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Екип на областната 
болница извърши за пръв 
път в лечебното заведе-
ние операции за поставя-
не на кохлеарни имплан-
ти. Процедурата дава 
шанс да чува 
на дете на 
4 години, 
р о д е н о 
без слух, както и на 43-
годишен мъж, изгубил 
слуха си след травма. 

Имплантацията е 
сложна и засега не се 
прави никъде в Северо-
източна България. Начал-
никът на УНГ-отделение-
то д-р Красимир Бозов 
и другите членове на 
екипа са преминали спе-
циално обучение. За тези 
интервенции са били 
поканени гост хирурзи от 
Полша - проф. Хенрик 
Скаржински и д-р 
Пьотр Скаржински. 

След успешните им- 
плантации те участваха в 
пресконференция в зала-
та на МБАЛ. 

- В Североизточна 
България живеят около 

1,5 млн. души, а от подоб-
на операция се нуждаят 2 
на 1000 души. Целта е от 
днес нататък операциите 
да се извършват от наш 

екип в 
н а ш а т а 
болница . 

Нормално е в на- 
чалото обаче да се учим 
от колеги с по-голям опит, 
каза д-р Бозов. 

Проф. Хенрик Скар-
жински обясни колко е 
добре, че подобни опера-
ции могат да се извърш- 
ват в Шумен, тъй като от 
голяма важност е послед-
ващата рехабилитация да 
се осъществява близо до 
местоживеенето. 

- Екипът в Шумен от- 
давна е подготвен за про-
веждането на подобни 
операции. Радваме се, че 
сме заедно като колеги и 
като приятели, каза още 
проф. Скаржински. 

Операциите за поста-
вяне на кохлеарни имп- 
ланти са напълно без-
платни за пациентите. 

ФМ

В Шумен 

Кохлеарна 
имплантация

Добрата новина

На 16 април т.г. депутатите реши-
ха 17-членна да бъде здравната 
комисия. Всяка от парламентарните 
групи имаше право да предложи 
членове спрямо броя на групата. 
Така от ГЕРБ членовете са петима, 
от „Има такъв народ“ – четирима, от 
БСП – трима, от ДПС и „Демокра-
тична България“ – по двама, а от 
„Изправи се! Мутри вън!“ – един. 

За председател на Комисията 
по здравеопазване бе избран 

Д-р Александър Симидчиев 
от „Демократична България. 
 
Членове 
От ГЕРБ: 
Проф. Григор Горчев 
Д-р Даниела Дариткова 
Доц. Лъчезар Иванов 
Алисе Муртезова 
Д-р Александър Александров 
От „Има такъв народ“: 
Доц. Силви Кирилов 
Проф. Андрей Чорбанов 

Деляна Пешева 
Александър Тодоров 
От „БСП за България“: 
Проф. Георги Михайлов 
Георги Гьоков 
Илиян Йончев 
От ДПС: 
Доц. Джевдет Чакъров 
Д-р Хасан Адемов 
От „Демократична България“: 
Катя Панева 
От „Изправи се! Мутри вън!“: 
Валентина Василева

Комисия по здравеопазване при 45-ото Народно събрание

След бурни дебати на 16 април т.г. парламентът взе 
решение да провери изразходването на средствата в 
последните 10 години от Министерския съвет, минис-
терствата, държавните органи, предприятията и дру-
жествата с над 50 на сто държавно участие. 

Ще бъдат проверявани също НОИ, НЗОК и НАП, 
както и финансирането на мерките за справяне с епи-
демията от COVID-19 със средства от държавния 
бюджет. 

За председател на комисията бе избрана Мая 
Манолова от "Изправи се! Мутри вън!", а членове са 

Дани Каназирева, Маноил Манев и Тома Биков от 
ГЕРБ-СДС, Георги Георгиев, Иван Хиновски и Пламен 
Абровски от "Има такъв народ", Румен Гечев, Явор 
Божанков и Пламен Милев от БСП, Йордан Цонев, 
Сергей Кичуков и Адлен Шефкед от ДПС, Иван Димит-
ров, Борислав Сандов и Калоян Янков от "Демокра-
тична България", Драгомир Ошавков и Андрей Вълчев 
от "Изправи се! Мутри вън!". 

Комисията ще работи поне три месеца, решиха 
още депутатите. 

ФМ

Проверката започва

Акценти от седмицата

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

COVID калейдоскоп 
На стр. 11

Експертни препоръки за  
реимбурсацията на  
лекарствата у нас  На стр. 8-9

 
 

Световен ден 
на  

хемофилията      На стр. 12
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- Не съм убе-
ден, че колектив-
ният имунитет у 
нас ще бъде пос-
тигнат в обявени-
те срокове. Смя-
там, че той е въз-
можен в България 
не по-рано от 
следващата годи-
на. Поради голя-
мата изменчивост на вируса борбата ще про-
дължи да бъде трудна. 

Има най-малко 15 хиляди разновидности 
на вируса. Огромна част от тях загиват, защо-
то не са биологично важни за вируса. Някои 
продължават да съществуват и представляват 
сериозен проблем. Постигането на колекти-
вен имунитет може да стане само при много 
голям брой ваксинирани. 

Според мен е твърде възможно да се нало-
жи всяка година да си поставяме нова вакси-
на, която да има отговор към циркулиращите 
варианти на COVID-19. 

 
Пред Нова телевизия

Цитат от седмицата 
Акад. Богдан Петрунов:

- За второто тримесечие на годи-
ната - от април до юни - България 
получава 3,5 млн. дози от ваксината 
на Pfizer/BioNTech. От тях дозите за 
април са 324 090, за май - 1,55 млн., а 
за юни - 1,645 млн. Общо за второто 
тримесечие на годината страната 
разполага с 5,450 млн. дози ваксини 
срещу COVID-19. Това ще позволи 
постигането на колективен имунитет, 
като се има предвид и броят на пре-
боледувалите. Сценариите са три.  
– Първият сценарий е оптимистичен 
– постигане на колективен имунитет 
в края на юни. Реалистичен – пости-
гане на колективен имунитет в края 
на юли, песимистичен сценарий – 
постигане на колективен имунитет в 
края на август. Кой сценарий ще 
бъде реализиран зависи от имуниза-
ционната политика и кампания на 
следващото правителство, подчерта 
К. Ангелов. 

Очаква се МЗ да даде насоки за 
прилагането на оксфордската вакси-

на и поставянето на втората доза от 
нея, след като разгледа становищата 
на експертните съвети. Проф. Анге-
лов припомни, че на заседание на 
здравните министри на ЕС страната 
ни е настоявала за общоевропейско 
решение по този въпрос. От регула-
торна гледна точка съотношението 
полза/риск остава положително, 
което означава, че ваксината може 

да се прилага. Продължават обаче 
анализите на Европейската агенция 
по лекарствата спрямо всяка от 
одобрените за приложение ваксини 
срещу коронавирусната инфекция.  

Пресцентър на МЗ 

Б.Р. До редакционното приключ-
ване на броя позицията на МЗ за 
спорната ваксина не бе оповестена.

Три сценария за колективен имунитет 
според министъра в оставка проф. К. Ангелов

с инсталирана операционна система бяха осигурени за 
филиалите към центровете за спешна медицинска помощ 
в страната по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 
„Подобряване на условията за лечение на спешните със-
тояния” (ПУЛСС). Проектът е финансиран от Европейския 
социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г., с бенефициент МЗ. 

Основната цел на ПУЛСС е подобряване качеството на 
предоставяната на гражданите спешна медицинска 

помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфична 
цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на 
работещите в системата за спешна медицинска помощ. 

Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които 
са 100% безвъзмездна финансова помощ, а крайният срок 
за изпълнението на проекта е 30 септември 2021 г. 

