всъщност според лекарите 

състоянието й е критично, още 
при приемането тя е с бело-
дробна фиброза и полиорганна 
недостатъчност. След като и 
след интубацията не се забе-
лязва подобрение, в края на 
февруари лекарите решават да 
я включат на ЕСМО (екстра-
корпорална мембранна окси-
генация). В продължение на 
повече от 10 дни апаратурата 
замества белия дроб и сърцето 
й, а след този период лекарите 
преценяват, че опасността за 
живота й е преминала. Лече-
нието обаче продължава и тя е 
изписана от болницата едва 
през май. Месеци по-късно Тао 
Джънлан продължава да пола-
га усилия за възстановяването 
си от болестта. 

- Записах се в танцова 
школа, но не се справях много 
добре. Опитвам с бягане два 
пъти дневно, приемам лекар-

ства от китайската меди-
цина и се надявам състоя-
нието ми да се подобри и 
отново да съм толкова 
здрава, колкото бях преди 
февруари миналата годи-
на.   
Един път месечно Тао 

Джънлан е на контролен 
преглед в Университетска-
та болница в Ухан. Там тя 
среща и своите спасители, 
защото след намаляване-
то на случаите на COVID-
19 в града, болницата Leis-
henshan е закрита и лека-
рите и медицинските сес-
три са се завърнали на 
предишното си работно 
място.  

Семейство  
в Ухан  

търси истината  
за бавната  

първоначална 
реакция на  

местните власти 
В началото на 2020 г. три 

поколения в семейството на 
30-годишния счетоводител Чън 
Пан попадат в плен на новия 
коронавирус. Година по-късно 
мъжът настоява за оценка на 
действията на правителството 
на провинция Хубей в началото 
на епидемията, която по офи-
циални данни е отнела живота 
на над 3000 души само в Ухан.  
Чън Пан посреща новата 

2020 г. с надежда, в очакване 
на раждането на син, второто 
дете в семейството, което има 
2-годишна дъщеря. Още през 
януари обаче се разболява 
съпругата му, вече в напредна-
ла бременност, след като се 
заразява от 51-годишния си 
свекър. В началото на февруа-
ри цялото семейство на Чън е 
разделено от коронавируса: 
баща му е в полева болница, 
съпругата му е в АГ болница, 
новороденият му син е със сеп-
сис в детска болница, тъщата 
се грижи за дъщеря му, а 
майка му остава сама в апар-
тамента си. 

- Бях толкова зает да им 
осигурявам място в болница, 
да купувам лекарства и да 
търся начини да се информи-
рам за състоянието им, че 
нямах време да мисля, да се 
чувствам уморен или да се 
страхувам, че самият аз ще се 
заразя, спомня си Чън Пан. 
По това време Ухан вече е 

под тотална блокада, но мъжът 
успява да се сдобие с разре-
шително за движение, за да се 
грижи за болните членове на 
семейството си.  

- Понякога улиците бяха 
напълно пусти, с изключение 
на линейките, бусовете на пог-

ребалните фирми, полицейски-
те автомобили и моята кола. 
Гледката на призрачния град 
трудно може да бъде забраве-
на. 
Съпругата на Чън е изписа-

на в средата на февруари, а 
към края на месеца оздравява 
и новороденият им син. Баща 
му е изписан през март, но 
едва през май разбира, че той 
е нулевият пациент в семей-
ството и от него се е заразила 
бременната му снаха. 

- Баща ми научи за ситуа-
цията, едва след като бебето 
напълно се възстанови. Не 
исках той да чувства някаква 
вина за това развитие на съби-
тията, казва Чън Пан.  
Въпреки преживените стра-

дания вследствие на болестта, 
на наложения локдаун и значи-
телните финансови загуби, 
семейството има щастието да 
оцелее без жертви по време на 
това изпитание. Това обаче не 
се случва с много други семей-
ства в Ухан. Сега, година по-
късно, Чън Пан смята, че 
огромните загуби, които градът 
претърпя, е могло да бъдат 
избегнати, ако обществеността 
е била предупредена по-рано. 

