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Послание, изстрадано и през 
годините, и във времето на гло-
бална пандемия, избра Световна-
та здравна организация за девиз 
на празника през 2021 г. 
Светът не е равноправен 
Както и COVID-19 разкри, за 

много хора е възможно да живеят 
здравословен живот и да разчи-
тат на по-добър достъп до здравни 
грижи, докато за много други това 
е невъзможно – основно заради условията, при които 
са родени, порастват, живеят, работят, остаряват. 

Навсякъде по света съществуват групи от хора, 
които се борят да свържат двата края, обитават лоши 
жилища, получават недостатъчно образование, срещат 
се с малко възможности да работят, сблъскват се с 
несправедливо отношение, нямат достъп до безопасна 
среда, чиста вода и въздух, до храна, сигурност и 
здравни грижи. Тези фактори водят до страдание, до 
предотвратими заболявания, до преждевременна 

смърт. Събития, които разруша-
ват фундамента на нашите 
общества и на глобалната ико-
номика. 

Това не е само  
несправедливо.  

Това е предотвратимо 
Ето защо Световната здрав-

на организация призовава 
лидерите да осигурят на всеки 
гражданин на света жизнени и 

работни условия, които са предпоставка за добро здра-
ве. В същото време СЗО настоява лидерите да монито-
рират здравните неравенства, да работят за осигурява-
не достъп до здравни грижи на всички, когато и където 
те се нуждаят от тях. 

COVID-19 се отрази тежко на всички държави, но 
засегна дълбоко именно тези общества, които вече 
бяха незащитени, вече бяха по-податливи на заболява-
нията, където здравната помощ бе недостъпна, където 
последиците на пандемията са направо непоносими. 

Световната здравна организация посвещава Деня 
на здравето на усилията всеки и навсякъде да реализи-
ра правото си на добро здраве. 

Никой не е в безопасност,  
докато всички не са в безопасност 

СЗО призовава за повече инвестиции в първичната 
здравна помощ, за да се постигне здраве за всички. 
COVID-19 разкри как преди съществуващите неравен-
ства поставиха обществата пред още по-голям риск. 
Здраве за всички означава, като отчитаме реалностите 
днес, да изградим повече сигурност за утре. Като тър-
сим корените на несправедливото разпределение, като 
инвестираме там, където отчитаме, че обществено-
здравните мерки са под критичния минимум. 

Налице е спешна необходимост да защитим, изслед-
ваме и лекуваме всички хора на планетата – само кога-
то това се случи, ще сложим край на пандемията. А това 
изисква осигуряване на равен достъп до ваксини, тес-
тове и лечение, подпомагане на системите, които осигу-
ряват здравния сектор. Силната здравна система и 
първичната здравна помощ са ключови, за да получа-
ват хората здравна грижа, не само когато и където се 
нуждаят от нея, но и най-близо до своите домове. 

Световна здравна организация

7 април – Световен ден на здравето

Да изградим по-справедлив и по-здрав свят
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Броят е приключен редакционно на 6 април т. г. в 17 часа

- Инфарктите, които услож-
няват COVID-19, са по-лоши от 
инфарктите, които бяха преди 
COVID. Преди идваха хора със 
съсирек в коронарните съдове 
и го махахме. Сега хората 
идват със съсирек в сърцето, в 
мозъка, в бъбреците и на много 
други места. Инфарктите са по-
трудни за лечение, отколкото 
по-рано, а усложненията от 
COVID-19 остават до живот. 

Ако започнат хората да се 
лекуват веднага, имат шанс да 
се оправят, но оставят ли се – 
нямат шанс. 

В кардиологията нищо не 
лекуваме с обездвижване, с 
едно изключение - вирусните 
заболявания на сърцето се 
лекуват с покой. Дори след 
като оздравеете, след 14-ия 
ден, през идващия месец и 
половина не планирайте нещо 
голямо -  живейте по-лежерно. 

Има начин да бъде предот-
вратена фиброзата на белия 
дроб, но няма начин, ако тя се 
е образувала, да я извадиш 
оттам. Хората, които не могат 
да дишат, трябва да бъдат под-
ложени на комплексна бело-
дробна сърдечна терапия и 
дихателна гимнастика, което 
нерядко води до успех.. 

Прекаралите COVID да се 
консултират незабавно с лекар, 
ако имат оплаквания като про-
мяна на артериалното наляга-
не, замайване, нестабилност, 
премрежване на погледа, 
лесно забравяне, ускорен пулс, 
проблеми с дишането… 

Пред БНТ

Цитат от седмицата 
Доц. Сотир Марчев, кардиолог:

От 2 април т.г. НЗОК запла-
ща на лечебните заведения за 
болнична помощ лечението на 
пациенти с коронавирус, диаг-
ностицирани с антигенен тест. 
Досега фондът признаваше 
като разход на болниците един-
ствено лечението на пациентите 

с COVID, доказани с PCR тест. 
Новите правила залегнаха в 

последния анекс към НРД 2020-
2022, обнародван в „Държавен 
вестник“ . 

В анекса се постановява 
всички, работещи в СИМП, 
включително изпълнители на 

медико-диагностични дейнос-
ти, да получават заплащане от 
10 лв. за поставяне на ваксина 
срещу COVID-19. Включен е и 
текст, който посочва, че в 
сумата от 10 лв., заплащана за 
ваксинирането, се включва и 
издаването на сертификат за 
имунизацията. 

Анексът постановява още 
очакваната електронна „Исто-
рия на заболяването“ да влезе 
в сила от 1 юни, а не както бе 
планирано - от 1 април т.г. 

ФМ

НЗОК съобщава  

Нови моменти, съобразно 
приетия анекс към НРД

Медицинският университет 
във Варна за първи път у нас 
въвежда дисциплината „Въведе-
ние в роботизираната хирургия“. 
Възможността за обучение е 
като свободно избираема дис-
циплина за студенти от 3, 4 и 5 
курс в специалност „Медицина“, 
както и като допълнителен 
модул в учебния план към про-
грамата на стажант лекарите. 
Програмите за обучение по 
новата дисциплина са разрабо-
тени от Катедрата по обща и 
оперативна хирургия в МУ с 
ръководител проф. Красимир 
Иванов. Практическата част от 
обучението ще се осъществява в 
Първа клиника по хирургия към 
болницата „Св. Марина“, която е 
утвърден център за хирургично и 
минимално инвазивно лечение 
на онкологични и доброкачест-
вени заболявания в България. 

През 2019 г. в МУ-Варна е 
разкрит Център по роботизира-
на хирургия в рамките на про-
ект по Оперативна програма 
„Наука и образование за инте-

лигентен растеж“ 2014-2020. 
Центърът разполага с послед-
но поколение роботизирана 
система da Vinci Xi, към която е 
интегриран и допълнителен 
тренировъчен симулатор за 
придобиване на умения по 
роботизирана хирургия от сту-
денти и специализанти, което 
ще спомогне за провеждането 
на по-ефективни обучения и 
практически упражнения.  

- С навлизането на роботи-
зираната хирургия в модерната 
медицина в световен мащаб бе 
необходимо създаването на 

център за обучение на специа-
листи по роботизирана хирур-
гия. Един модерен университет 
не може да съществува без 
използването на новите техно-
логии в преподаването, а раз-
витието на теле- и симулацион-
ната медицина налага задълбо-
чената подготовка на лекарите 
да започне възможно най-рано 
на студентската скамейка, 
коментира поредната стъпка от 
стратегията за развитие на 
медицинското образование във 
Варна проф. Красимир Иванов.  

ФМ

Студентите от МУ-Варна ще изучават 
„Въведение в роботизираната хирургия“

СКРЪБНА ВЕСТ 
С дълбока скръб съобщаваме, че 

на 1 април 2021 г. почина 

инж. Игнат Шишков 
1942 – 2021 

Отиде си един достоен човек, изключи-
телен професионалист в сферата на енер-
гетиката, непрежалим съпруг, баща, дядо, 
приятел. 

Той споделяше обичта и грижите си с безкрайна всеотдай-
ност и остави светъл пример за всички, които го познаваха. 

Игнат Шишков е съпруг на нашата колежка Маша Калъпчие-
ва, скърбим заедно с нея и поднасяме искрени съболезнования 
на цялото семейство. 
Дълбок поклон пред светлата му памет! 

Редакционен екип на „Форум Медикус“

In memoriam 
На 24 март 2021 г.  

след тежко боледуване почина 

проф. Мария Балабанова 
Тя остави ярка следа в българската 

дерматология.  
Завършва медицина в София, през 

1983 г. придобива научна степен доктор по медицина, през 
1987 г. - специалност по дерматология и венерология. През 
2004 г. е избрана за доцент, а през 2016 г.за професор. Спе-
циализира дерматопатология, имунохистохимия в  Англия, 
САЩ и Швейцария. Проф. Балабанова има редица научни 
публикации и участия в български  и международни конгреси, 
конференции и други инициативи. Носител е на наградата 
„Богомил Берон” за научни постижения. Основни научни 
направления, в които работи, са клинична дерматология, дер-
матопатология на възпалителни дерматози, доброкачествени 
и злокачествени кожни заболявания.  

Болестта отне живота на един ерудиран преподавател, 
лекар и експерт в областта на дерматологията. Ще помним 
нейната усмивка, харизма, одухотвореност и позитивизъм! 
Поклон пред паметта ѝ! 

Ръководство на Медицинския факултет при МУ в София

In memoriam 
След коронавирусна 

инфекция с усложнения 
почина 

 

проф. 
Иван  
Манчев 

 
Той бе републикански кон-

султант по неврология, зам.-
декан на Медицинския факул-
тет на Тракийския универси-
тет, ръководител на универси-
тетската клиника по невроло-
гия в Стара Загора. 

Иван Манчев е роден в 
Пловдив. Висшето си образо- 
вание завършва през 1978 г. в 
МА. Бил е ординатор в невро-
логично отделение, през 1983 
г. придобива специалност по 
неврология, а през 2006 г. – по 
обща медицина. От 1985 г. е 
работил по дългосрочна ком-
плексна Програма за изучава-
не на човека и неговия мозък.  

През 2011 г. става доктор 
на медицинските науки и е 
избран за професор по невро-
логия. 
Проклон пред светлата 

му памет!

In memoriam 
Проф. Страшимир Каранов 

1954 - 2021 
Всеотдаен лекар, хирург и онколог, проф. 

Каранов отдаде живота и знанията си в служ-
ба на хората. Неговите пациенти го уважаваха 
заради професионализма и човешките му 
качества, и винаги му вярваха.  

Проф. Страшимир Каранов заема и редица ръководни пос-
тове в Специализираната болница за активно лечение по 
онкология и в Националния онкологичен център: научен сек-
ретар, зам.-директор, член на Съвета на директорите, изпъл-
нителен директор. 

Той остави диря в националните онкологични среди и пос-
вети много млади колеги в тайните и светостта на лекарската 
професия. 
Поклон пред паметта му!

In memoriam 
На 3 април т. г. на 67-годишна възраст 

почина 

доц. Владимир Кадинов 
Той е роден на 15 март 1954 г., завършва 

медицина във Варна, има специалност „Вът-
решни болести“ и „Кардиоревматология“, 
защитава дисертационен труд на тема: „Опти-
мизиране на дългосрочните грижи при болни с клапни протези” 

В периода 2008 – 2020 г. доц. Кадинов е началник на Клини-
ката по ревматология в УМБАЛ „Св. Марина“, той е първият 
ръководител през 2006 г. на катедра „Клинични медицински 
науки” към Факултета по дентална медицина към МУ. 

Академичната общност и лекарското съсловие във Варна 
дълбоко скърбят за човека, преподавателя, приятеля. 
Поклон пред светлата му памет!
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За осигуряване непрекъс-
натост и устойчивост на имуни-
зационния процес и изпълне-
ние на Националната имуниза-
ционна политика, през 2020 г. 
МЗ сключи нови двугодишни 
договори за доставка на вак-
сини за извършване на задъл-
жителни имунизации. 

По обособената позиция за 
ваксина срещу дифтерия, тета-
нус, коклюш, хепатит Б, полио-
миелит и Хемофилус инфлуен-
це тип Б (шесткомпонентна) за 
настоящата година е сключен 
договор за доставка на вакси-
на Hexacima, производител 
Санофи Пастьор. Същата е 
предназначена за обхващане с 
три дози на новородени деца, 
при навършване на 2-месечна 
възраст. 

Към момента обаче в стра-
ната се прилага друга шест-
компонентна ваксина Infanrix-
Hexa с производител Глаксо-
СмитКлайн. 

В кратката характеристика 
на продукта и на двете ваксини 
не е посочено, че същите могат 
да се заменят с други ваксини. 
В тази връзка и с оглед из- 
черпване на наличните в скла-
да на МЗ количества Infanrix-

Hexa е необходимо да пред-
приемете следните действия 
за недопускане необхванати 
деца с три дози шесткомпо- 
нентна ваксина от един 
п р о и з в о д и -
тел. 

 
1. Информиране 

на общопрактикуващите лека-
ри на територията на контро-
лираната от вас област за 
предстоящата промяна в из- 
ползваните шесткомпонентни 
ваксини. 

2. Изготвяне и предоставя-
не от общопрактикуващите ле- 
кари на справки в РЗИ относ-
но: 

- необходими за получаване 
от РЗИ дози InfanrixHexa за 
обхващане на новородени със 
започнала първична имуниза-
ция; 

- децата, родени през фев-
руари 2021 г., включени в тех-
ните пациентски листи, с цел 
осигуряване от РЗИ на необхо-
димите три дози за първична 
имунизация. 

3. Създаване на организа-
ция за предоставяне на общо-
практикуващите лекари на 

необходимите дози за обхва-
щане на подлежащите деца с 
три дози ваксина InfanrixHexa. 

Обръщаме внимание, че 
при наличие на количества 
InfanrixHexa след посоченото 
разпределение, същите следва 
да се предоставят по три дози 
на общопрактикуващите лека-
ри за обхващане на деца, 
родени след февруари тази 
година. 
За осигуряване на пър-

вична имунизация на деца-
та, родени през март и 
април т.г., с ваксина Hexaci-
ma, моля в срок до 
23.04.2021 г. изпратете в 
МЗ на електронна поща 
kparmakova@mh.government.bg 
необходимите количества 
ваксина Hexacima за обхва-
щане на новородени, подле-
жащи за май и юни т. г. 
При въпроси и необходи-

мост от методична помощ 
може да се обръщате към 
дирекция „Здравен контрол“ 
на следните телефони:  
02-9301/210, 211, 187. 