Пресцентър на МЗ

Към 12 т. м. повече от 6,8 млн. дози от 
ваксината Johnson & Johnson (Janssen) 
са приложени в САЩ и FDA преглежда 
данните, включващи шест докладвани 
случая за рядък и тежък тип кръвен 
съсирек при лица след получаване на 
ваксината. В тези случаи е бил наблю-
даван вид кръвен съсирек, наречен 
церебрална венозна синусова тромбо-
за (CVST) в комбинация с тромбоцито-
пения. И шестте случая са настъпили 
при жени на възраст между 18 и 48 годи-
ни, а симптомите са се появили 6 до 13 
дни след ваксинацията. Лечението на 
този специфичен тромб е различно от 
обикновено прилаганото, като прило-
жението на хепарин може да бъде опас-
но и трябва да се приложат алтернатив-
ни лечения. 

CDC ще свика заседание на Консул-
тативния комитет по имунизационните 
практики (ACIP), за да разгледа допъл-
нително тези случаи и да оцени тяхното 
потенциално значение. FDA, като раз-
следващ орган, ще прегледа този ана-
лиз. Докато този процес не завърши, 
ние препоръчваме пауза в употребата 
на тази ваксина с цел предпазливост. 
Това е важно, за да се гарантира, че 

общността на дос-
тавчиците на 
здравни грижи е 
наясно с потен-
циала за тези 
нежелани събития 
и може да плани-
ра правилното им 
разпознаване и 
управление пора-
ди уникалното 
лечение, необхо-
димо при този тип 
съсирек. 

В момента те- 
зи нежелани съ- 
бития изглеждат изключително редки. 
Безопасността на ваксината срещу 
COVID-19 е основен приоритет за феде-
ралното правителство и ние приемаме 
много сериозно всички доклади за 
здравословни проблеми след ваксина-
цията срещу COVID-19. Хората, получи-
ли ваксината Johnson & Johnson, които 
развиват силно главоболие, болки в 
корема, болки в краката или задух в 
рамките на три седмици след ваксина-
цията трябва да се свържат със своя 
доставчик на здравни услуги. 

Светът реагира 
САЩ, Южна Африка и ЕС временно 

спират прилагането на ваксината  
Johnson & Johnson. В САЩ тя беше раз-
решена за употреба на 27 февруари т.г. 
и е приложена на близо седем милиона 
души, което е около 3% от общата иму-
низация. 

Южна Африка, която беше първата 
страна, която приложи ваксината, също 
е спряла употребата й, въпреки че в 
страната не са регистрирани случаи на 
образуване на кръвни съсиреци. Там тя 

бе предпочитаната ваксина, след като 
проучванията показаха, че има по-висо-
ка степен на защита срещу южноафри-
канския вариант. 

Ваксините Johnson & Johnson и  
AstraZeneca действат по сходен начини, 
така че в някои отношения не е изне-
надващо, че те могат да причинят по-
добни странични ефекти, които обаче 
изглеждат сравнително редки. Цифрите 
са толкова ниски, че е трудно да се 
каже с увереност какъв е рискът от 
фатални съсиреци. За AstraZeneca той е 
оценен на един на милион и се равнява 
на риска при Johnson & Johnson - шест 
случая от 6,8 млн. ваксинирани. 

За разлика от това, COVID-19 убива 
един на всеки 1000 заразени на 40 годи-
ни сред тези, които развиват симптоми. 
И този риск е много по-висок сред въз-
растните хора. 

Ваксината Johnson & Johnson все 
още не е одобрена във Великобритания, 
въпреки че 30 млн. са предварително 
поръчаните дози. От Министерството на 
здравеопазването обявиха, че забавяне-
то няма да повлияе върху ваксинацион-
ната програма в Обединеното кралство. 

Канада е поръчала предварително 
10 млн. дози от ваксината и „все още е 
на път“ да получи първата пратка до 
края на април, заяви премиерът Джъс-
тин Трюдо, но подчерта, че ситуацията в 
САЩ ще бъде следена внимателно. 

Източници: FDA, BBC News

Ваксината на Johnson & Johnson 
според становище на д-р Питър Маркс, директор на Центъра за оценка и изследване  

на биологичните вещества към FDA, и д-р Ан Шукат, зам.-директор на CDC

Броят е приключен редакционно на 19 април т. г. в 17 часа

170 компютърни конфигурации
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В проект за промени на 
Наредбата за условията и 
реда за предписване и отпус-
кане на лекарствени продук-
ти се предвижда удължаване 
с месец на срока, в който 
могат да се издават рецепти 
на хартиен носител. Припом-
няме, че срокът за привежда-
не на софтуерите в аптечната 
мрежа в съответствие със 
системата бе 1 май.  

От МЗ предлагат срокът 
да се удължи до 30 юни 2021 г. 
и посочват, че целта е да се 
даде възможност на лекари-
те, които към момента не са надгра-
дили медицинския си софтуер, пора-
ди своята ангажираност с настъпила-
та извънредна епидемична обстанов-
ка, да се приспособят напълно към 
новия ред. 

Най-големи трудности изпитват 
лекарите и лекарите по дентална 

медицина, които изпълняват медицин-
ска помощ в малките населени места 
и в труднодостъпни и отдалечени 
райони на страната - удължаването на 
срока ще се отрази благоприятно на 
техните пациенти, чието навременно 
лечение следва да бъде гарантирано. 

Наредбата е с по-кратък срок на 

обществено обсъж-
дане – 14 дни. От 
МЗ посочват: „Не- 
обходимостта от 
определяне на по-
кратък срок за 
обществено обсъж-
дане е продиктува-
на за осигуряване 
на непрекъснат дос-
тъп на българските 
пациенти до качест-
вено и ефективно 
лечение с предпи-
саните им лекар-
ствени продукти, с 

оглед настоящата ситуация на извън-
редна епидемична обстановка, пред-
извикана от COVID-19, както и предвид 
изтичането на настоящия преходен 
период, до който ще могат да бъдат 
издавани и изпълнявани медицински 
предписания на хартиен носител“. 

ФМ

За повече  
специализации  
ще заплаща държавата 

Министерството на здравеопазването е 
увеличило с 20 броя местата за специализа-
ции, заплатени от държавата, разпределени 
по бази за обучение. От 87 те ще стават 107, 
съгласно заповед на министъра.  

С 10 се увеличават местата за специали-
занти по обща медицина. Откриват се по 
едно допълнително място за специалностите 
инфекциозни болести, неонатология, обща и 
клинична патология. Открива се по едно 
място за специализанти по акушерство и 
гинекология, гастроентерология, ендокрино-
логия и болести на обмяната, нефрология, 
очни болести, УНГ-болести в УМБАЛ „Св.  
Георги“ – Пловдив. 

Отпадат местата за инфекционист, клини-
чен микробиолог, неонатолог и др. за специа-
лизанти в МБАЛ в Шумен. Разкрито е място 
за неонатолог в УМБАЛ "Св. Марина" във 
Варна. 

Повече на www.mh.government.bg

До края на юни остават 
рецептите на хартия

На 11 април отбелязахме 
Световния ден за борба с 
болестта на Паркинсон, която в 
България засяга 12-13 000 души, 
като над 1200 от тях са в късна 
фаза на заболяването. 

В продължение на 5 месеца 
невролози в цялата страна 
преглеждаха безплатно паци-
енти с вече установена Пар-
кинсонова болест. В този пери-
од над 800 души се свързаха с 
националната линия за късен 
Паркинсон, на която можаха да 
получат информация за сво-
бодните часове и места за кон-
султация при специалист. 250 
от тях преминаха през безплат-
на консултация с невролог в 
различни градове.  

Прегледите са част от кам-
панията „Върни си контрола 

над Паркинсон“, която старти-
ра през ноември 2020 г. и се 
реализира в разгара на втора-
та вълна на пандемията от 

COVID-19. Инициативата е на 
Българското дружество по нев-
рология и на Националната 
организация на хората болни 

от късен Паркинсон. В 
кампанията се включи-
ха 11 невролози от 7 
градове. Специалисти-
те осъществяваха пре-
гледите при стриктно 
спазване на противое-
пидемичните мерки.  