- Иска ми се да бъде напра-
вена равносметка, да се потър-
си отговорност от онези, които 
са действали неадекватно в 
началния етап и да бъдат кори-
гирани данните за смъртност-
та, казва Чън.  
Властите в Ухан не доклад-

ваха нито един случай на 
инфекция в период от 12 дни в 
началото на януари м. г. Едва 
на 20 януари обществеността 
научи, че болестта е заразна, 
докато в същото време болни-
ците вече се пълнеха с пациен-
ти.  
Едва през април властите 

коригираха броя на загиналите 
в града от 2579 на 3869, но Чън 
смята, че и това не е достовер-
ното число, като се имат пред-
вид претъпканите болници и 
често срещаните в града коли 
на погребални фирми от други 
китайски провинции.  

- Ако отговорните лица бяха 
посетили болниците, ако бяха 
видели дългите опашки от 
чакащи за приемане или бяха 
разговаряли с лекарите на 
първа линия, щяха да вземат 
правилните решения, вместо 
да казват, че болестта не е 
заразна или да разрешават 
тържества с участието на хиля-
ди семейства, казва Чън Пан. 
И допълва: 

- Истината трябва да бъде 
казана, в противен случай пра-
вителството може да направи 
същите грешки, ако отново се 
озовем в подобна ситуация.
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67-годишната 
Джун Ханнън е 
сред малкото 
жители на Ухан, 
които търсят по 
съдебен път 
отговорност от 
провинциалното 
правителство за 
пропуските в 
началото на пан-
демията. „При-
криването на 
истината струва 
живота на сина 
ми. Властите 
повтаряха, че няма предаване от човек на човек, а вирусът 
вече е бил извън контрол“, казва тя. 39-годишният й син 
Пън Йи почива от COVID-19 през февруари, след двуседмич-
ни усилия да бъде приет в болница. Съдебният иск на Джун 
Ханнън е отхвърлен. 

Ухан - кота нула на пандемията 
Истории за страданието и изцелението



Основен момент  
в научното  
настъпление 
Битката на световната 

научна общност срещу 
COVID-19 започна на 11 
януари м. г.  

Това е денят, в който 
китайският вирусолог 
Джан Юнджън публикува 
онлайн генетичната после- 
дователност на вируса, 
причиняващ заболяване-
то.  
Споделянето на данни-

те показа на света, че 
става дума за нов корона-
вирус, подобен на този, 
причинил епидемията от 
SARS през 2003 г. На база-
та на геномната секвенция 
много учени незабавно 
започнаха да изследват 
ключовите протеини на 
вируса, за да произведат 
диагностични тестове и да 
проектират ваксини. „Това 
беше най-важният момент 
след появата на СOVID-
19“, посочва Линфа Уанг, 
вирусолог в Националния 
университет в Сингапур. 
Този процес обаче не 

протича гладко. Лаборато-
рията на проф. Джан 
Юнджън в Клиничния цен-
тър за обществено здраве 
в Шанхай получава изоли-
рания патоген на 3 януари. 
В същия ден китайското 
правителство разпростра-
нява заповед, забранява-
ща на местните власти и 
лаборатории да публику-
ват информация за виру-
са. След 40 часа работа, в 
2 часа през нощта на 5 
януари, сътрудник на лабо-
раторията информира 
Джан Юнджън, че вирусът 
е подобен на SARS-CoV. 
По-късно през същия ден 
ученият уведомява здрав-
ните власти в Шанхай за 
новопоявилата се заплаха 
и изпраща данните в 
Националния център за 
биотехнологична инфор-
мация (NCBI) - базата 
данни за генетични 
последователности, управ-
лявана от Националните 
здравни институти на 
САЩ.  
През следващите ня- 

колко дни, докато изчаква 
NCBI да анализира данни-
те, Джан Юнджън подготвя  

статия за сп. Nature за 
генома на новия вирус и 
посещава Ухан, за да по- 
лучи информация от първа 
ръка от местните лекари. 
На 11 януари, когато проф. 
Джан се качва на самоле-
та на път за Пекин, се 
обажда дългогодишният му 
сътрудник Едуард Холмс, 

еволюционен вирусолог от 
Университета в Сидни, 
Австралия, и го призовава 
да предостави данните 
онлайн. Ученият иска 
минута за размисъл и 
отново се връща към мрач-
ните разговори, които е 
водил в Ухан. „Нещата взе-
маха сериозен обрат и 
затова казах: Еди, упълно-
мощавам те да публику-
ваш данните“, спомня си 
той. Холмс прави това на 
уебсайта virological.org.  
В рамките на два дни 