Б.Р. Писмото е изпратено 
до директорите на РЗИ в 
страната

Писмо от доц. Ангел Кунчев за  

шесткомпонентната ваксина за деца

Важн
о

Адвокатът по медицинско 
право Мария Петрова и почет-
ният председател на БЧК акад. 
Христо Григоров са новите чле-
нове на Надзорния съвет на 
НЗОК. И двамата са от квотата 
на работодателските организа-
ции, като заемат местата на 
Оля Василева и проф. Григор 
Димитров. 

Христо Григоров е завър-
шил Фармацевтичния факултет 
в София. Има следдипломна 
квалификация „Международни 
икономически отношения”. 

Като председател на БЧК е 
член на Консултативния съвет 
за подпомагане на МС при 
формиране на държавната по- 
литика в областта на защита 
при бедствия; на държавно-
обществената консултативна 
комисия по проблемите на без-
опасността на движение по пъ- 
тищата; на Обществения съвет 
към център „Фонд за лечение 
на деца”; на Националния ко- 
ординационен комитет към МЗ 

по програмата ”Превенция и 
контрол на ХИВ/СПИН; на 
Националния съвет по въпро-
сите на социалното включване 
към МС. 

Адв. Мария Петрова е 
специалист по медицинско, 
здравно и фармацевтично пра- 
во. Притежава магистърска 
степен по хуманна медицина - 
завършила е медицина в МУ в 
София, а впоследствие завър-
шва право в Юридическия 
факултет на СУ "Св. Климент 
Охридски". 

Работила е като експерт по 
здравеопазването в Институ-
цията на омбудсмана, като пра-
вен консултант в неправител-
ствени организации, защитава-
щи правата на пациентите. Адв. 
Петрова е правен консултант 
на "Партьорство за здраве" - 
консултативен орган към Ми- 
нистерския съвет, от създава-
нето му. 

ФМ

Нови членове 
на Надзорния съвет на НЗОК

На заседание на 31 март т.г. 
Министерският съвет прие про-
ект на Постановление за изме-
нение и допълнение на Наред-
бата за условията, правилата и 
реда за регулиране и регистри-
ране на цените на лекарствени-
те продукти. 

С тях се въвеждат промени, 
касаещи подобряване на про-
цесите по ценообразуване и 
реимбурсиране, оптимизиране 
процеса по проследяване 
ефекта от терапията с лекар-
ствени продукти, сроковете за 
извършване, както и възмож-
ността за удължаване периода 
на проследяване за лекарстве-
ните продукти, за които поради 
малък брой пациенти събрана-
та информация не е достатъчна 
за анализ. Прецизират се раз-

поредбите, касаещи възмож-
ността за увеличаване на цени-
те на лекарствените продукти, 
за да се избегне противоречи-
во тълкуване. 

С проекта се въвежда 
облекчен режим при някои 
лекарствени продукти, които 
подлежат на периодична про-
верка на цените в референтни-
те държави. Това са лекарства, 
които нямат алтернатива или, 
ако имат - тя е с по-висока 
стойност, заплащана с публич-
ни средства. 

Чрез промените се извърш- 
ва и прецизиране на разпоред-
бите, касаещи определянето на 
референтната стойност на иму-
нологични лекарствени продук-
ти, съдържащи ваксини или 
токсини, или серуми.

Екип, воден от гръдния 
хирург проф. Конрад Хьоце-
некер от хирургичното отде-
ление на MedUni Виена и 
Виенската обща болница, из- 
върши трансплантация на бял 
дроб на 44-годишна пациентка 
- тежко болна от COVID-19. 
Това я направи първият паци-
ент в Европа с транспланти-
ран бял дроб при тази индика-
ция. Развитието на коронави-
русната инфекция при паци- 
ентката прераства в тотална 
белодробна недостатъчност. 
По време на трансплантация-
та PCR тестът показва, че час-
тици на вируса все още при-
състват, но вече не са инфек-
циозни.  

Програмата за трансплан-
тация на бели дробове във 
Виена играе водеща роля в 
международен консорциум, 
включващ експерти от САЩ, 
Европа и Азия. Въз основа на 

експертизата от Виена, досе-
га са извършени 40 транс-
плантации на пациенти с 
COVID-19 по целия свят. В 
проучване, публикувано в 
"The Lancet Respiratory Medi-
cine", консорциумът предлага 
първите общи критерии за 
подбор на пациенти с COVID-
19 за белодробна трансплан-
тация. 

- Проучихме първите пуб-
ликации в света, свързани с 
темата белодробни транс-
плантации на пациенти с 
COVID-19. Ясно е, че такава 
сложна интервенция трябва 
да се има предвид само при 
болни, които по силата на въз-
растта и доброто си общо 
здраве имат добри шансове 
за възстановяване, обяснява 
проф. Хьоценекер, ръководи-
тел на програмата за транс-
плантации. Екипът извършва 
около 100 трансплантации на 
бял дроб годишно, което го 
нарежда сред най-добрите в 
света, заедно с Торонто, 
Кливланд и Хановер. 
Критерии за потенциал-

на трансплантация: изчерп- 
ване на всички консерватив-
ни възможности за лечение; 
липса на възстановяване на 

увредените от COVID-19 бели 
дробове въпреки поне четири-
седмична вентилация/ECMO; 
доказателства за напреднали 
и необратими белодробни 
увреждания при няколко по-
следователни КТ; възраст под 
65 години и липса на съответ-
ни съпътстващи заболявания. 
В допълнение към това канди-
датите за белодробна транс-
плантация трябва да бъдат в 
добро физическо състояние и 
да имат добри шансове за 
пълна физическа рехабилита-
ция след трансплантацията. 
Тези насоки могат да се при-
лагат в цял свят за правилен 
подбор на пациенти, които са 
подходящи за белодробна 
трансплантация след инфек-
ция с COVID-19. 

Междувременно хирурги-
ческият екип на MedUni Виена 
и Виенската обща болница 
извърши дванадесет транс-
плантации на бял дроб на 
пациенти с COVID-19, демон-
стрирайки, че дори и най-
тежко болните пациенти, кои- 
то иначе биха починали, могат 
да оцелеят с трансплантация 
на белия дроб. 

 
Източник: EurekAlert

Аджибадем в Сърбия 
На 29 март т. г. Аджибадем Сити Клиник обяви успешно под-

писване на споразумение относно придобиването на Bel Medic 
Group и нейните дъщерни дружества (Bel Medic), която е водеща 
частна медицинска група в Сърбия. 

Сделката представлява 70% придобиване на Bel Medic Group 
от Аджибадем Сити Клиник, дружеството, чрез което Аджибадем 
реализира своите инвестиции в Източна Европа. 

Bel Medic Group, основана през 1995 г. от д-р Ясмина Кнеже-
вич и Милан Кнежевич, е водещ доставчик на медицински услуги 
от най-високо качество, позициониран в Белград. Оперира чрез 
1 болница и 5 медицински центъра/клиники. 

Новата болнична група ще извършва своите медицински дей-
ности под името “Acibadem Bel Medic”. 

ФМ

Промени в регулацията  
на лекарствата у нас Белодробна трансплантация 

    и COVID-19
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Академичният съвет на университета 
утвърди номинациите за награждава-
не на изявени преподаватели. 
Почетен знак “AESCULAPIUS, 

за принос в развитието на бъл-
гарската медицина през измина-
лата 2020 година получи  

Проф. Здравко Асенов Каменов, 
дмн – научно направление „Медико-
клинично“, ръководител на Катедра по вът-
решни болести на Медицинския факултет.  
Награден знак „PANACEA”, за значими 

постижения в преподавателската, научната, 
и експертната дейност през изминалата 2020 
година, получиха: 

- В медико-клинична област - доц. Шима Мех-
рабиан-Спасова, дмн, Катедра по неврология на 
Медицинския факултет. 

- В медико-биологична област - доц. Румен 
Павлов Николов, дм, Катедра по фармакология 
и токсикология на Медицинския факултет. 

- В медико-социална област - проф. Захарина 
Ангелова Савова, дм, Катедра по медицинска 
педагогика на Факултета по обществено здра-
ве. 
Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на 

лента, за особени заслуги за функционира-
нето и развитието на МУ в София в годи-

ните на своята професионална реализа-
ция заслужиха: 

- Гл. ас. Васко Пеев Узунов, дм, 
Катедра по биология на Медицин-
ския факултет. 

- Проф. Лаура Стефанова 
Андреева-Гургуриева, дмн, Катедра 

по ортодонтия на Факултета по ден-
тална медицина. 

- Проф. Галина Стамова Чанева, дм, 
Катедра по здравни грижи на Факултета по об- 
ществено здраве. 

2. Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на 
кожен плакет – отличие за особени заслу-
ги за функционирането и развитието на 
МУ в София в годините на своята професио-
нална реализация заслужиха: 

- Проф. Пенка Илиева Переновска, дмн, Ка- 
тедра по педиатрия на Медицинския факултет. 

- Проф. Тодор Димитров Черкезов, дм, Катед-
ра по здравна политика и мениджмънт на Фа- 
култета по обществено здраве. 
Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на 

лента, за особени заслуги за функциони-
рането и развитието на МУ-София в годи-
ните на своето професионално обучение получи 

- Д-р Видин Кирков, председател на Студент- 
ския съвет към МУ в София до март 2021 година. 

 

 
 
 

 
 

 
По повод на Световния ден 

на здравето МБАЛ “Д-р Ат. 
Дафовски“ на тържествена це- 
ремония награди отличили се 
лекари в борбата с COVID-19: 

- Д-р Магдалена Маринова 
- Д-р Диана Вълчева  
- Д-р Диана Димитрова 
- Д-р Стоян Петков  
- Д-р Александър Черешев 
- Д-р Росица Бурдева 
Наградени бяха и лекари 

специализанти, включили се 
активно в борбата с COVID-
19: д-р Дарина Хаджиева, д-р 
Шенгюл Коджебашева, д-р 
Хасан Хаджиев, д-р Румен 
Моралиев. 

Колективни награди бяха 
връчени на Инфекциозно отде-
ление за COVID-19 – 1 и 2; ПФО, 
ОАИЛ, вътрешно отделение 
COVID-19 –1 и 2, и др. Награде-
ни бяха и професионалистите 
по здравни грижи - Стела Кара-
кашева, Хафизе Сефетин, Мар-
гарита Колева. 
Призът „Златни ръце“  
бе връчен за трета поредна 

година. С приза се удостояват 
лекари за професионален при-
нос в медицината. През 2021 г. 
носители са д-р Киро Камарев, 
кардиолог, и д-р Мария Димит-
рова, нефролог. 
Почетен плакет за 

цялостна дейност получи д-р 
Виолета Параскова, педиатър. 

В обръщение към награде-
ните изп. директор проф. Тодор 
Черкезов изтъкна: 

- Има събития, които проме-

нят целия ни живот, има и таки-
ва, които ни карат да преосмис-
лим всичко. Връхлетялата ни 
пандемия от COVID-19 вече една 
година изпълва всекидневието 
ни с тревога и болка пред тежки-
те и непредвидими предизвика-
телства. Изгубихме много паци-
енти, изгубихме и колеги. 

В лабиринта на страданието 
всички доказахме, че сме дос-
тойни за своята професия и за 
уважението на хората, които ни 
се доверяват.  

Отворихме отново вратата 
на живота за стотици наши 
сънародници, върнахме свет-
лината на деня в много семей-
ства. 

Бъдете здрави, бъдете щаст-
ливи, обградени с обичта и  
признателността, извиращи от 
дълбините на истинската чо- 
вешка същност.

На 7 април т.г., по 
повод на Световния 
ден на здравето пре-
зидентът Румен Ра- 
дев отличи 15 изя- 
вени български ле- 
кари и специалисти 
по здравни грижи. 
Отличията са за профе-
сионализма и всеотдайността 
на медиците в грижата за здра-
вето на пациентите. 

Номинациите са предложе-
ния на Българския лекарски 
съюз, Националното сдруже-
ние на общопрактикуващите 
лекари в България, Българска-
та асоциация на професиона-
листите по здравни грижи и 
Алианса на българските аку-
шерки. 

Отличието получиха: 
- доц. Дончо Дончев, на- 

чалник на отделение в Клини-
ката по ушни, носни и гърлени 
болести на ВМА, който като 
доброволец се е грижил за 
пациентите с коронавирусна 
инфекция и продължава да 
работи в COVID-зоната на бол-
ницата;  

- д-р Сибила Маринова - 
координатор по донорство за 
Северен централен регион, 
която заедно с екипа си 
работи на първа линия за 
лечението на пациенти с 
COVID-19 във Велико Търно-
во;  

- д-р Мария Пишмишева-
Пелева, ръководител на инфек-
циозното отделение на МБАЛ – 
Пазарджик от 2013 г.;  

- д-р Абдулах Заргар, 
който успешно управлява и 
усърдно надгражда работата 
на „МБАЛ-Исперих“ от 2013 г.;  

- Марияна Колева, главна 
медицинска сестра и дирек-
тор здравни грижи на УМБАЛ 
„Св. Анна“ от 2003 г.;  

- медицински фелдшер 
Роза Антова, с опит в различ-
ни звена на здравната система 
и част от Центъра за спешна 
медицинска помощ в София от 
2010 г.;  

- рентгенов лабо-
рант Димитър Ми- 
линич, с над 25 годи-
ни трудов стаж в 
УМБАЛ „Св. Георги“ 
в Пловдив, работил 

на първа линия в из- 
вънредната COVID-19 

ситуация;  
- д-р Радислав Наков, 

специалист по гастроентероло-
гия в УМБАЛ „Царица Йоанна – 
ИСУЛ“, председател и съосно-
вател на Асоциацията на мла-
дите хепатогастроентеролози в 
България и на Българското дру-
жество по неврогастроентеро-
логия. 