„Върни си контрола 
над Паркинсон“ отгово-
ря на тревогите и 
затрудненията на бол-
ните да контролират 
заболяването си в 
ситуацията на затруд-
нен достъп и усложне-
на епидемична обста-
новка. Поради естест-

вото и изявите на болестта, 
както и заради възрастта на 
голяма част от пациентите с 
Паркинсон, те са затруднени 

да използват интернет или 
други по-съвременни техноло-
гии и разкритата единна теле-
фонна линия на кампанията се 
оказа спасителна възможност 
за тях.  

За болните съществуват 
модерни терапии, които могат 
да облекчат състоянието им, но 
те биват избирани и прилагани 
от специалисти при строго 
индивидуален подход към 
всеки пациент. Целта е болните 
да запазят или подобрят 
качеството на живот, като се 
забави развитието на болест-
та. У нас разполагаме с всички 
възможности за добър контрол 
на заболяването, които се при-
лагат и в чужбина. 

ФМ

Срещу болестта на Паркинсон 
Кампания за улеснен достъп до специалист

Проф. Тодор Кантарджиев, дирек-
тор на НЦЗПБ: 

- Различните варианти на коронави-
руса се делят на две групи – такива, 
които будят притеснение, и такива, които 
са в процес на изследване. 

В групата от новопоявили се варианти 
на коронавируса, които притесняват све-
товните здравни власти, са британският, 
бразилският, южноафриканският и ниге-
рийският щам. При тези нови варианти 
има сериозна промяна на щама, която 
включва възрастта на засегнатите и някои 
елементи от клиничната картина. Става 
дума за варианти, будещи притеснения. 

Втората група са варианти, които се 
появяват и са в процес на изследване. 
Такъв е френският, за който в момента 
информацията е, че много рядко се 
среща в областта, където е засечен за 
първи път. 

Съществуват още чешки и румънски 
вариант, за които бе съобщено в Twitter, a 
не от авторитетна държавна институция. 
И чешкият, и румънският щам се класи-
фицират като щамове на проучване. 

Двата щама не променят влиянието на 
ваксините към защитните сили и диагнос-
тичните методи. 

В нашата страна през изминалата 
седмица има данни от град в Северна 
България за две жени с британския вари-
ант на коронавируса. При тях наблюда-
вахме мутация в спайк протеина на шип-
чето, в чието начало са заменени амино-
киселини. Обърнахме се веднага за сек-
вениране към Института по молекулярна 
биология към БАН. 

Засега това е  
щам под внимание 

Не очакваме, въпреки промяната в 
аминокиселините, той да доведе до това, 
което плаши световната общественост – 
да се търсят нова ваксина и нов генети-
чен метод. 

Засега такива щамове по света все 
още няма. Ваксините, които се произ-
веждат, действат и защитават срещу 
щамовете, които са притеснителни - като 
бразилския и южноафриканския. 

Проф. Ива Христова от НЦЗПБ: 
- Към момента има само два устано-

вени случая, но се налага проследяване. 
Предстои да се види дали ще останат 
само тези два случая или броят ще 
нарасне.  

При българския вариант има замяна 
на една аминокиселина с друга. Тази 
промяна е на 25-о място. Случва се в 
периферията и това има значение. Цели-
ят спайк протеин е този, чрез който виру-
сът се свързва и прониква в клетките ни. 
Срещу него е насочен имунният отговор. 
Затова повечето от мутациите са именно 

в спайк протеина. Тази периферна лока-
лизация, която намираме, е свързана с 
по-голяма вероятност за промяна. Атака-
та създава промени във вируса. По-при-
теснителни са останалите открити щамо-
ве. При британския щам става дума за 
преимуществено разпространение на 
определен вариант. 

Основна характеристика на вирусите 
е да се променят. Обяснението е в това, 
че селективният натиск на антителата ги 
променя. 

Проф. Ива Угринова, директор на 
Института по молекулярна биология към 
БАН: 

- Българският вариант на вируса 
може да е открит случайно. Не зная 
какво точно е довело до секвенирането 
на тези проби, може да е всичко. Един-
ственото условие е пробите да са висо-
копозитивни, като редовно се събират 
проби от цяла България, за да се следи 
развитието на епидемията. Предполагам, 
че така са установени и мутациите. 

Можем да разберем дали българският 
вариант дава отражение върху боледува-
нето от коронавирус, единствено ако 
достатъчно хора се разболеят от него. 

ФМ

Български щам на SARS-CoV-2?



Ингелхайм, Германия, 12 април 
2021 г. През 2020 г.Boehringer Ingelhe-
im повишава значително инвестициите 
си в научноизследователска и развой-
на дейност (НИРД), в търсене на инова-
тивни терапии за заболявания, за които 
към момента не съществуват задоволи-
телни възможности за лечение. Компа-
нията засилва усилията си при изслед-
ванията на терапии с възможен потен-
циал в лечението на COVID-19. През 
2020 г. са инвестирани 3,7 млрд. евро в 
НИРД, което е със 7% повече от пред-
ходната година. Това е и най-големият 
процент инвестиции в тази област през 
цялата 136-годишна история на биофар-
мацевтичната компания.  

Тези и много други данни за раз-
витието, бизнес перспективите и 
социалните ангажименти на фарма-
цевтичната компания бяха огласени 
на уебинар за журналисти, проведен 
на 24 март т.г., с участието на пред-
ставители на Борда на директорите, 
които отговориха на журналистически 
въпроси от издания от целия свят. 

- Стартирахме научноизследовател-
ската и развойната си дейност за 
откриване на потенциални терапии в 
борбата с COVID-19 още в началото на 
първото тримесечие на 2020 г., споделя 
Хубертус фон Баумбах, председател 
на Борда на директорите в Boehringer 
Ingelheim. - Продължаваме да работим в 
тази посока заедно с редица наши  
партньори по целия свят. Служителите 
ни постигат забележителни резултати в 
борбата с COVID-19, като се грижат 
терапиите ни да достигат без забавяне 
до всички пациенти и до медицинските 
специалисти в нужда. Постиженията ни 
през 2020 г. са резултат от неуморните 
усилия на всички тези хора. 

Базирайки се на своите широки поз-
нания и опита си в различни терапев-
тични области, включително в респира-
торните заболявания и вирусологията, 
Boehringer Ingelheim започва работа по 
различни проекти, чиято цел е открива-
не на лечение за COVID-19. През декем-
ври 2020 г. компанията обявява, съв-
местно с Университетската болница в 
Кьолн, Марбургския университет и 
Центъра за инфекциозни изследвания в 
Германия старт на фаза I/IIa от клинич-
ните изпитвания на BI 767551 – първото 

неутрализиращо антитяло SARS-CoV-2, 
което се прилага по инхалаторен път, 
като потенциално ново терапевтично и 
профилактично средство за блокиране 
на действието на вируса на мястото на 
инфекцията. Други инициативи, свърза-
ни с COVID-19, включват изследвания и 
развитие на антитела SARS-CoV-2, 
които могат да бъдат комбинирани с BI 
767551 - малки молекули, инхибиращи 
репликацията му, и разработването на 
терапия за предотвратяване на микро-
коагулация. 

Постигане  
на стабилни резултати 
Изминалата 2020 г. е добра година 

за Boehringer Ingelheim, въпреки глобал-
ното и всеобхватното влияние на панде-
мията от COVID-19. Всички бизнес сег-
менти имат положителен принос към 
нетните продажби и оперативните при-
ходи. Компанията отчита нетни продаж-
би на стойност 19,57 млрд. евро, т.е. 
скок с 3% спрямо предходната година. 
За това значително влияние оказват 
флуктуациите във валутния пазар и све-
товната валута – след  отчитане на въз-
действието им, нетните продажби на 
компанията бележат годишен ръст от 
5,6%. 

Последователност  
при инвестиране  

в материални активи 
През 2020 г. компанията инвестира 

1,05 млрд. евро (2019 г. - 1,07 млрд. евро) 
в материални активи, включително в 
обект за широкомащабно производство 
на биофармацевтични продукти (LSCC) 
във Виена, и нов център за разработва-
не на биофармацевтични продукти 
(BDC) в Биберах, Германия. Незначи-
телно е понижаването на разходите за 
материални активи спрямо рекордните 
нива от 2019 г., поради частичното заба-
вяне на строителните дейности, причи-
нено от пандемията от COVID-19. 