Тайланд използва генома, 
за да потвърди, че вирусът 
е „прекосил“ границата, а 
американски изследовате-
ли започват проектиране-
то на коронавирусна вак-
сина. Но на екипа на проф. 
Джан временно е отнета 
възможността да проучва 
новия коронавирус. Някои 
медии съобщават, че еки-
път е наказан, но ученият 
отрича лабораторията му 
да е била затваряна. Слу-
жителите, посетили лабо-
раторията, само поискали 
да бъдат актуализирани 
протоколите за биосигур-
ност, тъй като оборудване-
то било преместено по 
време на строителни рабо-
ти. Екипът продължил 
работата си по грипните 
вируси, а дейностите, 
свързани със секвенира-
нето на генома на корона-
вируса, били възобновени 
към края на януари.  
Според Джан Юнджън 

има логично обяснение за 
въздържаността на Китай 
да огласява подобни 
данни заради опасенията 
„да не се объркат нещата“, 
както се случи през 2003 г. 
Тогава виден китайски 
учен погрешно обяви, че 
Тежкият остър респирато-
рен синдром е причинен от 
бактерия. „Не смятам, че 
китайското правителство 
държеше да контролира 
информацията. Просто на 
някои експерти им липсва 

опит да вземат правилното 
решение“, казва проф. 
Джан. Самият той продъл-
жава да се удивлява колко 
бързо беше идентифициран 
SARS-CoV-2. През 2003 г. на 
учените бяха необходими 
няколко месеца, за да 
определят SARS-CoV като 
причинител на Тежкия 
остър респираторен син-
дром. Разликата се състои 
в технологията за секвени-
ране от ново поколение, а 
проф. Джан е един от най-
успешните в нейното при-
лагане - той и Едуард 
Холмс са докладвали над 
2000 нови РНК вируси. 
Джан Юнджън е създател 
на мрежа от лаборатории 
в Китай, които следят за 
нововъзникващи вируси с 
цел изпреварващо да се 
прогнозира появата на 
опасни патогени, преди те 
да причинят епидемични 
огнища. Въпреки че в слу-
чая със SARS-CoV-2 тази 
цел не бе постигната, той 
се гордее с признанието, 
което получи от учени от 
цял свят за публичното 
споделяне на геномната 
секвенция на вируса. 
„Според много учени 11 
януари е повратният мо- 
мент в осъзнаването, че 
сме изправени пред сери-
озна опасност. Това беше 
повратна точка за Китай и 
за света“, посочва проф. 
Джан Юнджън.  
Китайският учен е сред 

10-те личности, включени в 
годишната класация за 
2020 г. на изданието Nature 
заради техния принос 
както в борбата с панде-
мията, така и за други 
научни открития. В списъ-
ка е и китайският епиде-
миолог Ли Ланюен, опре- 
деляна като архитектът на 
политиката на локдаун. На 
23 януари м. г. китайските 
власти последваха нейния 
съвет и наложиха тотална 
блокада на Ухан. По този 
повод излизащият на 
английски език китайски 
официоз China daily под-
робно отразява нейните 
заслуги, изрежда имената 
на другите, включени в 
списъка на Nature , но 
дори не споменава за 
проф. Джан Юнджън. В 
друга публикация, посве-
тена на ваксините срещу 
COVID-19, изданието отбе-
лязва, че всички ваксини, 
разработени по света, са 
базирани на последова-
телността на генома на 
SARS-CoV-2, споделена 
безвъзмездно със светов-
ната научна общност от 
проф. Джан Юнджън и 
неговия екип през януари 
м. г. 

Източник: South China  
Morning Post,  

Nature, China daily
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Бяхме подготвени за труден 
старт на 2021 и се оказа така. 
Сега, година след като първите 
съобщения на СЗО за новия вирус 
попаднаха в новините, ние разпо-
лагаме с много знания и съответ-
ния инструментариум. Пандемия-
та на COVID-19 обаче продължава, 
броят на случаите нараства и сме 
изправени пред нови предизвика-
телства, породени от мутации на 
вируса. 
Стигнахме до повратна точка в 

пандемията и нашата наука, полити-
ка, технология и ценности трябва да 
действат като единен фронт, за да 
победят опасен и коварен вирус. 
През 2020 г. в Европейския реги-

он на СЗО има над 26 млн. потвър-
дени случая на COVID-19 и над 580 
000 смъртни случая от вируса. През 
последните седем дни само в евро-
пейския регион на СЗО са регистри-
рани 1,8 млн. инфектирани. 
Повече от 280 млн. души в регио-