- д-р Гергана Николова, 
семеен лекар с над 30-годишен 
опит, отличена през 2018 г. като 
„Семеен лекар на годината“ от 
НСОПЛБ;  

- д-р Костадин Сотиров - 
един от учредителите на Сдру-
жението на общопрактикува-
щите лекари в Пловдив, и негов 
председател от 2017 г., активно 
работещ за електронизацията 
в здравеопазването;  

- д-р Георги Миндов - 
председател на Дружеството 
на софийските общопрактику-
ващи лекари и зам.-председа-
тел на Столичната лекарска 
колегия на БЛС;  

- д-р Румен Алексов - 
председател на Сдружението 
на общопрактикуващите лека-
ри в област Кюстендил;  

- доц. Диана Димитрова - 
директор на филиала на МУ-
Варна във Велико Търново, 
където се обучават акушерки;  

- Благовеста Костова - 
една от основателките на Али-
анса на българските акушерки 
и първата българска акушерка - 
делегат към Консултативния 
съвет на Световната акушер-
ска конфедерация;  

- Галя Добрикова – аку-
шерка с 22-годишен опит в 
УМБАЛ „Канев“ в Русе, активен 
участник в организацията на 
следдипломното обучение за 
акушерки.

Почетен знак  
на президента 

за изявени медици и здравни специалисти

В Медицинския университет в София 

Празник на научноизследователската 
и преподавателската дейност 

Отличия в Кърджали

7 април 2021 г., 12 часа. По инициатива на Българския лекарски съюз медици от цялата страна почетоха с едноминутно мълчание паметта на 
колегите, изгубили живота си при изпълнение на професионалния си дълг.  

На снимката: Минута мълчание пред Александровска болница 
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Амиен, Франция, 1 април 
т.г. - Докато Франция се бори с 
нов вирус, който според мнози-
на не съществува, реанимаци-
онната сестра Стефани Сание 
управлява стреса и скръбта си, 
като се качва в колата след  
12-часова смяна, „взривява“ 
музиката и пее с пълна сила. 

- Позволява ми да дишам… 
и да плача, казва тя. 

Хората с COVID-19 заемат 
всички легла в отделението за 
интензивно лечение в родната 
болница на президента Еманю-
ел Макрон в средновековния 
град Амиен. Трима са починали 
през последните три дни. 
Огромният медицински ком-
плекс вече не може да приема 
тежко болни от околните по-
малки градове поради липса на 
място. 

Понеже Франция е най-
новата европейска зона на 
опасност от вируси, Макрон 
нареди временни мерки. Но 
той се противопостави на при-
зивите за локдаун, опитвайки 
се да търси път между свобода-
та и ограниченията, за да 
държи под контрол както 
инфекциите, така и неспокой-
ното население, докато масо-
вите ваксинации станат факт. 

Френското правителство 
отказва да признае, че с реше-
нията си се проваля и обвинява 
забавените доставки на вакси-

ни и непокорната обществе-
ност за нарастващите инфек-
ции и пълните болници.  

- Чувстваме, че тази вълна 
ни удря много силно, казва 
Ромен Бийл, специалист в бол-
ница „Амиен-Пикарди”. - Имах-
ме случаи, когато майка и син 
умряха едновременно в две 
различни стаи на интензивното 
отделение. Това е непоносимо. 

Лекарите на болницата на- 
блюдаваха как вариантът на 
COVID-19, опустошаващ Велик-
обритания през зимата, прес- 
кача канала и завладява цяла 
Франция. Точно както във 
Великобритания, сега „вариан-
тът“ вкарва все по-млади и 
иначе здрави пациенти във 
френските спешни кабинети и 
отделения за интензивни гри- 

жи. Медиците от Амиен напра-
виха всичко възможно, за да 
се подготвят, като осигуриха 
„подкрепления“ и разкриха 
временно отделение за интен-
зивно лечение в педиатричното 
крило. 

Прогнозите на френските 
учени - включително от прави-
телствения консултативен 
орган, предсказваха проблеми 
в бъдеще. Графиките от Нацио-
налния изследователски инсти-
тут през януари и отново през 
февруари прогнозираха покач-
ване на процента на хоспита-
лизация през март или април. 
Разтревожените лекари призо-
ваваха за превантивни мерки 
извън вече действащите - 18 ча- 
са национален комендантски 
час, затваряне на всички рес-

торанти и на много бизнеси. 
Седмица след седмица пра-

вителството отказваше да на- 
ложи ново блокиране, позова-
вайки се на стабилните процен-
ти на инфекция и хоспитализа-
ция във Франция и се надява-
ше те да останат такива. Ми- 
нистрите подчертаваха значе-
нието на подкрепата за иконо-
миката и на защитата на пси-
хичното здраве на население-
то, изморено от една година на 
несигурност… Облекчената об- 
щественост даваше добри 
оценки на Макрон в анкетите. 

Но вирусът не беше овла-
дян. Франция изгуби още 30 000 
живота от началото на година-
та досега. Процентът на зара- 
зяване в цялата страна се е 
удвоил през последните три 
седмици, а болниците в Париж 
се готвят за това, което може 
да бъде най-тежката им битка 
досега, защото прогнозата за 
пренаселеност на интензивни-
те отделения ще надмине слу-
чилото се през кошмарната 
първа вълна. 

Анкетиращи отбелязват на- 
растващото обществено недо-
волство през последните дни 
от колебливостта на властта да 
предприеме мерки и от потен-
циалното въздействие на нас-
тоящите решения върху пейза-
жа на президентската кампа-
ния през следващата година. 

Но служители на СЗО кри-
тикуваха бавния темп на вакси-
нациите в европейски страни 
като Франция, като заявиха, че 
са "неприемливо бавни" и рис-
куват да удължат пандемията. 

Вместо да следват добрите 
примери на европейските си 
съседи, чиито стратегии из- 
глежда намаляват инфекциите, 
френските държавни служите-
ли избягват въпросите за 
нарастващата смъртност, като 
сравняват страната с държави, 
където ситуацията е още по-
лоша. 

В отделението за интензив-
но лечение на Амиен нещата 
вече са достатъчно зле. 

- Имаме впечатлението, че 
населението прави обратното 
на това, което би трябвало да 
прави, твърди Саниер, помощ-
ник медицинска сестра, преди 
да се отправи на поредната си 
обиколка в отделението. - 
Чувството, което ни измъчва, е, 
че работим напразно. 

Стажантът Усама Нанай 
сподели, че мрачните новини 
карат много хора да се вцепе-
няват. Затова той ги призова да 
посетят отделение за интензив-
но лечение, за да си върнат 
човешкото лице… 

- Вчера следобед аз не 
можах да го сторя - пациентът в 
стая 52 почина, и пациентът в 
стая 54 - също… Но всеки ден 
има възходи и падения. Поня-
кога работата ни се отплаща. 
Други двама болни, които бяха 
в най-тежко състояние в про-
дължение на 60 дни, си тръгна-
ха на крака и ни изпратиха 
снимки. Това ни дава кураж и 
ни кара да осъзнаем, че това, 
което правим, носи някому 
полза, допълва Усама. 

Източник: Associated Press

Антивирусната стратегия  
на Франция боксува

Могат ли хора с онкологични забо-
лявания да се ваксинират? 

Хората с онкологични заболявания 
могат да се ваксинират, както останало-
то население, с някои уточнения. Трябва 
добре да се прецизира моментът на вак-
синация, ако предстои лекарствено лече-
ние (химиотерапия, имунотерапия и др.), 
лъчелечение, ще бъдете оперирани или 
сте след операция. Причината е, че, за да 
има ефект от ваксината, е необходимо 
имунната ви система да не бъде потисна-
та. Някои от формите на лечение водят 
до потискане на имунната система, пора-
ди което добре трябва да се прецени до- 
колко удачно ще бъде точно в този 
момент да се ваксинирате. Съществуват 
препоръки около седмица преди и след 
операция да се избягва ваксинация. По 
време на химиотерапия принципно вак-
синацията е възможна, но все още опи-
тът е малък и обикновено се изчаква при-
ключване на лечението. При пациентите 
на лъчелечение, както и при останалите, 
моментът на ваксинация трябва да се 
обсъди с лекуващия лекар, който ще 
вземе много фактори под внимание – 
място на облъчване, доза, общо състоя-
ние и др. Обратно, ако става въпрос за 
онкологично заболяване в миналото, или 
намиращо се в ремисия в момента, то 
можете да се ваксинирате както всеки 
друг във вашата възрастова група, ведна-
га щом ваксината е налична. 

Важно е да знаете, че дори при потис-

нат имунен отговор на организма, вакси-
ните срещу COVID-19 не могат да причи-
нят това заболяване, защото никоя от тях 
не съдържа жив вирус. Най-много да не 
се получи очакваното ниво на защита. 

Трябва ли хора с онкологични забо-
лявания да се ваксинират? 

Хората с онкологични заболявания са в 
група с повишен риск, за това – да, вакси-
нацията е препоръчителна. По принцип 
възрастта, в която са най-чести онкологич-
ните заболявания, предполага наличието 
на допълнителни хронични болести (сър-
дечно-съдови, ендокринни, белодробни и 
др.), което още повече налага те да бъдат 
ваксинирани с предпазна цел. Според 
Национален план за ваксиниране срещу 
COVID-19 в Република България онкологич-
но болните попадат във фаза IV: Възрастни 
хора на и над 65-годишна възраст и лица с 
придружаващи хронични заболявания. 

Крият ли опасност ваксините и 
колко са ефективни? 

Всеки лекарствен продукт може да 
крие опасности. В случая с ваксините 
всичко е въпрос на сравняване на ползи-
те с възможните рискове. Отвъд проуч-
ванията, на база на които е дадено раз-
решителното за употреба на ваксините 
срещу COVID-19, данните от приложение-
то им в реалния живот показват, че те в 
значителна степен предпазват от тежко 
протичане на заболяването и от смърт. В 
случаи на разболяване след ваксинация 

то протича по правило по-леко. Вече се 
появяват проучвания, които показват, че 
и безсимптомното носителство на коро-
навирус при ваксинирани е пет пъти по-
рядко спрямо неваксинираните. 

Коя е най-добрата ваксина? 
Не съществува такава класация. Към 

момента няма проучване, което директно 
да сравнява отделните видове ваксини. 
Първите налични в България ваксини, 
използващи технология с информацион-
на РНК, до момента показват добър 
прием на ниво пациенти, институции и 
дори държави по света. Третата внесена 
у нас ваксина беше обект на временни 
спирания на приложението и допълни-
телни изследвания. Към момента има 
страни, които я прилагат без специфични 
ограничения във възрастта над 18 годи-
ни, в други – такива има, по-скоро с пред-
пазна цел. Четвъртата одобрена за при-
ложение в България ваксина се отличава 
от другите три с еднократния си прием. 
Важното, което трябва да се знае, е, че 
при всички ваксини ползите надхвърлят 
многократно рисковете. За да предпази-
те максимално здравето си, по-добре се 
ваксинирайте с налична ваксина, вместо 
да чакате специфично търговско име. 

Къде мога да се ваксинирам? 
Във всеки ваксинационен център – 

бил той в болница, медицински център 
или при личен лекар. За записване може 
да ползвате електронния регистър. Към 

момента не ви съветваме да приемате, че 
оттам може да изберете ваксина. Просто 
снабдяването е ограничено, което пре- 
допределя невъзможността за избор. 
Зелените коридори, за които може да 
следите медиите или при Вашия личен 
лекар, са друга алтернатива. В УСБАЛО 
от началото на годината има разкрит иму-
низационен кабинет. За информация за 
наличните ваксини и записвания, моля 
обадете се на 028076 299. 

Какво да направя, ако смятам, че 
имам нежелани реакции след ваксина-
ция? 

Уведомете медицинско лице, за пред-
почитане в мястото, където е поставена 
ваксината. Доколкото тези ваксини са 
нов продукт и събирането на информа-
ция с тях продължава интензивно, не се 
колебайте да ползвате и връзката за 
съобщаване на нежелани лекарствени 
реакции в ИАЛ. 

Как да получа сертификат за 
направената ваксинация? 

Сертификатът се издава след завър-
шване на курса (2 ваксини за първите три 
регистрирани препарата) и е достъпен с 
електронен подпис във вашето медицин-
ско електронно досие. При необходи-
мост ваксинираните в нашия център 
могат да получат хартиено копие. Изда-
ваме го безплатно. 

www.sbaloncology.bg

Въпроси и отговори за 
ваксинацията срещу COVID-19 при пациенти  

с онкологични заболявания

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/04/natsionalen_plan_za_vaksinirane_sreshchu_covid-19_v_republika_blgariia.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/04/natsionalen_plan_za_vaksinirane_sreshchu_covid-19_v_republika_blgariia.pdf
https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/12/04/natsionalen_plan_za_vaksinirane_sreshchu_covid-19_v_republika_blgariia.pdf
https://his.bg/bg/reservation
https://www.bda.bg/bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.bda.bg/bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.bda.bg/bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.bda.bg/bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.bda.bg/bg/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://my.his.bg/login
https://my.his.bg/login
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Скрининг за всички 
между 40 и 65 години и 
гарантиран достъп до диаг-
ностика и лечение за уяз-
вими групи предвижда 
Националната програма за 
превенция и контрол на 
вирусни хепатити за перио-
да 2021-2025 г. 

Скринингът ще се финанси-
ра от НЗОК и е ключов за дос-
тигане до максимално много 
хора, инфектирани с хепатит В и 
С. Това съобщи доц. Тонка 
Върлева, директор на дирекция 
„Промоция на здраве, превен-
ция на болести и зависимости“ 
в МЗ. Тя представи програмата 
на онлайн дискусия „Къде е 
България по пътя на изпълнение 
на глобалните цели за елимини-
ране на хепатит В и С“, която се 
организира от Българското дру-
жество по гастроентерология, 
гастроинтестинална ендоско-
пия и абдоминална ехография и 
сдружение „ХепАктив“, в парт-
ньорство с в. „Капитал“.  

- Програмата ще се финан-
сира от бюджета на МЗ в част-
та за диагностиката, работата с 
уязвимите групи, епидемиоло-
гичния надзор, имунизациите и 
изграждането на регистри на 
пациентите, уточни доц. Върле-
ва. - Предвижда се промяна в 
Закона за здравето, която ще 
гарантира, че всички здравно-
неосигурени пациенти с хепа-
тит С ще бъдат обхванати с 
лечение. Тази дейност ще се 
финансира с трансфер от 
бюджета на МЗ към НЗОК.  

Целите на програмата 
включват: намаляване на забо-
ляемостта от вирусни хепатити 
у нас с 45% и на смъртността с 
90% до 2025 г.; постигане и 
задържане на ваксинационния 
обхват на 95% с трети прием на 
ваксина срещу хепатит В при 
деца; достигане до 100% без-
опасност на дарената кръв 
чрез изследване с гарантирано 
качество; над 50% диагности-
цирани пациенти и над 40% 
лекувани от хепатит В и С; 
намаляване на разпростране-
нието на хепатит А, D и Е. 