Целеви сливания  
и придобивания 

През 2020 г. Boehringer Ingelheim 
приключва сделките по няколко придо-
бивания с цел селективно разширяване 
на портфолиото си. Наред с придобива-
нето на  Global Stemcell Technology 
(GST) и закупуването на акционерен 
дял в китайската компания New Ruipeng 
Group, които са компании в областта на 
ветеринарната медицина, през декем-
ври м. г. е обявено и придобиването на 
всички дялове в швейцарската биотех-
нологична компания NBE-Therapeutics, 
която е фокусирана върху разработва-
нето на конюгати антитяло-лекарства 

(ADC) и таргетирани онкологични тера-
пии, използвайки имуностимулиращата 
платформа iADC™. Това придобиване 
добавя още едно ключово измерение 
към работата на Boehringer Ingelheim, 
насочена към пациенти с трудни за 
лечение солидни тумори, като част от 
цялостното портфолио на компанията 
за разработване на онкологични тера-
пии. 

Фармацевтични  
продукти за хуманната 

медицина –  
стабилен растеж  

във всички региони 
Достигащите до 14,42 млрд. евро 

нетни продажби от фармацевтични про-
дукти за хуманна употреба бележат 
голям ръст с 5,8% (спрямо предходната 
година, след корекция на ефекта от 
валутните разлики) и образуват 74% от 
общите нетни продажби. Към тези 
резултати принос оказват всички регио-
ни. 

Лекарствата за лечение на сърдеч-
но-съдови, метаболитни и респиратор-
ни заболявания продължават да имат 
най-съществен принос към нетните про-
дажби. Empagliflozin, който се прилага 
редом със специален хранителен 
режим и физически упражнения с цел 
понижаване на нивата на кръвната 
захар при възрастни пациенти със заха-
рен диабет тип 2, остава на първо място 
по принос на доходи в областта на 
хуманната медицина. Empagliflozin 
намалява риска от смъртни случаи в 
резултат от сърдечно-съдови заболява-
ния при възрастни пациенти със ЗДТ2 и 
сърдечно-съдово заболяване. За първи 
път nintedanib - медикамент за лечение 
на пациенти с идиопатична белодробна 
фиброза (ИБФ), интерстициална бело-
дробна болест, свързана със системна 
склероза (SSc-ILD), а в някои държави и 
за други хронични фиброзиращи интер-
стициални белодробни заболявания с 
прогресивен фенотип, е втори в прино-
са към приходите на компанията. 

Големи инвестиции  
в научноизследователска 

дейност  
за фармацевтични  

продукти  
в хуманната медицина 
Инвестициите в научноизследова-

телската и развойната дейност в 
лекарствени продукти в хуманната 
медицина възлизат на 3,28 млрд. евро 
или 22,8% от нетните продажби. Работи 
се върху приблизително 100 проекта на 
различни фази от изследователския 

процес. Целта е 75% от тези проекти да 
дадат като резултат първа молекула в 
техния клас от активни съставки или в 
нова терапевтична област. Над 50% от 
тях имат потенциал за постигане на 
голямо откритие. Акцентът в изследва-
нията и развитието в областта на хуман-
ната медицина е върху сърдечно-съдо-
вите и метаболитните заболявания, 
онкологията, респираторните заболява-
ния и имунологията, заболяванията на 
централната нервна система и здраве-
то на очите. 

Производство  
на биофармацевтични 

продукти –  
компанията е един  

от водещите доставчици  
в този сектор 

Boehringer Ingelheim е един от воде-
щите производители на биофармацев-
тични продукти  както за собственото 
си портфолио, така и за партньори по 
целия свят. Общо 60% от всички водещи 
20 фармацевтични и иноваторски био-
технологични компании са клиенти на 
този сегмент от бизнеса на компанията, 
която извършва производство под 
наименованието Boehringer Ingelheim 
BioXcellenceTM. През 2020 г. биофарма-
цевтичният бизнес постига нетни про-
дажби от 837 млрд. евро или повишение 
с 6,6% (спрямо предходната година, 
след корекция на ефекта от валутните 
разлики). 

Прогнози за 2021 г. – 
Boehringer Ingelheim  

очаква лек ръст  
в нетните продажби  
спрямо изминалата  

година 
Продължаващата пандемия от 

COVID-19 и предизвикателната бизнес 
среда с все повече нарастващия натиск 
за промяна на цените на няколко от 
ключовите пазари вероятно ще окажат 
влияние върху резултатите на Boehrin-
ger Ingelheim през 2021 г. Допускайки, 
че ваксините и другите лекарствени 
продукти, които към момента са в про-
цес на одобрение, ще помогнат за овла-
дяване на пандемията от COVID-19, ком-
панията очаква силен общ пазарен рас-
теж при лекарствените продукти, отпус-
кани по лекарско предписание. През 
2021 г. Boehringer Ingelheim очаква да 
постигне лек прираст в нетните продаж-
би спрямо изминалата година.   

 Годишният финансов доклад за  
2020 г. може да бъде намерен на адрес: 
h t t p s : / / a n n u a l r e p o r t . b o e h r i n g e r -
ingelheim.com/
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През 2020 г., въпреки влиянието на COVID-19,  
Boehringer Ingelheim отчита положителни бизнес резултати
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- Уважаема г-жо Бруйон, 

моля да се представите и да 
очертаете мястото на от- 
дел „Human Pharma” в комп- 
лексната дейност на компа-
нията? 

- Както е известно, Бьорин-
гер Ингелхайм има три различ-
ни бизнес структури – здраве 
на животните, биофармацевти-
чен сектор, който включва про-
изводството, и фармацевтични 
продукти за хуманна употреба. 
В самия отдел има отделни 
направления – за иновации, за 
бизнес и др. „Human Pharma” 
постига 74 процента от общите 
нетни продажби. 

- Ние от „Форум Медикус” 
работим в тясна колабора-
ция с българския офис на 
Вашата компания, пишем за 
изследванията и новите про-
дукти в различни терапев-
тични области. Бих искала да 
попитам как компанията 
търси и открива т. нар. 
сфери с непосрещнати меди-
цински нужди? 

 

 
- Това е добър въпрос. Зави-

си от подхода. Понякога живо-
тът ни подсказва, както стана с 
COVID-19. А понякога е нужно 
да поработим доста, за да раз-
берем какъв препарат да раз-
работваме. Осланяме се на 
опита си. Все пак съществува-
ме от 136 години. Подходът към 
откриване на непосрещнати 
медицински нужди е екипен. 
Нужно е мнението на учените и 
тяхната гледна точка. Създали 
сме съвместни бордове с паци-
ентски организации – слушаме 
и пациентите – как се справят с 
някои болести, как живеят с 
болестта, кои са особеностите, 
кое от терапията най-силно ги 
засяга, кое е най-важното за 
тях. После е нужно да интегри-
раме, да свържем учените, 
които работят върху някои 
заболявания, и нуждите на бол-
ните. 

В обобщение – дизайн на 
справянето на пациента с 
болестта, поглед към посоките 
в изследванията на учените и 
събиране на двете неща заед-
но. Така действаме. 

- И успявате, струва ми 
се. Пример за това са разра-
ботените от Бьорингер пре-
парати в сферата на идиопа-
тичната белодробна фиброза 
и на склеродермията. 

- Да, в тези сфери подходът 
ни бе точно такъв. 

- Тъй като представлявам 
специализиран вестник, 
предназначен за лекари, ще 
споделя колко трудна бе 
2020 г. за контактите 
между бизнеса и лекуващите. 
Медицинските представите-
ли трудно се срещаха с 
медицинските специалисти. 
Как Вие оценявате необходи-
мостта и ползата от тясна 
връзка с лекарите, какво пла-
нирате като действия сега 
и в бъдеще? 

- Известно е, че имаме обща 
цел с лекарите и медицинските 
професионалисти, защото те 
общуват пряко с пациентите. 
Това определя и важността на 
връзката с лекарите. 