на бяха под пълна национална 
карантина от началото на 2021 г., а 
някои страни наскоро обявиха час-
тични карантини. Нивата на инфек-
ция обаче продължават да бъдат 
много високи. 
В страните, в които има призна-

ци на стабилизация или дори нама-
ляване на честотата, е много важно  

да остане  
бдителността 

Към този момент все още е труд-
но да се оцени въздействието на 
тържествата в общностите, както и 
евентуалното облекчаване на физи-
ческите дистанционни мерки и 
използването на маски. По време 
на зимните ваканции е възможно да 
се извършат по-малко тестове и да 
се докладват по-малко случаи, 
което може да очертае непълна кар-
тина на епидемичната ситуация. 
Както всички, така и вирусът, 

който причинява COVID-19, се про-
меня с течение на времето. Наясно 
съм със загрижеността относно 
потенциалните последици за 
общественото здраве на възниква-
щия вариант на SARS-CoV-2 
(202012/01), чието откриване вече е 
докладвано от 25 държави от евро-
пейския регион на СЗО, включител-
но от Русия. 
Тази ситуация е тревожна и зато-

ва за кратък период от време ще 
трябва да положим още повече уси-
лия за увеличаване на противоепи-
демичните и ограничителните 
мерки, за да сме сигурни, че можем 
да изгладим кривата на рязкото 
нарастване на честотата на заболя-
ванията в някои страни. За да нама-
лим разпространението на вируса, 
да облекчим тежестта върху здрав-
ните заведения и по този начин да 
спасим живота на много хора, се 
нуждаем от елементарни мерки, 
които вече са добре познати на 
всички нас. Универсалното изпол-
зване на маски, ограничаването на 
масови събирания, физическото 
дистанциране и хигиената на ръце-
те, заедно с ефективни системи за 
тестване и проследяване на контак-
ти, адекватна подкрепа за карантин-
ни и изолационни мерки и повишена 
ваксинация ще имат очакваните 

резултати, ако всички подкрепим 
тези мерки. 
Също така призоваваме страни-

те да засилят допълнително геном-
ното секвениране и споделяне на 
изолатите на вируса SARS-CoV-2. 

Солидарността  
в науката 

в нашия регион е от съществено 
значение за мобилизиране на уси-
лията за по-добро противодействие 
на разпространението на вируси. 
Комитетът по извънредните ситуа-
ции обсъжда мерки, свързани с 
новите варианти на вируса. Ще про-
дължим да предоставяме актуализи-
рани данни за напредването на този 
процес. 
На фона на новите предизвика- 

телства, следим и съобщенията за  
въвеждането на ваксини срещу 
COVID-19. 
От 23,5 млн. дози ваксини, прила-

гани по целия свят, 95% са в десет 
държави. Мога да ви уверя, че СЗО 
и нашите партньори работят усиле-
но, за да гарантират, че всяка дър-
жава може да получи ваксини, че 
всяка страна, която може да изпъл-
ни своята част, трябва да отдели 
необходимите ресурси за насърча-
ване на справедливото разпределе-
ние на ваксините. Ние просто не 
можем да позволим държави или 
общности да останат без надзор. 
През първите дни на новата 

година 31 държави от Европейския 
регион на СЗО стартираха кампа-
нии за ваксинация. В същото време, 
при ограничена наличност на вакси-
ни и нарастващ натиск върху здрав-
ните системи е жизнено важно да 
се гарантира, че здравните работни-
ци и ключовите групи от население-
то в риск приоритетно получават 
ваксинация. Никога  

няма да забравим 
смелостта на нашите медици в чел-
ните редици на пандемията и тяхна-
та готовност да се жертват, и сега 
трябва да ги защитим и подкрепим с 
новите инструменти, с които разпо-
лагаме. 
Ние носим отговорност за вземане-

то на решенията си за разпределяне на 
ваксини и приоритети на ваксинацията, 
за достъп до медицински консумативи 
и тестове, за мерките за общественото 
здраве и пандемичните стратегии. Тези 
решения се основават на общочовеш-
ките ценности – солидарност и социал-
на справедливост. Тези ценности са 
единственият ни изход в смутните вре-
мена, защото никой не може да се 
смята за безопасен, докато всички не 
са в безопасност. 
Копенхаген, 14 януари 2021 г. 