През април т. г. Министер-
ството на здравеопазването 
планира създаването на екс-
пертен съвет с участието на 
неправителствени организации 
с опит в областта на вирусните 
хепатити.  
Доц. Михаил Околийски, 

представител на Световната 
здравна организация в Бълга-
рия, представи глобалните 
цели за елиминиране на хепа-

тит С до 2030 г., които включват 
диагностициране на 90% от 
заразените, лекуване на 80% 
от пациентите и намаляване на 
смъртността с 65%. В същото 
време в България са диагности-
цирани едва 10% от пациенти-
те, се лекуват само 1% от забо-
лелите годишно. 

Доц. Околийски съобщи за 
71 млн. заразени с хепатит С в 
света, от които 14 млн. души са 
в Европа. Само около 31% от 
тях са диагностицирани, тъй 
като един от големите пробле-
ми е скринингът. Очакваните 
смъртни случаи са 112 500 
годишно. Над 60% от засегнати-
те са в Източна Европа и Цен-
трална Азия. 

- С хепатит В живеят около 
15 млн. души в Европа по данни 
на СЗО. Около 56 000 са смър-
тните случаи годишно. Вакси-
нацията срещу хепатит В е въ-
ведена в 50 от общо 53-те стра-
ни - членки на СЗО, и в резул-
тат намалява заболяемостта 
сред децата до 5 години. - В 
България не е гарантирана рав-
нопоставеността в достъпа до 
изследвания за хепатит и до 
услуги. Финансирането на 
всички дейности е проблемно, 
както и използването на всич-
ки иновации, каза още доц. 
Околийски. 
Хоми А. Разави, основа-

тел и директор на фондация 
„Център за анализ на заболя-
ванията“, която е посветена на 
елиминирането на вирусните 
хепатити в световен план, каза, 
че в България 87 000 са зара-
зени с хепатит С, а други  
199 000 - с хепатит В, като само 
1% годишно се лекуват.  

- Ако България иска да пос-
тигне целите си за елиминира-
не, трябва до 2030 г. да лекува 
8700 души за хепатит С и 45 000 
за хепатит В годишно. Нужна е 
силна политическа воля и под-
крепа, за да се премахнат 
всички рестрикции за лечение, 
да се въведат програми за 
скрининг и насочване към 
медицински грижи, програми 
за предотвратяване на вредите 
от употребата на наркотици, 
както и за мониторинг и оценка 
на прогреса на елиминацията, 
уточни Разави.  
Проф. Красимир Анто-

нов, председател на Българ-
ското дружество по гастроен-
терология, гастроинтестинална 
ендоскопия и абдоминална 
ехография, подчерта, че СЗО 
препоръчва лечение за всички 
инфектирани с хепатит С над 12 

години, независимо от стадия 
на заболяването.  

- Достъпът до лечение е 
ключов момент в политиката на 
СЗО. Всички пациенти трябва 
да бъдат лекувани без забавя-
не, докато у нас има задължи-
телно наблюдение от 6 месеца 
за пациентите, изисквано от 
здравната каса, което не 
съществува другаде по света, 
каза проф. Антонов. - Съвре-
менният подход дава предим-
ство на неинвазивните методи 
за диагностика и проследяване 
на хепатит С, докато НЗОК 
изисква чернодробна биопсия 
и се води съдебно дело от 
пациентска организация. Диаг-
ностиката и подготовката за 
старт на лечение може да се 
извършват по опростени мето-
ди, а за мониториране на лече-
нието по света се прилага теле-
медицината. При сегашното 
положение България не може 
да постигне елиминиране на 
хепатит С през 2030 г., сочи 
проучване от практиката в ев-
ропейските страни, предупре-
ди проф. Антонов. 
Д-р Радин Цонев, гл. асис-

тент в Клиниката по гастроен-
терология в „Аджибадем Сити 
Клиник Болница Токуда“, пред-
стави предложения за промени 
в оценката на чернодробната 
фиброза при мониторинг и 
лечение на хепатит В у нас.  

- Лечението на хроничния 
хепатит В е дългосрочно и отго-
ворно. Решението кога да се 
започне, е свързано с опреде-
ляне не само на ензимната 
активност, но и на стадия на 
фиброза. Комбинацията на 
еластограф и два серумни мар-
кера, които са евтини и лесно 
възпроизведими, ще даде дос-
татъчно пълна оценка на това. 
Биопсията ще остане като част 
от клиничната практика, свър-
зана с експертна оценка на 
трудни пациенти, но в бъдеще 
все по-често ще бъде измества-
на от неинвазивните методи, 
прогнозира д-р Цонев. 

Председателят на гръцката 
пациентска организация 
„Prometheus“ и на международ-
ната организация Liver Patients 
International Джордж Кала-
мицис представи опита на Гър-
ция в контрола и превенцията 
на вирусните хепатити. Програ-
мата там осигурява равноме-
рен достъп до диагностика и 
терапия чрез разпределяне на 
клиниките в страната. Скринин-
гът за хепатит С се подпомага 
от мащабна информационна 

кампания, в която се включват 
институциите, медиите и лични-
те лекари. Така се откриват 
много скрити инфектирани, 
родени преди 1980 г. 

- Когато човек, роден между 
1945 г. и 1980 г., отиде при лич-
ния си лекар по какъвто и да е 
повод, в системата излиза 
напомняне пациентът да бъде 
попитан изследван ли е за 
хепатит С, обясни Каламицис. 
Специални програми за 
изследване са предвидени за 
лишените от свобода и лекува-
щите се от наркозависимости.  
Доц. Мария Димитрова и 

проф. Генка Петрова от 
катедра „Организация и иконо-
мика на фармацията“, Фарма-
цевтичен факултет, МУ в Со- 
фия, представиха модел и ико-
номическа оценка на възмож-
ностите България да постигне 
целите на СЗО за елиминиране 
на хепатит В и С до 2030 г., спо-
ред който активният скрининг 
ще възвърне трикратно инвес-
тициите в него и ще позволи 
ранно откриване и намалява-
не на високите разходи за 
усложненията, както и смърт- 
ността. 
Силвана Лесидренска, 

председател на сдружение 
„ХепАктив“, обобщи предизви-
кателствата пред пациентите с 
хепатит В и С у нас.  

- Липса на достоверна 
информация относно вирусни-
те хепатити, липса на скрининг, 
закъсняло насочване на диаг-
ностицираните пациенти към 
медицински грижи, липса на 
всеобхватни грижи за лицата 
от уязвимите групи са само 
част от проблемите на пациен-
тите в България. Ако са имали 
късмет да открият своето забо-
ляване, да стигнат до специа-
лизиран център за лечение, да 
направят всички изискуеми 
изследвания, понякога запла-
тени от техния джоб, следва 
борбата с административната 
машина за получаване на са- 
мото лечение от Националната 
здравноосигурителна каса. 
Процедурата е ненужно услож-
нена, изисква физическо раз-
карване на пациента от гише на 
гише, вместо да бъдат въведе-
ни обещаните още от преди 
години електронни рецепти и 
протоколи. Това чувствително 
би облекчило както пациента, 
така и лекуващия го лекар, 
който може да изпрати необхо-
димата документация с един 
имейл до НЗОК. Особено набо-
лял проблем в последните 
години са постоянно променя-
щите се Изисквания за лечение 
на хепатит С, които ту са в син-
хрон с международните ръко-
водства, ту биват побългарени. 
Особено утежняващо условие 
за пациентите с хепатит В е 
задължителното регулярно хос-
питализиране за провеждане 
на изследвания или издаване 
на продължаващи протоколи 
за лечение. Вярвам, че това 
може да бъде организирано 
амбулаторно, както е при паци-
ентите с ХИВ, без да ощетява 
финансово лечебните заведе-
ния. Ако има желание, ще се 
намери и начин за облекчаване 
живота на пациента с хроничен 
хепатит, който така или иначе е 

обременен от тежко социално 
заболяване, каза още Леси- 
дренска. 

- Силно призовавам за 
опростяване на моделите за 
грижа при хепатит С, има кон-
сенсус на СЗО и на медицин-
ските организации за това. 
Надявам се националната про-
грама на България да постави 
особен фокус върху лицата, 
употребяващи наркотици, тъй 
като елиминацията на хепатит 
С в Европа пряко зависи от 
предоставяне на услуги в под-
крепа на уязвимите групи, 
допълни д-р Антонс Моза-
левскис, отговарящ за Програ-
мата за контрол на ХИВ/СПИН 
и вирусни хепатити в Регионал-
ния офис на СЗО за Европа. 

Националната програма за 
превенция и контрол на 

вирусни хепатити бе приета 
от Министерския съвет 
Програмата предвижда без-

платен скрининг за хепатит В и 
С във възрастовата група от 40 
до 65 години. 

Скринингът ще се финанси-
ра от НЗОК и ще бъде включен 
в годишните профилактични 
прегледи при личния лекар. За 
целта се подготвя промяна в 
Наредбата за профилактичните 
прегледи и диспансеризации-
те. 

Програмата гарантира дос-
тъпа до диагностика и лечение, 
който е основен фактор за 
намаляване на разпростране-
нието и смъртността от вирус-
ните чернодробни инфекции и 
е сред главните препоръки на 
СЗО към националните полити-
ки за контрол на хепатитите. 
Предвижда се финансиране от 
бюджета на МЗ за диагностика, 
работа с уязвимите групи, епи-
демиологичен надзор, имуни-
зации и изграждане на регис-
три. Това изисква промяна в 
Закона за здравето, с която 
всички диагностицирани, но 
здравнонеосигурени да бъдат 
лекувани. Тази дейност ще се 
финансира с трансфер от 
бюджета на МЗ към НЗОК. 
Сред уязвимите групи за хепа-
тит В и С са употребяващи 
инжекционни наркотици, хомо- 
и бисексуални мъже, лишени от 
свобода, мигранти, проституи-
ращи, деца и млади хора в 
риск, бременни, медицински 
специалисти, пациенти в риск 
от заразяване и др. 

- За нас, пациентите с хепа-
тит В и С в България, 31 март 
т.г. е исторически момент, 
който очаквахме от 8 години, 
заяви Силвана Лесидренска 
след приемането на програма-
та.- Надяваме се, че независи-
мо от чувствително дългия 
период, който бе необходим, за 
да се припознае хепатитът като 
социалнозначимо заболяване 
у нас, то заложените в програ-
мата мерки ще бъдат ефектив-
но въведени и приложени въз-
можно най-скоро в цялата 
страна.  

ФМ

ССккррииннииннгг   ии   ддооссттъъпп   ддоо   ллееччееннииее     
ссаа   ккллююччооввииттее   ффааккттооррии

Срещу хепатит B и С
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Центърът по функционална и 
епилептична хирургия към УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски“ отново ще по- 
даде документи пред НЗОК за 
включване на интратекална бак-
лофенова терапия  и гръбначно-
мозъчна стимулация в списъка на 
реимбурсираните интервенции. 

Баклофеновата терапия може 
значително да подобри състоя-
нието при пациенти с тежък, 
болезнен спастицитет: 

l деца със средна и тежка 
форма на церебрална парализа; 

l възрастни с МС; 
l възрастни и деца след трав-

ма на гръбначния мозък. 
Гръбначно-мозъчната стимула-

ция е насочена към пациенти с 
различни причини за хронична 
болка, най-често невропатна бол- 
ка с различен произход. 
Баклофенът е медикамент, 

който постига отпускане на муску-
латурата чрез действие на специ-
фични нервни рецептори. При 
перорално приложение необходи-
мите дози на този медикамент са 
много високи и често причиняват 
значими странични ефекти като 
гадене, обърканост и безсилие. 
Инжектирането на много малки 
дози баклофен директно около 
гръбначния мозък посредством 
подкожна помпа и катетър води 
до по-голям отпускащ ефект и по-
малко странични ефекти.  Фактът, 
че терапията е фокусирана точно 

в проблемната зона, я прави 
много щадяща, защото по този 
начин се избягва нежеланият 
ефект върху главния мозък. Потен-
циалният ефект от използването 
на новия метод може да бъде тест-
ван предварително с помощта на 
инжектиране на медикамента с 
лумбална пункция. Това позволя-
ва той да бъде приложен само на 
пациенти, за които е сигурно, че 
ще даде резултат. 

- Баклофеновата помпа не е 
панацея и хората не трябва да 
очакват чудеса. Тя не може да 
възстанови изгубена походка, но 
е доказано, че методът може да 
облекчи състоянието на пациенти-
те, намалявайки болезнените 
спазми. При хора със силно 
затруднена, спастична походка 
може да се постигне значително 
подобрение, обясни доц. Краси-
мир Минкин, който пръв в Бълга-
рия въведе дълбоката мозъчна 
стимулация за лечение на напред-
нал Паркинсон. 
При гръбначно-мозъчна 

стимулация се имплантират спе-
циални постоянни електроди 
върху обвивките на гръбначния 
мозък, които са свързани с подко-
жен генератор на импулси. Особе-
но ефективна е при хронична 
болка след гръбначна хирургия 
или при плексусни увреди. Пред-
оперативно е възможно да се осъ-
ществи тестване с външен стиму-

латор, за да бъдат подбрани най-
подходящите пациенти. 

Двете терапии са въведени в 
страните от Централна и Източна 
Европа още в началото на XXI век 
и на повечето места са напълно 
безплатни за пациентите. Бълга-
рите, които искат да се подложат 
на тях обаче, в момента се насоч-
ват към чужбина, като НЗОК за- 
плаща за лечението им. Ако бъдат 
одобрени, интервенциите вече ще 
се извършват у нас, което ще 
спести средства и ще  бъде  по-
удобно за болните. 

Центърът за функционална и 
епилептична хирургия към УМБАЛ 
„Св. Иван Рилски“ вече веднъж е 
кандидатствал пред НЗОК за тези 
процедури, но за съжаление без 
успех. 

- Те са част от развитието в 
нашата област, което, за съжале-
ние, се случва бавно. За одобре-
нието на ДМС, като един от мето-
дите за лечение на Паркинсон, 
чакахме 5 години. Надяваме се 
този път да стане по-бързо. Ако 
всяко ново нещо ни отнема толко-
ва години, рискуваме да изгубим 
ценно време за пациентите. 
Освен това НЗОК така или иначе 
плаща на тези пациенти за лече-
ние в чужбина. По-добре е да го 
правим в България, категорично 
твърди доц. Минкин. 