Това, което сме направили 
преди да очакваме COVID-19, е, 
че започнахме да използваме 
дигитални инструменти за кон-
такт, организирахме медицин-
ски уебинари и др. Всъщност 
COVID само потикна напред 
тази дигитална комуникация с 
всички лекари и здравни спе-

циалисти, с които работим. 
Инвестирахме в 5500 нови 
лицензирани дигитални устрой-
ства, с които действат нашите 
представители. Разбира се, 
обхватът на контактите ни 
намаля през кризата. Но сега 
можем да отчетем, че 80 про-
цента от връзките между пред-
ставители на компанията и 
здравните специалисти са въз-
становени. 

- Въпреки това, вярвам 
ще се съгласите, че нищо не 
може да замени срещата очи 
в очи? 

- Съгласна съм. Ние сме в 
непрекъснат контакт с нашите 
представители по света и те 
действат съобразно конкретна-
та локална ситуация. Ако про-
дължи по-дълго без промяна, 
ние планираме как точно меди-
цинските специалисти да тър-
сят пряка връзка с лекарите. 
Смятам, че в бъдеще ще из-
ползваме микс от персонални 
срещи и визити „очи в очи” и 
дигитално общуване за най-
актуалното от това, което пра-
вим. 

- Независимо от напре-
дъка, мислите ли, че фарма-
цевтичният бизнес е длъж-
ник на болните в специфични 
сфери. Лично аз имам пред-
вид онкологията? 

- Бих отговорила така. 
Всяка болест ни контраатакува 
и онкологичните заболявания 
са типичен пример. Налице са 
много непосрещнати медицин-
ски нужди в тази сфера. Ето 
защо ние в Бьорингер се стре-
мим да разработваме в дълбо-
чина проблеми от онкологията 
– както в тези сфери, в които 
работим - например срещу рак 
на белия дроб, така и в нови 
направления – например 
срещу рак на панкреаса. 

Но съм съгласна, че все още 
има толкова много неща да 
правим. 

- Желая Ви успех. И моля 
за отговор на един последен 
въпрос – какво фармацевтич-
ният бизнес научи от панде-
мията? 

- Много неща научихме. 
Научихме се да действаме раз-
лично, научихме се да си сът-
рудничим повече – не само 
между нас, но и с правител-
ствата, с неправителствените 
организации, с партньорите. 
Научихме се да работим по 
друг начин. Ще ви разкажа, че 
направихме изцяло отдалечено 
клинично проучване за депре-
сията, изцяло безконтактно. 
Нашите пациенти са си вкъщи, 
не ходят при лекаря, само 
медицински сестри ги посеща-
ват по домовете... 

Мисля, че всичко, научено 
през тази година, ще продължи 
да бъде използвано. За добро. 

 
Разговаря Дарина СТОЕВА

Карин Бруйон – член на Борда на директорите и ръководител на  
отдел „Фармацевтични продукти за хуманна медицина” в Бьорингер Ингелхайм: 

Работим за добро
Специално за  

„Форум
 Медику

с”

Предложението е резултат от при-
добития по време на коронавирусната 
пандемия опит, посочват от комисия-
та. И допълват, че ДДС, начисляван 
върху някои сделки, в крайна сметка 
се превръща в разход при възлагането 
на обществени поръчки, който оказва 
натиск върху ограничените бюджети. 

Целта на инициативата е да се уве-
личи максимално ефикасността на 
средствата на ЕС, използвани в 
обществен интерес за реагиране при 
кризи, като природни бедствия и 
извънредни ситуации в областта на 
общественото здраве. Също така с 
инициативата ще се укрепят органите 
на равнище ЕС за управление на 
бедствия и кризи, като например тези, 
които са в обхвата на Здравния съюз 
на ЕС и Механизма за гражданска 
защита на ЕС. Новите мерки ще позво-
лят на Комисията и на другите агенции 
и органи на ЕС да внасят и да закупу-
ват стоки и услуги без ДДС, когато 
закупените стоки и услуги се разпре- 
делят при реагиране по време на из- 
вънредна ситуация в съюза. Получате-
ли могат да бъдат държави членки или 
трети страни, като национални органи 
или институции - например болници, 
национални здравни органи или орга-
ни за реагиране при бедствия. 

Стоките и услугите в обхвата на 
предложеното освобождаване включ-
ват диагностични тестове и консумати-
ви за тестване, както и лабораторно 

оборудване, лични предпазни средст-
ва - ръкавици, респиратори, маски, 
престилки, както и продукти, и оборуд-
ване за дезинфекция, палатки, поход-
ни легла, дрехи и храна. Сред тях са 
още кръвни продукти или антитела, 
антимикробни средства и антибиоти-
ци, антидоти при химически заплахи, 
терапии при радиационно облъчване, 
антитоксини, таблетки йод, устройства 
за измерване на йонизиращото лъче-
ние, оборудване за търсене и спасява-
не на хора, чували с пясък, спасителни 
жилетки и надуваеми лодки, разработ-
ване, производство и снабдяване с 
необходими продукти, научноизслед-
ователски и иновационни дейности, 
създаване на стратегически запаси от 

продукти. В обхвата на предложение-
то влизат още лицензи във фармацев-
тичната промишленост, карантинни 
съоръжения, клинични изпитвания, 
дезинфекция на помещенията и други. 

Законодателното предложение, с 
което се внасят изменения в Директи-
вата за ДДС, ще бъде предадено на 
Европейския парламент за становище 
и на Съвета за приемане. 

До 30 април 2021 г. държавите член-
ки ще приемат и ще публикуват зако-
новите, подзаконовите и администра-
тивните разпоредби, необходими, за 
да се съобразят с тази директива. Те 
ще прилагат разпоредбите от 1 януари 
2022 г. 

ФМ

Европейската комисия коментира 
ДДС върху необходимото при криза 
Предложението е да се освободят от данъка стоки и услуги, които се предоставят  

на държавите членки и на гражданите по време на криза

Фонд „Солидарност”–  
действия за  

по-справедлив свят 
 В навечерието на  

7 април т.г. президентът на 
Югоизточноевропейския 
медицински форум доц. 
Андрей Кехайов отправи 
специални поздрави до 
всички български и чуж-
дестранни лекари, меди-
цински специалисти, членове на Борда на 
ЮЕМФ за проявени професионализъм, 
висок морал и хуманност във всекидневна-
та битка за човешкия живот.  

Доц. Кехайов специално благодари на 
представителите на 25-те страни, членки на 
ЮЕМФ, които станаха част от създадения в 
подкрепа на лекарите и здравните работни-
ци от Югоизточна Европа в борбата с COVID 
19 фонд „Солидарност“. Дарителската кам-
пания на ЮЕМФ, подкрепена от много хора 
– членовете на Борда на ЮЕМФ, представи-
тели на бизнеса, национални медии, фонда-
ции, здравни фондове, физически лица, 
събра повече от 300 000 лева. Инициативата 
осигури доставки на медицински консумати-
ви – маски, предпазни облекла, дезинфек-
танти и други, за болници на територията на 
страните - членки на организацията, с които 
подпомогна сигурността на лекарите и 
медицинския персонал от първа линия във 
всекидневната битка с пандемията.  

В Световния ден на здравето мисията и 
каузата на организацията на лекарите от 
Югоизточна Европа се превръщат в част от 
мисията и каузата на медицинските органи-
зации в световен мащаб и доказват, че 
само „заедно можем да изградим по-спра-
ведлив и по-здрав свят”. 