Източник: СЗО/Европа

Повратна точка в хода на 
пандемията 

Изявление на д-р Ханс Клуге, директор на СЗО/Европа



В резултат БАЛИ изведе 
много препоръки, отправени 
към Народното събрание, 
Министерския съвет, МЗ, РЗИ, 
Министерството на финанси-
те, Националния съвет по цени 
и реимбурсиране на лекар-
ствени продукти, НЗОК. Пре-
поръките бяха изработени от 
екип, който се включи в проек-
та, с подизпълнител фирма 
Фарма - България, над 23 екс-
перти и над 200 участници в 
обсъжданията. Благодарение 
на всички тях бяха реализира-
нии пет основни дейности, с 
прилежащите им поддейности, 
разработени бяха анализи по 
дейностите за цени, реимбур-
сиране, ОЗТ, отчетност в МЗ, 
в НЗОК и в лечебни заведе-
ния. 
На базата на направените 

седем анализа за системата на 
лекарствата и тяхната отчет-
ност се представят силните и 
слабите страни в процесите по 
цени, реимбурсиране и ОЗТ в 
страната, които се разпределят 
между институции като МЗ, 
НСЦРЛП и НЗОК. 
Подготвени са и анализи за 

отчетността на МЗ, РЗИ, НЗОК 
и лечебни заведения, които 
ползват публични и обществе-
ни средства за последните 19 
години. 

Предложени са редица по- 
добрения относно информа-
цията за граждани във водещи 
институции извън бизнеса, 
както и редица професионални 
препоръки за граждани от сфе-
рата на бизнеса. 
Един от изводите като цяло 

е, че следва да има прозрач-
ност за новите лекарства, 
които се заплащат ежегодно  
от НЗОК по съответни заболя-
вания, тъй като става дума за 
значим обществен ресурс. Ана-
лизи относно значението на 
ОЗТ също следва да бъдат част 
от прозрачността при дей-
ствията на НЗОК, но е нужно 
да се намери начин как това да 
се обективизира. Остава от- 
крит въпросът дали ОЗТ като 
анализ и оценка довежда до 
желания резултат в рамките на 
една и повече календарни 
години от въвеждане на нов 
лекарствен продукт в ПЛС. 
Методология и критерии за 
всичко това също следва да 
бъдат създадени и прилагани. 
Слабост на здравната ни 

система са годишната отчет-
ност на МЗ, РЗИ, НЗОК и ле- 
чебни заведения, които полз- 
ват обществени или бюджетни 
средства, както и липсата на 
въведена и одобрена методо-
логия за всички институции по 

важни индикатори, които да 
извеждат важни резултати за 
последните 19 години. Всяка 
институция следва да има 
утвърдена методология за 
годишна отчетност, мониторинг 
и контрол на тази отчетност, 
което да стане част от елек-
тронната ни политика зана-
пред. Това следва да бъде 
утвърдено нормативно от сами-
те институции или от надстоя-
щите им административни ор- 
гани. 
Лечебните заведения (част-

ни и държавни) не следва да 
правят изключение, особено 
ако ползват публичен и об- 
ществен ресурс, и е нужно да 
обобщават индикатори. За 
първи път от 2019 г. на сайта на 
МЗ започват да се публикуват 
данни относно разходи на дър-
жавни лечебни заведения, но 
анализи и обобщения не са 
налични. Не са налични и дан- 
ни за частните лечебни заведе-
ния, които ползват обществен 
ресурс от здравеопазването. 
Няма данни за допълнител-

но отпуснатите средства в 
здравеопазването през годи-
ните в периода 2000-2019 г. 
Няма проследяемост за 

задълженията на болниците 
през годините 2000-2019 г., а 
ако има такива, те са частични. 

Всичко това навежда на ми- 
сълта, че в здравеопазването 
съществуват много непрозрач-
ни области, които следва да се 
развиват и надграждат при 
съответните институции, за да 
може гражданинът да повярва, 
че събраните средства от внос-
ки към НЗОК и средствата по 
бюджета на МЗ действително 
достигат до пациентите. 
Анализите по Дейност от  

1 до 5, със съответните 7 под-
дейности, са качени на сайта 
на организацията на следния 
линк: 

BADI – Beneficiary of the  
Operational programme “Good 
governance” (badibg.org). 
На база на задълбочена 

многостранна експертна оцен-
ка бяха изготвени предложе-
ния, насочени към подобря-
ване на гражданското учас-
тие по Оперативна програма 
„Добро управление” /ОПДУ/ 
към МС, относно: 

- процесите на ценообра- 
зуване и реимбурсиране и ОЗТ 
на лекарства; 

- формиране на методоло-
гии за отчитане на публичните/ 
бюджетните средства в здра-
веопазването в областта на 
лекарствата към НС, МС, МЗ, 
МФ, НЗОК; 

- отчетност на лечебни заве-
дения, които ползват публични 
и бюджетни средства. 