ФМ

Препоръчват скенер  
с щадящо натоварване 
УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ създаде нов протокол 

при образните изследвания на пациенти с дока-
зана или предполагаема коронавирусна инфекция. 
Изследването съчетава голямата информатив-
на стойност на компютърната томография и 
ниското лъчево натоварване, което носи една 
обикновена рентгенова снимка. 

- Скенерът ни дава много повече данни за състоя-
нието на белия дроб, за обема и вида на пораженията, 
последиците, които остават върху пациентите, но 
същевременно е свързан с по-високо лъчево натовар-
ване. Затова зададохме специални настройки на ком-
пютърния ни томограф, които ни осигуряват максимум 
информация на „лъчевата цена“ на една рентгенова 
снимка, обяснява доц. Марин Пенков, началник на 
Отделението по образна диагностика в болницата. - В 
началото, когато все още е слабо засягането на белия 
дроб, рентгенът може да бъде съвсем нормален, а 
същевременно вече да са налице изменения, поради 
което е по-добре да бъде направен скенер. 

Според доц. Пенков напоследък почти всеки пациент 
с температура и симптоми на вирусна инфекция, който 
идва за изследване в отделението, е с COVID пневмо-
ния. По наблюдения на неврорентгенолога, освен, че са 
по-чести, предизвиканите от вируса възпаления на 
белия дроб са и по-тежки, с по-голямо засягане на бело-
дробния паренхим. Затова той съветва хора, които след 
шестия ден от началото на инфекцията все още имат 
температура, дори при липса на други симптоми, задъл-
жително да си направят образно изследване.  

За пациенти, които имат направление, нискодозови-
ят скенер се „покрива“ изцяло от НЗОК, иначе цената 
на специализираното изследване е 200 лв. 

ФМ

Нови методи за невростимулация 
при парализи, МС и хронични болки в гърба

Там вече може да се пола-
гат грижи за недоносени бебе-
та, родени след 32-ра гестаци-
онна седмица и с тегло от 1500 
грама. Това стана възможно, 
след като специализираното 
отделение на болницата пови-
ши нивото си на компетент-
ност до второ ниво с официал-
на заповед на министъра на 
здравеопазването. 

Второто ниво на компе- 
тентност дава възможност 
пациентки на болницата, при 
които е започнало прежде- 
временно раждане, да оста-
нат под грижите на познатия 
им медицински екип, а не да 
бъдат пренасочвани към други 
лечебни заведения. За техни-
те недоносени бебета пък се 
осигурява най-добрата неона-
тологична грижа от квалифи-
циран екип с модерна апара-
тура, одобрени след стриктна-
та процедура на медицински-
те власти. 

Както е известно, всяка 
нормално протекла бремен-
ност продължава между 37 и 
42 седмици. Преждевременно 
се счита раждането преди 37 
г.с., а бебето, появило се 
преди този срок – за недоно-

сено. В българското законо-
дателство е прието, че преж-
девременно раждане е това 
от 25 г.с. и с тегло на новоро-
деното над 600 грама. 32 г.с. 
попада в осмия месец от бре-
менността. 

Приблизително 10% от 
всички новородени у нас се 
раждат с различна степен на 
недоносеност, като причините 
за това са разнообразни. 
Сред основните попадат 
някои инфекции, аномалии на 
плацентата, многоплодна бре-
менност, специфични хронич-
ни заболявания на родилката, 
както и по-високата възраст 
на жената. Едно от най-тежки-

те усложнения на бременност-
та – прееклампсията, също е 
потенциална причина за раж-
дане на недоносено бебе. 

Родилното отделение на 
Медицински комплекс „Д-р 
Щерев” е открито на 9 декем-
ври 2006 г. Поради нараства-
щия интерес на пациентите на 
болницата, 8 години по-късно, 
на 9 декември 2014 г., офици-
ално беше открито разшире-
ното и обновено родилно 
отделение. През януари т. г. 
екипът отбеляза 10-хилядното 
раждане. 

 
ФМ

В Медицинския комплекс „Д-р Щерев“ 

Неонатологично отделение  
с по-високо ниво на компетентност

Експертен консултативен съвет 
в помощ на бременни и родилки  

с доказан COVID-19 
Със заповед от 25 март т. г., министърът на здравеопазването съз-

даде Експертен консултативен съвет, чиито членове са доказани спе-
циалисти в областта на акушерството, гинекологията и неонатологията. 

За председател на Съвета е определен проф. Асен Николов от 
СБАЛАГ „Майчин дом“ в София.  

Членове на съвета са: 
- проф. Емил Ковачев, СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“, Варна; 
- проф. Славчо Томов, МУ в Плевен; 
- проф. Екатерина Учикова, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; 
- доц. Николай Лазаров, УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, 

Стара Загора; 
- проф. Боряна Слънчева, СБАЛАГ „Майчин дом“, София; 
- доц. Ралица Георгиева, СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, София; 
- доц. Виолета Димитрова, СБАЛАГ „Майчин дом“, София; 
- проф. Иван Костов, СБАЛАГ „Майчин дом“, София; 
- д-р Румен Велев, Втора САГБАЛ „Шейново“, София. 
На съвета е възложено: 
l да проучва добри национални, европейски и световни практики, 

да обсъжда периодично новите постижения на медицинската наука и 
практика в областта на оказването на медицинска помощ на бремен-
ни и родилки, в това число в условията на епидемично разпростране-
ние на COVID-19 и с оглед динамиката на разпространение и специ-
фиката на развитие на заразното заболяване; 

l да събира, анализира, обсъжда и изразява становища по акту-
ални въпроси във връзка с оказването на медицинска помощ и 
обслужването на бременни и родилки, в това число и в условията на 
епидемично разпространение на COVID-19; 

l при необходимост да обсъжда различни въпроси с цел разширя-
ване на експертизата и подпомагане дейността на експертните съве-
ти по отделните медицински специалности по въпроси във връзка с 
медицинската помощ на бременни и родилки, в това число и в усло-
вията на епидемично разпространение на COVID-19; 

l да изразява становища по искане на лечебни заведения в стра-
ната за необходимата медицинска помощ на бременни и родилки, 
обърнали се към тях, със съмнение или с установена инфекция от 
COVID-19 в комплицирани случаи, които изискват специална експер-
тиза.
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1. Необходимо е допълване 
на  публичната отчетност на 
НСЦРЛП по отношение на про-
токолите от заседания, като се 
включи информация относно 
дати на входиране, допълне-
ния/отговори на непълноти по 
процедурите, с цел просле- 
дяване спазването на законо-
установените срокове. Иден-
тична препоръка е направена и 
в частите от анализа, касаещи 
реимбурсирането и оценката 
на здравните технологии, тъй 
като, както вече беше посоче-
но, процесът е единен и за- 
вършва с включването на про-
дукта в ПЛС и заплащането му 
с публични/държавни средст-
ва. Може да се включи и ПЛС - 
и към дата на вземане на реше-
ние, както и датата, когато е 
стартирала процедурата. 

2. При публичните разходи 
за лекарства, практически 1/5 
от средствата не се използват 
за лекарствени продукти, а се 
прехвърлят към хазната под 
формата на косвен данък ДДС, 
което в условията на силно 
ограничени налични финансо-
ви ресурси следва да бъде 
обект на задълбочен анализ от 
страна на държавните компе- 
тентни органи. Те и до момента 
не са намерили решение за 
диференцирано ДДС, дори за 
намаление от 1 до 5% от основ-
ното ДДС. 

3. Да се помисли и разрабо-
ти друг комбиниран подход, 
като обвързване с надценката с 
ДДС при лекарствата, предвид 
разходването на обществен и 
публичен ресурс, като се вземе 
под внимание фактът, че Бълга-

рия е с най-високо ДДС, в срав-
нение с референтните държави 
и част от тези средства (20%) 
може да се пренасочи към сис-
темата за здравеопазване. 

4. Да се помисли дали да не 
се въведе твърда такса при 
лекарствата до 10 лв, а не над-
ценка, с оглед на това те да не 
се изтеглят от пазара, като се 
вземе под внимание фактът, че 
това са лекарства с най-голямо 
потребление. 

5. Да се помисли как да се 
въведе твърда надценка и да се 
обвърже с диференцирано 
ДДС при лекарствени продук-
ти, предназначени за хронични 
заболявания, обхващащи голям 
сегмент от ПЛС, с оглед запаз-
ване на редици групи лекар-
ствени продукти на пазара. 
Такъв подход може да се при-

ложи и за лекарствата за лече-
ние на редки заболявания. 

6. Да започват да се разра-
ботват механизми на отпадане 
на ДДС при лекарства, които 
се заплащат 100% от НЗОК, за 
да се пренасочи обществен 
ресурс, тъй като 100% заплаща-
ните лекарства представляват 
50-60% от разходите за лекар-
ства, които НЗОК ежегодно 
заплаща. 

7. Да се разработят матема-
тически модели при различни-
те надценки и да се направи 
сравнение с другите държави с 
цел определяне кой модел ще 
бъде в полза на държавата и 
бизнеса, за да не се изтеглят 
лекарства от пазара при след-
ваща актуализация на рефе-
рентните страни. 

8. С цел осигуряване на 

равен достъп до терапия би 
следвало да се предвидят пра-
вила за диференцирано цено-
образуване на лекарствата-
сираци, така че да не се поста-
вят допълнителни ограничения 
пред пускането на продуктите 
на пазара – както поддържане 
на най-ниска цена спрямо 
референтните държави, както и 
актуализиране на всеки 6 месе-
ца. Възможен подход е при 
прилагане на външното ценово 
рефериране заявената цена на 
производител да не бъде по-
висока от средноаритметична-
та стойност от 3-те най-ниски 
цени на производител на 
лекарствения продукт във 
всички държави членки, пред-
вид на факта, че има доста 

Ценообразуване на лекарствата у нас
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ  
СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Експертни препоръки от Българската  
асоциация за лекарствена информация, 

въз основа на европейски проект -  
ОП „Добро управление“ 2019-2021

Настоящият анализ обобщава получените резултати от реализирано проучване на нормативната уредба и документалните изследвания на процесите 
на ценообразуване, реимбурсиране на лекарства, оценка на здравните технологии, отчетност на държавните институции, ангажирани с тези процеси, 
както и на гражданското участие в тях. 

Основна цел на разработката е анализ на събраните емпирични данни от проведените проучвания и включване на най-важните резултати, въз основа 
на които да се изготвят препоръки за повишаване на гражданското участие в процесите на ценообразуване и реимбурсиране на лекарства, формиране 
и отчитане на публичните/бюджетните средства за здравеопазване в областта на лекарствата. Идеята е тези препоръки да достигнат до институ-
циите за подобряванe на прозрачността на анализираните процеси, които да станат леснодостъпни за гражданите. 

Изследването е изготвено в изпълнение на поддейност 7 на Дейност 1 от Индикативния график по проект „Разработване на предложения за подо- 
бряване 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-C01, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) е бенефициент по цитирания проект относно събраните емпирични данни от реализираното 
проучване на законодателната уредба и правилата на съответните органи: МЗ, НЗОК и лечебните заведения за болнична медицинска помощ, които са в 
договорни отношения с НЗОК и МЗ, относно финансиране, контрол и отчетност при разходване на средства. 

Препоръките са изработени от екип, който се включи в проекта, подизпълнител е фирма Фарма-България, работиха над 23 експерти и над 200 участ-
ници в обсъжданията. 

След като анализира: състоянието на нормативната рамка на процесите на ценообразуване на лекарства в България; някои особености на действа-
щата наредба, липсата на диференцирана ставка на ДДС върху лекарствата, която у нас е сред най-високите –  20%; силните и слабите страни на сис-
темата за ценообразуване на лекарства, експертната група по проекта подготви съответни препоръки.  

„Форум Медикус” огласява тези препоръки, защото оценява значението на всеки анализ и на всяка положителна промяна в системата на ценообра- 
зуване на лекарствата у нас като елемент от цялостната лекарствена политика.

Препоръки по отношение на ценообразуването на лекарствата за гражданите 
извън сферата на бизнеса с лекарства

1. Националният съвет по 
цени и реимбурсиране на 
лекарствени продукти – 
НСЦРЛП, утвърждава и регис-
трира цените на лекарствените 
продукти, включва/изключва 
продукти в/от Позитивния 
лекарствен списък. Осъществя-
ва контрол върху продажбата 
на медикаменти с утвърдени 
цени. Това е изключително 
ключова дейност с обществен 
характер, която не е достатъч-
но ясно публично оповестява-
на, тъй като повечето от анке-
тираните граждани заявяват, 
че не са наясно с институцията, 
която регулира цените на 
лекарствата в България. 

2. Препоръчва се, освен на 
интернет страницата, където 
посещаемостта е от експертна и 

заинтересована аудитория, да се 
популяризират дейността и функ- 
циите на НСЦРЛП, посредством 
директория „За гражданите“ 
(ncpr.bg), като се даде гласност 
и в масовите обществени ме- 
дии, в специализирани предава-
ния или интервюта на предста-
вители на НСЦРЛП, чрез които 
да се повиши разпознаваемост-
та сред гражданите за дейност-
та и ползата на съвета и общест-
вената дейност, която изпълня-
ва, както и информацията, която 
предоставя. 

3. Мобилно приложение – 
„За гражданите“ (ncpr.bg), за 
проследяване на цените на 
лекарствените продукти в Бъл-
гария, утвърдени от НСЦРЛП  
е изключително полезна  
функционалност, която не е 

получила необходимата пуб-
личност и това води до ниска-
та степен на информираност 
на гражданите за нея, тъй като 
те не са наясно къде могат да 
проверят дадена цена на 
лекарство, особено като се 
има предвид динамичността 
на процесите. 

4. Препоръчва се иниции-
рането на информационна 
кампания, популяризираща 
тази възможност за граждани-
те, а също и поместването на 
линк към приложението и на 
официалните интернет страни-
ци на други институции, имащи 
отношение към ценообразува-
нето и реимбурсирането на 
лекарствените продукти като 
МЗ, НЗОК, а дори и ИАЛ, и 
други здравни организации, от 

които гражданите могат да 
черпят допълнителна инфор-
мация. 

5. Препоръчва се НСЦРЛП 
да публикува данни/анализи 
при рязко покачване или спад 
на цените на дадени лекарства 
в хода на календарната година, 
които да са видни за граждани-
те извън бизнеса с лекарства. 
Подобни анализи да се изгот-
вят на база утвърден период и 
точна методология. 