Пресцентър  на ЮЕМФ



Имунната система и процесът на стареене

Животът на човека е свързан с функ- 
цията на имунната система, която осъ-
ществява протекцията срещу инфекции, 
новобразувания, тумори, заздравява-
ния на рани, като ни отделя от заобика-
лящите ни организми. Вроденият имуни-
тет осъществява бързи и ефективни 
имунни отговори, но му липсват разпоз-
навателният капацитет и имунологична-
та памет. В него се включват епителни-
те бариери и неутрофилите, естествени-
те убийци (NK cells), макрофагите, денд- 
ритните клетки, системата на компле-
мента. Вроденият имунитет е филогене-
тично по-стар, но има роля на стимула-
тор на придобития или адаптивния  
имунитет. Клетките, осъществяващи 
последния, са нормално циркулиращи в 
кръвта и лимфата, като има масивни 
струпвания от тях в лимфните органи и 
във всички тъкани на тялото. Тези клет-
ки са Т-лимфоцитите с техните подвидо-
ве, и В-лимфоцитите и тяхната активи-
рана форма - плазматичните клетки. 

Процесът на стареене в имунната 
система е свързан с намаляване актив-
ността на вродения и придобития или 
адаптивния имунитет. В същност това 
води до до намаляване на нейната про-
тективна способност. Това е свързано 
със състояние на организма на хронич-
но възпаление, като нараства възмож-
ността за развитието на автоимунни 
заболявания. При редица дегенератив-
ни болести като болестта на Паркинсон, 
болестта на Алцхаймер и остеоартрита 
има възпалителни процеси, увреждащи 
съответната тъкан. По-съществените 
промени настъпват след 50-годишна 
възраст. Тези процеси в имунната сис-
тема я правят недостатъчно способна 
да се справя с възпалителни процеси, 
туморни заболявания, като процесите 
на имунен отговор след ваксинация са 
смутени – изкуствен активен имунитет. 
Отговорът на имунната система е заба-
вен. Това повишава риска от разболя-
ване. Интересното е, че възпалителният 
отговор на вродения имунитет в тъкани-
те е интензивен и продължителен при 
възрастните индивиди. 

При възрастни индивиди има пови-
шена чувствителност към инфекции на 
дихателните пътища, което води до 
редица болести на дихателните пътища 
– късна астма, фиброза на белите дро-
бове, ХОББ, реактивиране на хронични 
вирусни инфекции. При тях по-трудно 
заздравяват раните и отминават други 

възпалителни процеси. Процесите на 
стареене в имунната система стимули-
рат и ускоряват и други патологични 
процеси, свързвани с процеса на ста-
реене.  

Т-лимфоцитите имат съществена 
роля в придобития имунитет. В хода на 
инфекциозния процес, т.нар. „наивни“ 
Т-лимфоцити се научават да разпозна-
ват навлезлите специфични патогени. 
След това те се диференцират в клетки, 
които са специализирани да осъщест-
вяват имунния отговор към същия анти-
ген. Общият брой на Т-лимфоцитите 
остава постоянен по време на живота 
на индивида, но броят на „наивните“ 
недиференцирани лимфоцити непрекъс-
нато намалява с напредване на въз-
растта. Докато въздействието на проце-
са на стареене при вродения имунитет 
не е достатъчно изучено и разбрано, то 
при придобития имунитет са установени 
и изучени молекулните процеси при 
стареенето на Т-лимфоцитите. Опреде- 
лящо за процесите на стареене е скъся-
ването на хромозомните краища, дъл-
жащо се на загуба на теломерни сек-
венции. Човешките CD4T-лимфоцити 
губят между 20- и 60-годишна възраст 
около 3000 bp от теломерните секвен-
ции, когато дължината на теломера е 
5000-6000 bp при 60-годишните. Този 
процес е съпроводен с увреждане ДНК 
в Т-лимфоцитите и редукция на ДНК-
киназите, които са свързани с този про-
цес. Проблемите в Т-лимфоцитите с 
напредването на възрастта се свързват 
и с инволуцията на тимуса. 

След началото на инфекцията или 
нараняването имунната система на 
младите хора отговаря с антивъзпали-
телен отговор. Това не става толкова 
ефективно при възрастни индивиди, 
което се дължи на натрупването на 
„стари“ имунни клетки. Те произвеждат 
повече сигнални молекули – цитокини, 
които промотират възпалението. Отде-
лят се повече интерлевкин 6 (IL 6) и 
тумор-некрозис фактор-алфа (TNF-
alpha). Последните се свързват с безси-
лието и смъртността на много от въз-
растните индивиди. Това, от своя стра-
на, се свързва с диабет тип 2, тумори, 
невродегенеративни и сърдечно-съдови 
болести. Подобно на Т-лимфоцитите, В-
лимфоцитите също се променят с 
напредване на възрастта. Броят на тех-
ните прекурсори в костния мозък също 
намалява. В последните години се опис-

ва един вид от тях, наречени „свързани 
с възрастта В-лимфоцити“, чийто брой в 
кръвта се увеличава. Промените в В-
лимфоцитите и тяхната активна форма - 
плазматичните клетки, водят до пони-
жаване броя на антителата при съответ-
ния имунен отговор.   

Процесът на стареене на имунната 
система е свързан с тежки промени  в 
структурата и активността на имуноком-
петентните клетки. Това е свързано с 
нарушение в адаптивния имунитет и 
известна активация на вродения имуни-
тет, което има за резултат отслабване 
на адаптивния имунитет и неспецифичц-
ни възпаления в тъканите. Промените в 
лимфоцитите се изразяват в известна 
степен и от проблеми в гликозилиране-
то на външната повърхност на клетъчна-
та им мембрана, промяна в структурата 
на самата мембрана и промени в кле-
тъчния им скелет. Тези процеси в лим-
фоцитите се изразяват в промени във 
възможностите на различните видове 
Т-лимфоцити, както и на В-лимфоцитите 
и тяхната активна форма - плазматични-
те клетки. При отчитане на проблемите, 
настъпващи в лимфоцитите, трябва да 
се имат предвид възрастовите процеси, 
настъпващи в костния  мозък, свързани 
с намаляване на клетъчната му състав-
ка. Това също е свързано с намаляване-
то на активността на придобития имуни-
тет и с увеличаването на хематологич-
ните заболявания. Промените, настъп-
ващи в хематологичните стволови клет-
ки, оказват влияние върху адаптивния 
имунитет. 

Епигенетични фактори от различно 
естество повлияват на делящите и неде-
лящите се клетки, включително имунни-
те клетки при възрастни индивиди.  

В допълнение на възрастовите про-
мени в клетките, осъществяващи вроде-
ния и придобития имунитет, настъпват 
промени в стромата на първичните 
(костен мозък и тимус) и вторичните 
лимфни органи (слезка, лимфни възли, 
тонзили и лимфната тъкан в стените на 
кухите вътрешни органи), които имат 
съществена роля в процесите на ста-
реене в имунната система. 

Има интензивни изследвания как да 
се забави и потисне стареенето на 
имунната система. Правят се ваксини, 
специфични за вирусни инфекции, и по-
точно - за грипните вируси. Тези вакси-
ни са с по-висока концентрация на 
антигените или са снабдени с адюванти, 

които да активират имунния отговор на 
възрастните индивиди. Също така се 
прилагат средства, за да се промени 
метаболизмът на възрастните с метфор-
мин и mTOR инхибитори, които могат да 
променят имунитета и съответната 
съпротива при инфекциозните заболя-
вания. Това са нов клас лекарствени 
средства - сенолитици, които са прила-
гани успешно, засега на животински 
модели. 

Препоръчително е да се поставят 
съответните ваксини при възрастни 
индивиди. Намаляването на риска в 
процеса на стареене на имунната сис-
тема включва редица дейности. Поема-
нето на здравословна храна ще поддър-
жа имунната ситема. Предимство се 
дава на средиземноморската диета, 
без да е абсолютно доказано. Друг сти-
мулатор на имунната система е съответ-
ната физическа активност. Скелетните 
мускули секретират редица миокини, 
които редуцират възпалението и запаз-
ват имунната функция. Желателно е да 
се запази мускулната маса със съответ-
ните упражнения, която има протекти-
вен ефект спрямо инфекции, сърдечно-
съдови заболявания, диабет тип 2 и 
други, които са свързани с хронично 
възпаление. Последното уврежда и 
мускулите. При аеробни физически 
упражнения е установено, че има по-
малко „стари“ Т-лимфоцити и повече 
„наивни“ Т-лимфоцити. Също така е 
наблюдавана продукция на повече 
антитела от активираните В-лимфоцити. 
Установено е, че физически упражне-
ния преди ваксинацията имат положи-
телн ефект.  