Препоръките са разрабо-
тени в направленията: 

- ценообразуване на лекар-
ства - за граждани извън и в 
сферата на бизнеса с лекар-
ствени продукти; 

- препоръки към НСЦРЛП и 
към процеса на цени и реим-
бурсиране, и на оценка на 
здравни технологии; 

- препоръки към НСЦРЛП и 
НЗОК; 

- препоръки относно лекар-
ства за извънболнична помощ 
към НЗОК;  

- препоръки към МЗ, НЗОК и 

лечебни заведения относно 
отчетност на лекарствата за 
болнична помощ; 

- препоръки към годишните 
отчети на МЗ относно достъпа 
до информация за граждани; 

- контрол и прозрачност на 
разходваните публични и 
бюджетни средства, които са 
отправени и към НЗОК;  

- препоръки към отчетност-
та на РЗИ относно публична 
достъпност на информацията 
за гражданите, както и към МЗ, 
относно информацията за 
граждани в областта на лекар-
ствата. 
Въз основа на посочените 

дейности Българската асоциа-
ция за лекарствена информа-
ция подготви прецизни, практи-
чески и документално обосно-
вани препоръки, които са на 
базата на анализи, публикува-
ни на интернет страницата на 
БАЛИ в рубриката на сайта на 
посочения линк,  

- BADI – Beneficiary of the 
Operational programme „Good 
governance”. 
Те са изготвени по проекта 

„Разработване на предложе-
ния за подобряване на граж-
данското участие в процесите 
на ценообразуване и реимбур-
сиране на лекарства, формира-
не и отчитане на публичните/ 
бюджетните средства за здра-
веопазване в областта на 
лекарствата“, който се  осъ-
ществява с финансовата под-
крепа на Оперативна програма 
„Добро управление“, съфинан-
сирана от Европейския съюз, 
чрез Европейския социален 
фонд. 
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Препоръки  
към здравните институции 
с цел по-добро управление

Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ), в резултат на работа по 
проект „Разработване на предложения за подобряване на гражданското участие в процесите 
на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране и отчитане на 
публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата“ –  
№ BG05SFOP001-2.009-0022, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален 
фонд по Приоритетна ос 2 “Ефективно и професионално управление в партньорство с граждан-
ското общество и бизнеса”, по процедура “Повишаване на гражданското участие в процесите 
на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”, в рамките на  
период от две години (15.01.2019 г.–15.01.2021 г.) реализира пет дейности.Всяка една от тях бе 
насочена към подобряване на средата за прозрачно управление и обществена достъпност в 
отчитането на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата 
по лекарско предписание, в партньорство с гражданите и бизнеса.

За лекарствата и прозрачността

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Председателят на БЧК 
Христо Григоров връчи на 
проф. инж. Цоло Вутов поче-
тен знак на Червения кръст и 
специална благодарствена 
грамота в знак на признател-
ност за личния му принос към 
хуманитарните каузи на орга-
низацията. 
Проф. Цоло Вутов е един 

от най-големите индивидуал-

ни дарители на БЧК. Неговата 
подкрепа многократно е била 
незаменима за подпомагане-
то на нуждаещи се граждани 
в страната, на пострадали 
при бедствия и кризи, вклю-
чително и на засегнати от 
COVID-19. 

- Приемете дълбоката ни 
признателност към Вас, ува-
жаеми проф. Вутов, за приме-

ра, който давате с личната си 
съпричастност към болката и 
страданието, към уязвимите 
групи в обществото. За нас 
Вие сте не само партньор, но и 
истински приятел, готов да 
подаде ръка в труден час, каза 
Хр. Григоров при връчване на 
отличието. 

ФМ

На дарителя – с уважение

За контаки: 
Българска асоциация  
за лекарствена  
информация (БАЛИ) 
+359 2 955 85 86 
+359 889 91 96 55 
office@badibg.org 
www.badibg.org

https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80
https://www.badibg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=80