6. НСЦРЛП следва да публи-
кува отделно, или посредством 
списък, извлечение от ПЛС, 
приложение 1, 2 и 3, само про-
менените лекарства в ПЛС, 
като има осигурена възмож-
ност те да се извличат лесно от 
системата за определен месец, 
тъй като до момента те са в 

общия списък - и експертите, и 
гражданите трудно биха ги про-
следили.  

7. Препоръчва се публику-
ване на рубрика с отпадналите 
лекарства по индикации, както 
и публикуване на аналози за 
съответните заболявания, 
които могат да бъдат в полза на 
гражданите. 

8. Препоръчват се и свър-
зващи хиперлинкове, които 
целево да бъдат насочени към 
институциите за лекарства, 
които имат отношение към про-
цесите на цени и реимбурсира-
не - като НЗОК и МЗ, дори 
информация за ИАЛ, с цел 
гражданите лесно да се ориен-
тират в тези процеси.

Препоръки по отношение на ценообразуването на лекарства за гражданите  
в сферата на бизнеса с лекарства

Ü
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етични аспекти относно отдел-
ните пациенти, а и така да бъде 
мотивирана индустрията да 
въвежда такива лекарства на 
българския пазар. 

9. Следва да се подобри 
информираността на граждани-
те при промяна на съществува-
щи нормативни текстове, чийто 
проектни документи да се пуб-
ликуват не само на сайта на 
МЗ, но и на сайтовете на съот-
ветната институция, с хипер-
линкове, в специфична рубрика 
за промяна на нормативни 
актове, върху която оперира 
дадената институция. 

10. Да се помисли и за регу-
лярни публикации, след взима-
не на решения от регулаторния 
орган НСЦРЛП, относно промя-
на в нормативните актове, 
които касаят този процес, и 
въвеждане на индикатори за 
мониториране на промените. 
Тези индикатори е добре да се 
разработват още при предло-
жението и заедно с мотивите  
за промяна в нормативния акт. 

11. Следва да се подобри 
прозрачността на процеса на 
определяне стойността на 
заплащане на лекарствените 
продукти, включвани в ПЛС, и 
по специално за изчисляване-
то на референтна стойност за 
ДДД или терапевтичен курс, 
или концентрация, или обем по 
INN и лекарствена форма, за 
лекарствените продукти, вклю-
чени в Приложение 2 на ПЛС - 
по INN, лекарствена форма и 
концентрация в единица обем. 
Следва да бъде налична обос-

новка за допуснатите изключе-
ния, които се прилагат в ПЛС, и 
това да бъде индикирано в 
ПЛС, при определяне на рефе-
рентната стойност, при която е 
въведен друг алгоритъм за 
определяне. И това да бъде 
индикирано надлежно в ПЛС в 
определена графа, например 
към „статус“. 

12. С цел повишаване на 
прозрачността към решенията 
за образуване/регистриране/ 
промяна на цени следва да 
бъде приложена извадка от 
EURIPID и съответния национа-
лен регистър, където е открита 
цената към конкретна дата, за 
да бъде проследима, например 
в електронното проследяване 
на документите от страна на 
ПРУ, за да има засичане и да 
не се губи време и от двете 
страни. 

13. Да се помисли как може 
да се осигури достъп или 
извадка от системата EURIPID 
за притежателите на разреше-
ния за употреба, което същест-
вено ще подобри процеса на 
работа. 

14. Съгласно нормативната 
уредба в ЕС, ПРУ е субектът, 
който носи цялата отговорност 
за съответния лекарствен про-
дукт. Във връзка с това промя-
на в реферирането от произво-
дител към ПРУ би имала поло-
жителен ефект не само върху 
фармацевтичната индустрия, 
но и върху отделния пациент 
(по отношение достъпа до 
лечение), като успоредно с 
това не би довела до значител-
ни повишения на цените (ако 

изобщо такива настъпят), и 
респективно - на публичните 
разходи. 

15. С цел повишаване на 
прозрачността и достъпа до 
информация на гражданите и 
заинтересованите страни за 
съблюдаване на нормативно 
заложените срокове за раз-
глеждане на процедурите, в 
Приложение № 4, както и в 
регистрите за пределните и 
максималните продажни цени, 
в допълнение към номера и да- 
тата на решението на НСЦРЛП, 
да се помисли къде следва да 
бъде въведена информация за 
датата на подаване на заявле-
нието и датата на вземане на 
решението на заседание на 
съвета с цел проследяване и 
спазване на сроковете. 

16. По този начин ясно и 
категорично ще бъдат видни 
сроковете, в които е разгледа-
на всяка от процедурите и ще 
бъде ограничена възможността 
за  забавяне разглеждането на 
процедурите и вземането на 
решения. 

17. Да се помисли как да се 
премахнат заличените продук-
ти и самите  ПЛС да съдържат 
само с действащите, а отпадна-
лите да се прехвърлят в архив-
ни списъци.  

18. Включването в ПЛС на 
ЛП, получил разрешение за 
употреба от паралелен внос, 
следва да се осъществява 
съобразно определената за 
това специална процедура по 
чл. 34 от Наредбата за условия-
та, правилата и реда за регули-
ране и регистриране на лекар-

ствените продукти. Според 
предвидената за тази цел про-
цедура лекарственият продукт, 
обект на паралелен внос, след-
ва да получи цената на вече 
включения в ПЛС еднакъв или 
подобен лекарствен продукт, в 
съответствие с количеството 
активно вещество в дозова 
единица, а не да бъде рефери-
ран към негови аналози като 
генерици, каквато практика от 
страна на НСЦРЛП не е непоз-
ната за паралелните вносители 
и която обезсмисля съществу-
ването на специални норми за 
процедурата от паралелен 
внос. Именно поради тази при-
чина най-доброто решение би 
било да се въведе само уведо-
мителен режим относно проце-
дурата от паралелен внос в 
наредбата, при който да се 
реферира автоматично към 
същото INN и търговско наиме-
нование на вече включения в 
ПЛС еднакъв или подобен 
лекарствен продукт.  

Предложения относно  
Комисията по прозрачност 

19. Към Комисията по проз- 
рачност следва да се изгради 
информационен масив, като 
публично достъпен регистър на 
подадените и  разгледаните 
жалби на страницата на МЗ, 
където (както и при регистрите 
на НСЦРЛП) да бъде включена 
информация за датата на по-
даване на жалбата, датата на 
вземане на решение на заседа-
ние на комисията и датата на 
издаване на решението, както 
и самото решение, подобно на  

публикуване на съдебните ре- 
шения от съдебните органи в 
България.  

20. В отчетните документи и 
на двата органа – НСЦРЛП и 
Комисията по прозрачност, 
следва да присъства информа-
ция за брой, вид, дата, проце-
дури и решения, с които са 
завършили обжалванията – в 
полза на жалбоподателя или в 
полза на НСЦРЛП. 

21. Да се оформи и направ-
ление за броя жалби, пренасо-
чени към съда и изхода на 
съдебните производства, по- 
добно на съдебните сайтове. 
За двата органа - НСЦРЛП и 
Комисия по прозрачност, след-
ва да бъде разписана и публич-
но оповестена процедура за 
консултации на заявителите и 
потребителите на услуги, вклю-
чително и за граждани, в която 
прозрачно да бъде описан про-
цесът по предоставяне на тези 
консултации. 

22. Да бъде изготвено ръко-
водство от МЗ и МС за опера-
тивността и дейността на Коми-
сията по прозрачност и систе-
ма на подаване на жалби и 
оповестяване на решения. 

23. Да се помисли за бъде 
въведена нормативна рамка за 
този орган и неговата прозрач-
ност, тъй като освен Правилник 
за дейността и заповеди за 
състава на комисията, друга 
информация за тази институ-
ция не се открива при направе-
ния анализ. 

Следва продължение.
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От пресслужбата на ЕМА 
съобщиха, че са прегледали 
най-нови доказателства за 
употребата на Ivermectin за 
профилактика и лечение на 
COVID-19. Достигнали са до 
извода, че наличните данни не 
подкрепят използването на 
продукта срещу COVID-19 
извън добре проектирани кли-
нични проучвания. От ЕМА под-
чертават, че таблетките Iver-
mectin са одобрени за лечение 
на някои паразитни инвазии от 
червеи, докато ивермектинови-
те препарати за външна упот-
реба са одобрени за лечение 
на кожни заболявания като 
розацея. Ivermectin също така е 
разрешен за ветеринарна упот-
реба при много животински 
видове срещу паразити. 

Лекарствата с Ivermectin не 
са разрешени за употреба при 
COVID-19 в ЕС и EMA не е полу-
чавала заявление за разреше-
ние на такава употреба, уточня-
ват още от пресслужбата. Но 
подчертават, че агенцията е 
направила преглед на най-
новите публикувани доказател-
ства от лабораторни изследва-
ния, обсервационни проучва-
ния, клинични изпитвания и 
метаанализи. 

„Лабораторни проучвания 
установиха, че Ivermectin може 
да блокира репликацията на 

SARS-CoV-2, но при много по-
високи концентрации на Iver-
mectin от тези, постигнати с 
разрешените понастоящем до- 
зи. Резултатите от клиничните 
проучвания са различни, като 
някои проучвания не показват 
полза, а други отчитат потенци-
ална полза. Повечето проучва-
ния, прегледани от ЕМА, са 
малки и имат допълнителни 
ограничения, включително раз-
лични режими на дозиране и 
употреба на съпътстващи ле- 
карства. Ето защо EMA заклю-
чи, че наличните понастоящем 
доказателства не са достатъч-
ни в подкрепа на употребата на 
Ivermectin при COVID-19 извън 
клинични изпитвания“, отбе-
лязват от ЕMA. 

От лекарствения регулатор 
предупреждават, че макар Iver-
mectin обикновено да се пона-
ся добре при дози, разрешени 
за други показания, странични-
те ефекти могат да се увеличат 
с много по-високите дози, 
необходими за получаване на 
концентрации в белите дробо-
ве, които са ефективни срещу 
вируса. 

По тази причина експертите 

на агенцията не изключват ток-
сичност, когато Ivermectin се 
използва при по-високи от 
одобрените дози. 

„Ето защо EMA заключи, че 
използването на Ivermectin  за 
профилактика или лечение на 
COVID-19 понастоящем не 
може да бъде препоръчано 
извън контролирани клинични 
изпитвания“, категорични са от 
лекарствения регулатор. 

Оттам допълват, че са необ-
ходими по-нататъшни добре 
проектирани рандомизирани 
проучвания, за да се направят 
изводи дали продуктът е ефек-
тивен и безопасен при профи-
лактика и лечение на COVID-19. 

Становището на регулатора 
е одобрено от Работната група 
за пандемия от COVID-19 
(COVID-ETF) в светлината на 
продължаващите дискусии 
относно употребата на Iver-
mectin за профилактика и лече-
ние на COVID-19. 

У нас препаратът е разре-
шен за хуманна употреба от 
началото на януари т.г. с един-
ствена индикация - стомашно-
чревна стронгилоидоза. Пред-
лага се под формата на таблет-
ки и е достъпен в аптеките по 
лекарско предписание. 

ФМ

Нова книга за 
медицинската физика 

и пандемията 
През март т. г. в Универси-

тета на Куала Лумпур, Малай-
зия, се състоя официалната 
промоция на книгата “Medical 
Physics During the COVID-19 
Pandemic – Global Perspectives 
in Clinical Practice, Education 
and Research”, издадена от 
CRC Press/Taylor & Francis 
под редакторството на проф. 
Куан Хунг Нг (Малайзия) и 
проф. Магдалена Стоева от 
Катедрата по образна диаг-
ностика на МУ в Пловдив. 

Книгата разглежда в 
детайли влиянието на COVID-19 пандемията върху клиничната 
практика, обучението и изследователската дейност в област-
та на медицинската физика. Тя поставя ключови въпроси 
относно ролята и отговорностите на работещите на първа 
линия в борбата с глобалната пандемия. 

Първа по рода си в световен мащаб, книгата обобщава 
опита на медицинските физици както в регионален, така и в 
професионален аспект. За това уникално издание допринасят 
91 водещи медицински физици от 39 държави, в т.ч. президен-
тите на Световната организация за медицинска физика, Све-
товния борд по медицинска физика, представители на индус-
трията и главните редактори на най-големите списания в 
областта на медицинската физика. 

С основен фокус върху диверситета и постигането на 
баланс във всички професионални аспекти, книгата дава 
сериозна заявка за глобален принос в здравеопазването. 

ФМ

За Ivermectin и COVID-19
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Ден #1, вторник 
В продължение на пет дни 

имах леки симптоми и се надя- 
вах, че дори при положителен 
резултат за COVID-19 цялото 
ми семейство ще премине 
сравнително бързо през това 
изпитание, за да успеем да се 
срещнем на пасхалната вечеря 
с нашите роднини. 

Ден #2, сряда 
07:00 ч. Резултатите са 

налични на сайта на моя здра-
вен фонд Maccabi Healthcare 
Services. Моят PCR тест е поло-
жителен, на останалите члено-
ве на семейството – отрицате-
лен. 

08:15 ч. Телефонно обажда-
не от Центъра за контрол на 
пандемията: 

- Вашият тест за COVID-19 е 
положителен. Необходимо е да 
Ви задам няколко въпроса. Как 
се чувствате? 

- Слава Богу, добре.  
- Имате ли някакви симто-

ми? 
- Не, вече не. 
- Какви симптоми имахте? 
- Лека кашлица за един ден, 

слабо гадене за няколко дни и 
еднократно втрисане в продъл-
жение на два часа.  

- Кога се появиха симптоми-
те? 

- В петък. 
- С кого сте се срещали в 

период от 5 дни преди появата 
на симптомите? Къде работи-
те? Вкъщи? Какво точно рабо-
тите? 

- Какво значение има, след 
като работя вкъщи? 

- Аз съм длъжна да Ви задам 
тези въпроси. 

(Казвам си: не обръщай 
внимание, просто отговаряй на 
въпросите й. Тя сигурно има 
нужда от тази работа). 

- С кого живеете? 
- С всички, които са в списъ-

ка пред Вас. (Сигурна съм, че 
на екрана пред нея са вписани 
всичките ни деца). Тя започва 
да изрежда имената им. 