Докато физическите упражнения 
имат позитивен ефект върху процеса на 
стареене на имунната система, увели-
чението масата на мастната тъкан има 
противоположен ефект. Физическата 
активност потиска възпалителния про-
цес, а мастната тъкан стимулира възпа-
лението. До 30% проинфламаторният 
цитокин IL- 6 произлиза от мастната 
тъкан, което допринася за възпаление-
то. Има данни, че индивиди със затлъс-
тяване и свръхтегло са произвели по-
малко антитела при противогрипна вак-
синация. Намаляването или престава-
нето на тютюнопушенето и ограниче-
нието на алкохола, които потискат 
имунната система, е също пожелател-
но. 

Акад. Владимир ОВЧАРОВ
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Причини, които налагат 
приемането  
на нормативния акт 

С Постановление No 18 на МС от 
2020 г. за изменение и допълнение на 
нормативни актове на МС, е направено 
изменение в Постановление No 148 на 
МС от 2017 г. за приемане на Устрой-
ствен правилник на МЗ, с което е нама-
лена общата численост на персонала в 
регионалните здравни инспекции от 
2470 на 2468 щатни бройки. С проекта 
се предвижда намаляване на числе-
ността на персонала на РЗИ в Силист-
ра от 51 на 49 щатни бройки и по-кон-
кретно намаляване на числеността на 
специализираната администрация, 
дирекция „Обществено здраве“ с две 
щатни бройки, които са трайно незаети 
повече от шест месеца. С предложено-
то изменение на числеността на персо-
нала в Устройствения правилник на 
РЗИ се цели осигуряване на съответст-
вие със свързаната нормативна уред-
ба. Предвиденото намаляване на щат-
ната численост на персонала няма да 
наруши изпълнението на възложените 
на дирекцията функции. С цел постигне 
на съответствие с  изискванията  на 
Регламент (ЕС)  2016/679 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 
27.04.2016 г. относно защитата на физи-
ческите лица във връзка с обработва-
нето на лични данни и относно свобод-
ното движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на данни-
те) в проекта се предвижда в правомо-
щията на директора на РЗИ да се вклю-
чи и определянето на служител, който 
да изпълнява функциите на длъжностно 
лице по защита на данните.  

С оглед възлагане за изпълнение на 
специфични дейности на РЗИ, произти-
чащи от промяна на нормативни актове, 
имащи отношение към ограничаване на 
разпространението на заразни болести 
и необходимостта от спешни мерки, 
когато това произлиза от законово раз-
пореждане, на директора на РЗИ се 
прецизират и допълват функции, изпъл-
нявани от дирекция „Надзор на зараз-
ните болести“ и дирекция „Обществено 
здраве“. Прецизират се и се привеждат 
в съответствие с промените в действа-
щата нормативна уредба и задължения-
та на РЗИ, свързани с държавния здра-
вен контрол върху химичните вещества 
и смеси. Съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона 
за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси РЗИ 
упражняват контрол в случаите по чл. 
25, ал. 1, т. 2, 2а, 3, 7, 10, 14а, 18 –22, 26 и 
33, както и по чл. 25, ал. 2, т. 2 от закона 
с цел опазване на здравето на населе-
нието. Тези контролни правомощия са 
възложени на дирекция „Обществено 
здраве“ в РЗИ. В сега действащия Уст-
ройствения правилник на РЗИ освен 
регламентираните в Класификатора на 
длъжностите в администрацията мини-
мални изисквания са посочени и други 
изисквания за заемане на длъжностите: 
директор на дирекция „Обществено 
здраве“, и директор на дирекция „Над-
зор на заразните болести“, което зна-
чително затруднява набирането на пер-

сонал за изпълнение на тези длъжнос-
ти. С проекта се прецизират изисква-
нията за заемането на тези длъжности, 
с оглед естеството на извършваната 
работа и необходимостта от набирането 
на кадри, завършили медицина, като с 
предимство ще се считат медицинските 
специалисти с придобита специалност 
свързана конкретно с дейността на 
дирекциите. В предложения проект е 
предвидено да се премахне заложеното 
към момента деление по отношение на 
съществуването на дирекция „Профи-
лактика на болести и промоция на здра-
вето“ в РЗИ Бургас, РЗИ „Софийска 
област“ и СРЗИ, като функциите на 
същата при липсваща дирекция се 
изпълняват от дирекция „Обществено 
здраве“ без да съществуват изрично 
записани функции. С предложената 
промяна се цели да бъдат ясно регла-
ментирани функциите по профилактика-
та на болести, превенцията на зависи-
мости и промоцията на здравето, както 
и възможността съществуващите към 
момента експерти да бъдат запазени и 
реално да изпълняват както функциите 
по превенция, така и част от контролни-
те функции, възложени на дирекцията. 
Към момента съществуват наименова-
ния на структурни звена и отделни 
длъжности, които реално нямат разпи-
сани функции в Устройствения правил-
ник на РЗИ. С проекта се предвижда 
промяна в числеността на структурните 
звена в СРЗИ, която е продиктувана от 
необходимостта от максимално обезпе-
чаване на дейностите на инспекцията, 
съгласно настъпили нормативни проме-
ни. По този начин трайно незаети длъж-
ности в дадено структурно звено ще 
бъдат „облечени“ с нови функции, което 
ще доведе до по-добра организация на 
работата и по-добри резултати за 
инспекцията като цяло. 

Цели, които  
нормативният акт  
си поставя 

Целта на проекта на правилник е 
привеждане на Устройствения  правил-
ник на РЗИ в съответствие с влезли в 
сила нормативни промени, а именно 
направеното изменение в Постановле-
ние No 148 на МС от 2017 г., Общия рег-
ламент относно защитата на данните и 
Закона за защита от вредното въздей-
ствие на химичните вещества и смеси. 
Закриване на дирекция „Профилактика 
на болести и промоция на здравето“ от 
структурата на три РЗИ, като бъдат 
запазени функциите, свързани с про-
моцията на здраве, превенцията на 
зависимостите и профилактиката на 
болестите в дирекция „Обществено 
здраве“, какъвто подход е възприет 
през 2015 г. при останалите РЗИ. Фун-
кциите и дейността на дирекция „Про-
филактика на болести и промоция на 
здравето“ са в основата  на дейността 
на дирекция „Обществено здраве“ и 
това би довело до по-добра организа-
ция на цялостната дейност на дирек-
цията.  

Период на обществена консултация - 
до 16 май 2021 г.

Мотиви 
към проекта на Правилник за изменение и допълнение на  
Устройствения правилник на РЗИ
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ННооррммооттввооррччеессккаа   ааккттииввнноосстт Партньорство  
в европейското 
висше образование 

Медицинският университет във Варна бе удостоен с Харта за 
висше образование „Еразъм“ от Европейската комисия.

Документът бе подписан от ректо-
ра на университета проф. Валентин 
Игнатов. 

Хартата е рамка за качество на 
дейностите по европейско и между-
народно сътрудничество, които МУ-
Варна провежда по програма „Ера- 
зъм+“. Тя е необходимо условие за 
участие в образователна мобилност 
и сътрудничество в областта на 
образованието, обучението, младеж-
та и спорта през програмния период 
2021-2027 г. Хартата дава възможност 
на университета да работи за между-
народния си престиж чрез участие 
като равноправен партньор в евро-
пейското пространство за висше 
образование, постигане на високо 

качество на мобилност на студенти, 
преподаватели и административен 
персонал, и признаване на резулта-
тите от обучението на студентите в 
чужбина. 

В периода 2014 – 2020 г. над 530 
студенти, преподаватели и служители 
на МУ-Варна са участвали в редица 
дейности по „Еразъм+“. МУ-Варна 
има сключени двустранни спора- 
зумения по програма „Еразъм+“ с 59 
университета от 21 европейски стра-
ни. Университетът е в непрекъснат 
процес на преговори с евентуални 
бъдещи партньори за разширяване 
на броя и обхвата на сътрудничество-
то за обмен по програмата. 