- Да, да, да, да, да.  
- И съпругът Ви е...? 
- Да. 
- Информираме Ви, че Вие и 

всички членове на Вашето 
семейство сте поставени под 
карантина. Тези, които са с 
негативен резултат, трябва да 
бъдат изолирани от този с 
положителен резултат. В про-
тивен случай ще са нужни 14 
дни допълнителна карантина, 
считано от момента, в който 

тестваният положително при-
ключи своята карантина. Ако 
останат без симптоми и имат 
два отрицателни теста - едини-
ят поне 24 часа преди 9-ия ден 
и другият - на 9-ия ден, те могат 
да съкратят карантината си до 
10 дни. В условията на каранти-
на не бива да напускате жили-
щето си. При тези условия ще 
си останете ли вкъщи или пред-
почитате да отидете в хотел?  

(Престоят в предназначени-
те за тази цел хотели е за смет-
ка на държавата. Всички там са 
с положителен тест и е нещо 
като ваканционен оазис – мас-
ките и дистанцията не са задъл-
жителни. Колко ли пари на 
данъкоплатците са вложени 
там?) 

09:00 ч. Пет SMS-а от здрав-
ното министерство за поставя-
нето под карантина – за всяко 
от децата ни поотделно.  

09:30 ч. Звъни ми медицин-
ска сестра от здравния фонд, 
за да ми каже, че PCR тестът 
ми е положителен. 

- Как се чувствате? Имате 
ли номера за спешна помощ, в 
случай на необходимост?  

14:00 ч. Автоматично обаж-
дане от фонда Maccabi: “Ако 
искате да разберете резултата 
от теста си за коронавирус, 
натиснете 1”. OK, това е чет-
въртият начин да се информи-
рам за този резултат.  

15:00 ч. SMS от Службата за 
вътрешна сигурност (израел-
ското ФБР): „Вашият тест за 

коронавирус е положителен и 
за целите на епидемиологично-
то разследване Вашият моби-
лен телефон се проследява 
чрез GPS, в случай че се нами-
рате близо до други лица. Това 
се прави в името на обществе-
ното здраве. След изтичане на 
необходимостта придобитата 
информация ще бъде заличена“.  

18:00 ч. Автоматично обаж-
дане от Maccabi: „Натиснете 0 
или 1 (за всяко дете) - 0 за отго-
вор „да” и 1 за отговор „не”. 
Температура? 0/1. Проблеми с 
дишането? 0/1. (От отговорите 
ще зависи дали децата ще се 
класират за 10 дни карантина, 
вместо за 14). О, ужас, допус-
нах грешка - натиснах 1 за „да” 
и 0 за „не”. По каква логика 0 = 
да и 1 = не? Притеснявам се, 
че това дете вече ще влезе в 
системата като имащо някакви 
симптоми и следователно 
изолацията му не може да бъде 
съкратена на 10 дни. 

Ден #3, четвъртък 
От общината звънят, за да 

попитат имаме ли нужда от 
доставка на храна (колко мило 
от тяхна страна). Не, благода-
ря. Децата как са, как понасят 
изолацията? Бихте ли искали 
да ви доставим някакви забав-
ни игри? Да, ако обичате... 

Ден #4, петък 
Пропуснато обаждане в 

18:30 ч. Шабат започна преди 
час, а спонсорираните от 
еврейската държава дейности 

не се провеждат в шабат. 
Може би те си мислят, че спа-
сяват човешки живот, което е 
позволено и в шабат? Но в моя 
случай те са информирани (въз 
основа на всичко по-горе), че 
не съм в категорията на риско-
вите 0,5%.  

Ден #5, събота вечерта 
Нови обаждания от същите 

служби: 
- Не, нямам симптоми, с 

изключение на липсата на обо-
няние. 

- OK, но все пак сме длъжни 
да попитаме. Температура? 
Затруднено дишане? Кашлица? 
Отделяхте ли урина през 
последните шест часа? Имате 
ли гадене? Диария? Храните ли 
се? Поемате ли течности? 
Успяхте ли да се имунизирате? 
Не?!  Поне с първата доза?! 
Имате ли някакви въпроси? 

- Да. Симптомите ми при-
ключиха преди пет дни. Мога ли 
да намаля времето си за 
карантина? (Знам, че тя ще 
каже - не.) Забележка: Амери-
канският Център за контрол на 
заболяванията CDC казва, че 
предаването на инфекцията 
става до 10 дни след появата на 
симптомите. Защо нашето 
здравно министерство прека-
лява? Може би то не се доверя-
ва на казаното от хората за 
симптомите и се съобразява 
само с датата на положителния 
PCR тест? 

Ü

Карантина в условията на дигитално здравеопазване
Хая Касе Валиер живее в Йерусалим заедно със 

съпруга си и петте си деца – четири дъщери и един 
син. В началото на март т. г., след положителен 
тест за SARS-CoV-2, тя е поставена под 10-дневна 
карантина. Дневникът ѝ за преживяното в този 
период бе публикуван в изданието Times of Israel.

Министерството на здравеопазване-
то на Израел призова да бъде ограни-
чен достъпът на неваксиниран медицин-
ски персонал до най-рисковите болнич-
ни отделения. Ръководството на една от 
най-големите болници в страната - 
Hadassah в Йерусалим, предприе по-
радикална стъпка и постанови, че 
неваксинираният медицински персонал 
вече не може да лекува пациенти. Лека-
рите и медицинските сестри, които не 
са се ваксинирали срещу COVID-19 или 
нямат имунитет вследствие на преболе-
дуване, трябва да преминат на адми-
нистративни длъжности или да приемат 
всяка друга позиция, която болницата 
сметне за подходяща. Служителите, 
които имат основателна причина да не 
се ваксинират, ще получат специално 
разрешение за работа с пациенти. На 
новите длъжности персоналът ще запа-
зи заплатите си. Мярката засяга около 
5% от болничния персонал.  

Административното решение в спо-
менатата болница е следствие на запо-
вед на Министерството на здравеопаз-
ването неваксиниран персонал да не 
бъде допускан до определени болнични 
отделения, в които се лекуват пациенти 

в състояние на имуносупресия, включи-
телно онкологични случаи, недоносени 
новородени и пациенти с костномозъч-
на трансплантация. 

Заповедта е категорична по отноше-
ние назначаването на нови служители: 
„Лице, което откаже да бъде ваксинира-
но, не трябва да бъде назначавано в 
медицинско заведение“. 

Директивата е задължителна за дър-
жавните болници, докато другите само 
са призовани да я спазват. Министер-
ството обяви също така, че неваксини-
раните в държавните болници трябва да 
посетят имунизационна клиника, за да 
им бъдат разяснени потенциалните 
медицински последици от нежеланието 
да се ваксинират. 

Директивата предизвика оживени 
дискусии в професионалната общност. 
Според ръководството на най-големия 
болничен комплекс в Израел - Sheba 
Medical Center, въпросът „представлява 
етична дилема за всички директори на 
болници“. Главният изп. директор на 
Hadassah Зеев Рощайн признава, че 
съществува „известно противоречие 
между индивидуалните права и общест-
вените и професионални отговорности 

на болничния персо-
нал като цяло“, но 
смята, че правата на 
пациентите са с 
предимство пред 
личния избор на 
персонала. 

Проф. Н. Давидо-
вич от Израелската 
медицинска асоциа-
ция заяви, че запо-
ведта на здравното 
министерство не 
ограничава възмож-
ностите на невакси-
нирания  болничен 
персонал да лекува 
по-нискорискови пациенти. Политиката 
на Hadassah обаче, която изцяло им 
отказва това право, отива твърде далеч 
според становището на асоциацията. 
Според проф. Давидович не са за под-
ценяване и практическите последици, 
като се има предвид общият недостиг 
на медицински персонал по време на 
пандемията.  

Политиката на фактическа забрана 
за упражняването на определена про-
фесия, в случай на отказ от ваксинация 

или редовно тестване за COVID-19, вече 
има и своя съдебен прецедент. Съд в 
Тел Авив отхвърли иска на помощник-
учителка в начално училище, която съди 
работодателите си за неправомерно 
отношение след отказа й да се ваксини-
ра и да се тества. Съдът постанови, че 
правата на жалбоподателката не над-
хвърлят „правото на живот на ученици-
те, родителите и учителите”. Същевре-
менно съдът призова законодателите 
да внесат повече яснота по тази тема.

CCOOVVIIDD  ккааллееййддооссккоопп
До края на март в Израел с двете дози вак-

сина срещу COVID-19 са ваксинирани над 4,7 
млн. души – 51,2% от 9,3-милионното населе-
ние. При по-уязвимите групи резултатите са 
още по-добри. Над 80% от всички граждани над 
50-годишна възраст са напълно имунизирани, а 
при над 70-годишните този процент е повече 
от 90. В резултат на успешната ваксинационна 

кампания страната за рекордно кратък срок 
успя да излезе от тежката трета вълна на 
пандемията – делът на положителните от 
общо направените тестове спадна под 1,5%; в 
края на март активните случаи бяха само 7273 
(за сравнение – в същия момент активните 
случаи в България бяха над 70 000). Властите 
обаче констатират, че темповете на кампа-

нията започват да спадат, макар да има още 
около 1 млн. души, подлежащи на ваксинация. И 
тогава влиза в употреба политиката на морко-
ва и ...тоягата. Младежи са ваксинирани по 
време на безплатни дискотеки, а все повече 
фирми изискват от служителите си да се вак-
синират като условие да продължат да рабо-
тят.

Лекуваш, само ако си ваксиниран
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- По-кратка карантина? 
Нееее, това е политика на 
здравното министерство. Стра-
дате ли от някакви психически 
проблеми, имате ли нужда да 
поговорите с някого? 

- Да, изолацията води до 
психични проблеми. Защо сме 
отделени от семейството си и 
от обществото, когато вирусът 
е опасен само за по-малко от 
1% от хората, които са с поло-
жителен тест, или за 0,07% от 
цялото население - по-голямата 
част от което вече е напълно 
ваксинирано? Защо? 

- Такава е политиката на 
здравното...  

- Знам, че Вие не сте здрав-
ното министерство, но можете 
да предадете въпроса ми – 
защо се изолират цели семей-
ства, включително децата, при 
които рискът да се разболеят 
не е толкова висок? Защо?   

- Самата Вие страдате ли от 
някакъв психически проблем? 

- Не, но държа да получа 
отговор на въпросите си. 

Ден #6, неделя 
09:00 ч. SMS от полицията: 

„Вследствие на Вашия корона 
тест сте длъжни да спазвате 
следните указания – натиснете 
тук”. Отваря се документ на 
цяла страница: „Престоят под 
карантина е сложен период...в 
случай на нарушение следва 
глоба от 5000 шекела (1515 
долара)”. 

10:00 ч. Обаждане от Macca-
bi: „Попълнете следната анке-
та, за да знаем как се чувства-

те. (Следват въпросите от пред-
ишния ден: Температура? 
Затруднено дишане? Урина? 
Течности? Храна?) И изненада 
– имате ли пулсоксиметър 
вкъщи? Ооо, нее! 

- Извинете, но положител-
ният ми тест е отпреди седми-
ца. (Едва сега ме питат дали 
следя нивото на кислорода си. 
Може би, ако в някое от без-
бройните проучвания по-горе 
бях споменала, че имам про-
блеми с дишането, щяха да ми 
го доставят?) 

Ден #7, понеделник 
14:00 ч. Звънят от Maccabi с 

въпрос дали съм получила 
пратка от тях. От разговора 
разбирам, че става дума за 
оценка на ситуацията, подобна 
на анкетата по-горе, но в пис-
мен вид. 

- Не съм проверявала 
пощенската си кутия, нали 
нямам право да излизам от 
дома. 

- Какво решихте за оксиме-
търа? 

- Слава Богу, не ми е нужен. 
Ден #8, вторник 
09:00 ч. Обаждат се от общи-

ната  – сверяват адреса, за да 
доставят игрите за децата. 

Ден #9, сряда 
07:00 ч. Цялото ми семей-

ство подлежи на тестване. Ако 
само един от нас се окаже 
положителен, ще останем в 
карантина. Опасяваме се, че 
това може да продължи с месе-
ци.  

09:00 ч. Автоматично обаж-

дане от Maccabi, както онова в 
първия ден: „Температура? 
Натиснете 0 за отговор „да” 
или 1 за отговор „не”. Затруд-
нено дишане 0/1 и т. н.”   

09:10 ч. Обажда се личният 
ми лекар, за да уточни часа на 
приема в следващия ден. В слу-
чай на отрицателен тест ще 
получа т. нар. „писмо за осво-
бождаване от отговорност“. 
Това е „позволено“, тъй като 
поне през последните три дни 
от 10-те не съм проявявала 
симптоми. Десетият ден започ-
ва след полунощ, но в никакъв 
случай да не излизам през 
нощта, защото ще бъда в нару-
шение, предупреждава ме тя. 
Размисли: Защо човек се нуж-
дае от писмо за освобождава-
не от собствения си дом? Не се 
ли превръща цялата ни страна 
във военна болница? Защо 
Министерството на здравео-
пазването диктува кога хората 
могат да влязат отново в об- 
ществото, а не лекарят - въз ос- 
нова на индивидуалните симп- 
томи на пациента или липсата 
им? 

20:30 ч. Една от дъщерите ни 
казва, че няма обоняние. Оста-
налите се опасяваме, че тестът 
й може да се окаже положите-
лен и отново ще бъдем поста-
вени под карантина. (Между- 
временно непрекъснато прове-
рявам сайта на Maccabi в очак-
ване на готовите резултати). 

21:30 ч. Резултатите са каче-
ни на сайта. Всички тестове на 
членовете на моето семейство 
са отрицателни! С промяната 
на нашия „корона статут” живо-

тът придобива смисъл. Специ-
ално аз вече съм в групата на 
прекаралите коронавирусна 
инфекция, класификация, която 
е валидна в продължение на 
една година. Имам право на т. 
нар. „зелен паспорт”, който ми 
„разрешава” да посещавам 
синагога, фитнес център, рес-
торант, театър и други общест-
вени места. Зелен паспорт 
получавате, ако: 

- след позитивен PCR тест 
сте приключили своята каран-
тина; 

- седмица след втората доза 
на ваксината срещу COVID-19; 

- след позитивен резултат 
от серологичен тест за нали-
чието на антитела срещу SARS-
CoV-2.  

Аз лично нямам намерение 
да се сдобивам с този доку-
мент, защото смятам, че тази 
практика е дискриминационна. 
Някои дори я наричат „селек-
ция” по аналогия с Холокоста. 
Мисля, че тази аналогия е пре-
силена, но политиците наисти-
на делят хората в различни 
категории и ги противопоставят 
едни на други – първокласни 
срещу второкласни граждани: 

има случаи, при които хора 
биват уволнявани - или не са 
наемани - ако нямат зелен пас-
порт. Учениците също се 
„насърчават“ да го вземат, за 
да може Министерството на 
образованието да даде бонуси 
на училището (да, само преди 
два дни получих имейл от гим-
назията на дъщеря ми по този 
въпрос). 

Главното предимство на 
документа е, че вече не е 
нужно да влизате в карантина, 
ако сте били в контакт с носи-
тел на вируса. Това е и основ-
ният стимул хората да се вак-
синират – само за да не се 
налага да бъдат затваряни по 
домовете си отново и отново. 

Ден #10, четвъртък 
09:15 ч. В продължение на 3 

часа посредством всички въз-
можни начини за комуникация 
бях информирана поне 6 пъти 
от всички служби, изброени по-
горе, че на мое име вече е 
наличен документът, с който 
приключва моята коронавирус-
на одисея. 

16:00 ч. Пристигат обещани-
те от общината игри за децата.

Ü

Ден #13, неделя 
SMS от здравното министерство: „Вие се въз-

становихте от прекарана коронавирусна инфекция и 
има висока вероятност да сте генерирали антитела 
срещу заболяването. Може да дарите плазма, в слу-
чай че искате да помогнете за лечението на други 
пациенти. За да разберете повече, натиснете тук“. 
Ето един истински повод да се почувствам щастли-
ва: кликвам и си уговарям час за донорската проце-
дура.

Вероятността от реинфекция с 
COVID-19 е 1 на 1000, а вариантите я 
подхранват, установява израелско про-
учване, което претендира да е най-голя-
мото от този род в света. Около една 
пета от израелците с позитивен тест за 
COVID-19 са проследени след възстано-
вяване, като е установено, че 154 са 
имали повторна инфекция. Заключение-
то е, че имунитетът след преболедуване 
е висок, но далеч не е абсолютен.  

Дигитализираното здравеопазване 
в Израел позволява на доставчиците на 
здравни услуги много по-лесно да обра-
ботват данните от медицинските досие-
та, включително и за реинфекциите, 
какъвто е и случаят с настоящото проуч-
ване. Здравният фонд Maccabi Health-
care Services установи, че от 149 735 
осигурени, които са били положителни 
за SARS-CoV-2 в периода между март 
2020 г. и януари 2021 г., 154 са били пов-
торно инфектирани. През този период 
Израел не е ваксинирал преболедували 
пациенти, така че резултатите са пока-
зател за ефективността на естествения 
имунитет, произтичащ от инфекция. Ако 
полученият резултат бъде съотнесен 
към цялото население, това предполага, 
че в Израел е имало около 800 случая 
на реинфекции. 

В този брой са включени само паци-
енти, които са имали промеждутък от 
поне 100 дни между първоначалната 
диагностика и новия положителен тест, 
за да се елиминира възможността за 
персистираща инфекция. При всеки 

пети реинфектиран са изминали повече 
от 200 дни между първата и втората 
инфекция. 

„Делът на реинфекциите, макар и 
малък, не е незначителен“, пишат уче-
ните в публикувания онлайн доклад, 
който все още не е рецензиран. 

„В биологията няма нищо на 100 про-
цента сигурно, така че има реинфекции 
и тези данни разкриват честотата на 
това явление”, заяви проф. Сирил Коен, 
ръководител на лабораторията по иму-
нотерапия в Bar Ilan University, който не 
е участвал в проучването. Според него 
новите данни предупреждават, че реин-
фекциите могат да станат проблем за 
голяма част от света, която все още не 
е ваксинирана. 

99 от 154-те реинфекции са открити 
през януари, когато британският вари-
ант на вируса започна широко да се 
разпространява в Израел. Според авто-
рите на проучването със зачестилата 
поява на нови варианти може да се 
очаква и скок на реинфекциите. Особе-
но безпокойство предизвиква регистри-
раният в Бразилия вариант P.1, при 
който се предполага, че вероятността 
от реинфекция е по-голяма. 

Някои учени обаче реагираха пред-
пазливо на съобщените данни. Проф. 
Галя Рахав, виден израелски специа-
лист по инфекциозни заболявания, 
смята, че въпреки големия интервал 
между тестовете в проучването, е въз-
можно в някои от случаите да става 
дума за продължителни първоначални 

инфекции. "Звучи 
малко страшно да 
се каже, че един 
на хиляда е за- 
плашен от реин-
фекция и не мис- 
ля, че е истина - 
мисля, че някои 
от случаите са 
остатъчни инфек-
ции", каза проф. 
Рахав, която е лекувала двама пациенти 
с реинфекции, потвърдени чрез секве-
ниране. Според нея изследването би 
имало пълна достоверност, само ако 
чрез геномна секвенция категорично е 
установено, че става дума за нова 
инфекция. 

Проучването изчислява, че рискът 
от реинфекция е на сходно ниво с риска 
от инфекция при ваксинираните. Това 
се случва по-често от общоприетото 
мнение, но по-рядко, отколкото се пред-
полага в неотдавнашно датско проучва-
не, публикуваното в Lancet преди 
месец. Изследването проследява 
резултатите сред 11 068 души, които са 
били с положителни тестове по време 
на първата вълна в Дания, и установява, 
че 72 от тях - 0,65%, са дали отново 
положителна реакция по време на вто-
рата вълна. 

Датското проучване, което разпола-
га и с контролна група, заключава, че 
защитата, произтичаща от инфекция, 
намалява риска от нова инфекция с 
80%. Израелското проучване не включ-

ва контролна група, така че няма пара-
лелни статистически данни. 

Същевременно данните от Израел 
звучат по-успокоително за възрастните 
хора, в сравнение с данните от Дания. 
Според датското проучване при хората 
над 65-годишна възраст степента на 
защита от 80% пада на 47%. В Израел 
възрастовата група 10-19 години е с 
най-голям брой повторни инфекции, 
следвана от групите на 20-29 и 30-39 
години. Няма ясно обяснение за тези 
разлики и това насочва към необходи-
мостта от допълнителни проучвания. 

Макар че израелските автори при-
знават, че реинфекциите са рядко сре-
щани, те оспорват широко разпростра-
неното предположение, че възстанове-
ните хора са в безопасност от реинфек-
ция. Според тях създателите на здравни 
политики трябва да признаят съществу-
ващата опасност и да изготвят съответ-
ните послания към населението, което 
вече се е срещало с коронавирусната 
инфекция. 

CCOOVVIIDD  ккааллееййддооссккоопп
Проучване за реинфекциите
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ü Електронен вариант 
      30 лева за година 

Абонаменти - 
само в редакцията 

Информация  
на www.forummedicus.com

„Форум Медикус“ в два модела
ü Класически дизайн 
  на хартиен носител 

      26 броя за 39 лева 
Абонаменти чрез  

Български пощи, Доби прес,  
както и в редакцията

На 15 март т. г. във Вашинг- 
тон Американският колеж по 
кардиология (АСС) обяви старт 
на нова глобална програма в 
сътрудничество с Ново Нордиск 
за подобряване на мултидис-
циплинарния подход към хора-
та със захарен диабет тип 2.  
С помощта на глобалната про-
грама UNITE (Multidisciplinary 
Teams In Cardiometabolic Care) 
клиничните специалисти от 
най-различни специалности ще 
получат необходимото обуче-
ние и инструментариум за осъ-
ществяване на интегриран под-
ход при лечението на захарен 
диабет тип 2 и сърдечно-съдови 
заболявания. 

- Въпреки големите възмож-
ности за лечение, хората със 
захарен диабет тип 2 са все 
така застрашени от висок риск 
от смърт и увреждания 
вследствие на сърдечно-съдо-
вите заболявания, каза д-р 
Атина Попас, президент на 
АСС. - Нужен е нов подход, за 
да държим комплексно заболя-
ване като захарния диабет под 
контрол. Програмата UNITE 
отговаря на нуждата от нов 
подход и осигурява препоръки 
и инструментариум, които 
лесно могат да бъдат интегри-
рани във всекидневната кли-
нична практика, за да се опти-
мизира сърдечно-съдовият 
риск чрез клинични пътеки и 
съвместен контрол на усложне-
нията. 

Сърдечно-съдовите заболя-
вания са причина номер 1 за 
смърт при хората със захарен 
диабет тип 2. Въпреки че по- 
следните клинични проучвания 
започват да отразяват връзка-
та между захарен диабет тип 2 
и повишения сърдечно-съдов 
риск, пречките пред постигане-
то на оптимално лечение оста-
ват. ACC идентифицира този 
проблем в Експертен консен-
сус от 2020 г. за новите терапии 
за намаляване на сърдечно-
съдовия риск при пациенти със 
захарен диабет тип 2. Консен-
сусът препоръчва мултидис-

циплинарен подход при управ-
лението на тази високорискова 
пациентска група с много 
съпътстващи заболявания, но 
клиничните специалисти се 
нуждаят от допълнителна 
помощ, за да приложат препо-
ръките на практика. 

- При хората със захарен 
диабет тип 2 вероятността да 
преживеят инсулт или инфаркт 
е четири пъти по-голяма в срав-
нение с тези без диабет. 
Знаем, че можем да подобрим 
тези данни, но е необходимо 
силно сътрудничество между 
различните клинични специал-
ности, сподели Стефан Гоф, 
главен медицински сътрудник в 
Ново Нордиск. - Ние от Ново 
Нордиск сме горди да си сът-
рудничим с две от водещите 
асоциации в допълващите се 
области на диабета и кардио-
логията, за да се приближим 
към постигането на общата цел 
- понижаване на сърдечно-
съдовия риск при хората със 
захарен диабет тип 2. 

UNITE ще стартира през 
2021 г. в определени държави 
от целия свят и ще насърчава 
прилагането на мултидисцип-
линарен подход и засилената 
колаборация. Програмата ще 
предлага серии от шест обучи-
телни уебинара - кардиомета-
болитни функции, кардиомета-
болитни образователни модули 
за екипи по сърдечно-съдови 
заболявания, излъчване на жи-
во от кардиометаболитна кли-
ника за медицински специа-
листи. Обучителните програми 
са разработени съвместно от 
Американската диабетна асо-
циациа (ADA) и Med Axiom, ком-
пания на АСС. Първата програма 
стартира успешно през декем-
ври 2020 г. в Обединените араб-
ски емирства, а по-късно през 
тази година предстои да бъдат 
включени и други държави. 

- Всеки ден в Америка се 
диагностицират 4000 души със 
захарен диабет. Основната цел 
на ADA е да се приемат нейните 
базирани на доказателства 

„Стандарти за медицинско 
лечение при захарен диабет - 
2021“, за да се подобрят здрав-
ните резултати, свързани с 
диабета. Тези стандарти акцен-
тират на нуждата от агресивно 
намаляване на рисковите фак-
тори и таргетно прилагане на 
фармакологична терапия за 
превенция и по-добър контрол 
на атеросклеротичната сърдеч-
но-съдова болест и за намаля-
ване на сърдечната недоста-
тъчност при хората със заха-
рен диабет тип 2. Това са думи 
на д-р Рут С. Уейнсток, прези-
дент на ADA. – С нетърпение 
очакваме сътрудничеството с 
АСС и останалите, което ще 
помогне на медицинските спе-
циалисти да осигурят лечение, 
подобряващо живота на хората 
с диабет, подчерта още тя. 

Най-нова информация за 
UNITE на acc.org/UNITE. 
Екипът на Американския 

колеж по кардиология вяр- 
ва, че в бъдеще иновациите и 
знанията ще подобрят сърдеч-
но-съдовата грижа и ще нама-
лят риска. Тъй като е профе-
сионален дом на целия сърдеч-
но-съдов изследователски тип, 
мисията на колежа и неговите 
54 000 членове е да променят 
сърдечно-съдовата грижа и да 
подобряват сърдечното здра-
ве. АСС акредитира сърдечно-
съдови специалисти с безспор-
на квалификация и е водеща 
институция във формирането 
на здравната политика, здрав-
ните стандарти и препоръките 
за лечение. Колежът осигурява 
професионално медицинско 
обучение, разпространява сър-
дечно- съдови изследвания 
чрез публикациите в световно 
признатото списание JACC, 
поддържа национални регис-
три за оценка и подобряване 
на грижите и предлага сърдеч-
но-съдова акредитация на бол-
ници и институции. 
За повече информация - 

acc.org. 
ФМ

В поздравле-
ние към новоза-
вършилите ректо-
рът акад. Лъчезар 
Трайков каза:  

- Професията 
на фармацевта от 
край време е 
и з к л ю ч и т е л н о 
важна. Той е най-
достъпният авто-
ритет, към когото 
се обръщат хора-
та, когато имат 
нужда от съвет и лечение, той е 
ключовото свързващо звено 
между лекарите и пациентите. 

Пред вас от днес стои предиз-
викателството да отговорите 
на това високо доверие, което 
обществото има към фармацев-
тите.  

Абсолвентите бяха поздра-
вени и от декана проф. Алек-
сандър Златков, който в акаде-
мично слово заяви:  

- Вие трябва да сте горди, че 
сте възпитаници на факултет с 
дългогодишна история, обуче-
нието в който винаги е било на 

най-високо ниво, еквивалентно 
на образованието по фармация 
в най-елитните университети в 
Европа и света. Ние, препода- 

вателите от Фар-
мацевтичния фа- 
култет, сме вло-
жили максимални 
усилия да получи-
те необходимите 
теоретични зна-
ния и практичес-
ки умения, и сме 
изградили осно-
вите на успешна-
та ви професио-
нална реализа-
ция. Надявам се 
бързо да намери-

те точния баланс между стро-
гия професионализъм на фар-
мацевта и етичността, от която 
българското общество днес 
силно се нуждае. 

Студентският съвет при МУ 
в София също връчи награди на 
шестима абсолвенти от факул-
тета за постигнати успехи в 
науката, за публикации, пре-
зентации и отличен успех. 

 
ФМ

Промоция на випуск 2020  
на Фармацевтичния факултет при МУ в София
През тази година дипломираните магистър-фар-

мацевти са 172, от които 37 чужденци, обучавани на 
английски език. 
Абсолвентите, 
завършващи с 
отличен успех, 
са 13, двама от 
които са пълни 
отличници и по 
традиция полу-
чиха наградата 
„Златен Гален”. 
Това са Надеж-
да Янакиева и 
Катерина На- 
ков (Сърбия).