ФМ

Участието на 
пациентите в 
промяна на 
здравните услу-
ги може да дове-
де до намаление 
на приема в бол-
ниците и до по-
ефективно здра-
веопазване, со- 
чат резултати от 
проучване, про-
ведено от д-р 
Ивон Бомбард 
от болница „Св. Михаил“ към инсти-
тута „Ли Ка Шинг" и проф. Г. Рос 
Бейкър, ръководител на програмата 
„Подобряване на качеството и на 
безопасността за пациентите“ в 
Института по здравна политика, 
управление и оценка към Универси-
тета в Торонто, Канада.  

В систематичния преглед, публи-
куван в сп. "Наука за внедряване", 
авторите твърдят, че пациентите 
могат да бъдат полезни за подобря-
ване на дейността в различни 
обществени сфери - образование, 
планиране, политика, и в частност - 
подобряване на предоставянето и 
управлението на здравните услуги. 

Изследователите са проследили 
48 научни проучвания от цял свят, 
насочени към участието на пациенти-
те в проектирането и предоставянето 
на здравни услуги, които са показа-
ли, че препоръките на пациентите 
могат да доведат до по-висока лечеб-
на и икономическа ефективност на 
системата на здравеопазване. 

Учените споделят, че сътрудни-
чеството с пациентите води до по-
добряване на организацията, управ-
лението и политиката на болниците. 

Проф. Бейкър казва, че ако наис-
тина преосмислянето на грижите се 
постави като цел, трябва много по-

внимателно да се чува мнението на 
пациентите: 

- Ключовото послание е, че има 
успешни примери, когато те участват 
в широкомащабни проекти за реди-
зайн на болничната дейност, и тряб-
ва да се поучим от стратегиите, 
които са използвани. Пациентите 
имат уникално преживяване, което 
им дава различна представа за това, 
което се случва в болниците и в дру-
гите здравни служби, а техните проз-
рения могат да бъдат полезни при 
идентифициране на дублирането, 
разхищаването, неуспешното коор-
диниране и други проблеми. Защото 
медиците виждат грижата, в която са 
пряко ангажирани, но пациентът 
вижда цялата грижа, обяснява проф. 
Бейкър. 

- Болниците правят това на някак-
во ниво, но понякога се действа ad 
hoc, каза д-р Бомбард. - Мисля, че 
така се оказва лоша услуга на наука-
та и с течение на времето може да 
започне да се създава недоверие 
сред пациентите. Надяваме се да 
бъде разработена методология за 
ангажираност на пациентите, за да 
бъдем сигурни, че работим все по-
ефективно за постигането на поста-
вените цели. 

Източник: Medicine consultant

Редизайн  
на здравеопазването 
чрез ангажиране на пациентите



След приключване на съот-
ветната процедура от притежа-
теля на разрешението за упот-
реба да се помисли за разпис-
ване на правила, за получава-
не на ОЗТ доклада, който се 
подготвя от регулаторния ор- 
ган, и въз основа на който е 
взето решение за включване 
на лекарствения продукт в ПЛС 

или разширяване на терапев-
тичните показания на вече 
включен лекарствен продукт. 

Така ПРУ като заявител на 
административна процедура, 
за която дължи нормативно 
определена такса, не получава 
съответния документ, съот-
ветстващ на заявената услуга. 

Препоръчва се хармонизи-

ране на кошницата с референт- 
ните държави при НСЦРЛП и 
НЗОК. 

Унифицирането на изисква-
нията на НСЦРЛП и НЗОК по 
отношение на  кошницата с 
референтните страни, в които 
лекарственият продукт се 
заплаща от здравноосигурите-
лен фонд за същите терапев-

тични показания, поставя нови 
въпроси: 

- според изискванията на 
НСЦРЛП за включване в ПЛС 
международното непатентно 
наименование, към което при-
надлежи лекарственият про-
дукт/комбинацията - при ком-
бинирани лекарствени продук-
ти, с изключение на генерични-

те лекарствени продукти и 
лекарствените продукти, които 
съдържат активно вещество 
или активни вещества с добре 
установена употреба в меди-
цинската практика, следва да 
се заплаща от здравноосигу-
рителните фондове в поне 
5 от 17 държави, в които не 

Министерството на здра-
веопазването заплаща 
лекарствените продук-

ти в Позитивния лекарствен 
списък, предназначени за 
лечение на СПИН, на инфекци-
озни заболявания, на заболя-
вания извън обхвата на Зако-
на за здравното осигуряване, 
заплащани по реда на чл. 82, 
ал. 1, т. 8 от Закона за здраве-
то, както и ваксини за задъл-
жителни имунизации и реиму-
низации, ваксини по специал-
ни показания и при извънред-
ни обстоятелства, специфич-
ни серуми, имуноглобулини с 

ново международно непатент-
но наименование, ако преди 
включването им в Позитивния 
лекарствен списък е сключе-
но предварително рамково 
споразумение между Минис-
терството на здравеопазва-
нето и притежателя на разре-
шението за употреба/негов 
упълномощен представител 
относно максималната стой-
ност, до която съответният 
лекарствен продукт може да 

се доставя на Министерство-
то на здравеопазването по 
реда на Закона за обществе-
ните поръчки.  

Споразумението е задъл-
жително за страните по него. 
Споразуменията постъпват в 
НСЦРЛП по ред, определен с 
Наредбата за условията, пра-
вилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на 
лекарствените продукти. 
Лекарствените продукти с 

ново международно непатент-
но наименование, предназна-
чени за лечение на същите 
заболявания, за които не е 
сключено предварително рам-
ково споразумение, не се 
включват в Позитивния лекар-
ствен списък. 

Министерството на здра-
веопазването и НЗОК може 
мотивирано да поискат из- 
вършване на оценка на здрав-
ните технологии на лекарстве-

ни продукти, включени в Пози-
тивния лекарствен списък, при 
условия и по ред, определени в 
Наредбата за условията, пра-
вилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на ле- 
карствените продукти. 

В България за определяне 
стойността на заплащане на 
лекарствените продукти, вклю-
чени в ПЛС, също се изчислява 
референтната стойност за де- 
финирана дневна доза (ДДД) 
по INN и лекарствена форма, 
при нормативно определени 
условия.
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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.

Анализ, обобщение и препоръки за процесите 
на реимбурсиране на лекарствените продукти

Препоръки за реимбурсирането на лекарствени продукти за граждани  
в сферата на бизнеса с лекарства

1. Допълване на отчетността 
на НСЦРЛП по отношение на 
протоколите от заседания, като 
се включи информация относ-
но 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 
ценообразуването и оценката 
на здравните технологии, тъй 
както вече беше посочено, че 
процесът е единен и завършва 
с включването на продукта в 
ПЛС и заплащането му с пуб-
лични/държавни средства. 

2. Прецизиране на изисква-
нето при включване на лекар-
ствени продукти с нови между-
народни непатентни наимено-
вания в ПЛС за предоставяне 
на отстъпка от цената на лекар-
ствения продукт към НЗОК или 
МЗ съответно.  За започване 
на преговори за сключване на 
договор с НЗОК за предоста-
вяне на отстъпка от утвърде-
ната цена на лекарствения 
продукт като условие за 
включване в ПЛС е необходи-
мо вече да е подадено заявле-
ние към НСЦРЛП за включва-
не на продукта в ПЛС. Проце-
дурата за включване на про-

дукт в ПЛС не може да при-
ключи преди да се предостави 
договор за отстъпка, а в също-
то време процедурата за стар-
тиране на договаряне не може 
да започне преди тази за 
включване на продукта в ПЛС. 
Времевата зависимост на 
двете процедури води до 
затруднения както от страна 
на заявителите, така и от стра-
на на ангажираната админи-
страция. В същото време се 
създава предпоставка за нес-
пазване на нормативно опре-
делените срокове за приключ-
ване на процедурата за 
включване в ПЛС. Влияние 

върху това оказва и липсата 
на нормативно определени 
срокове за стартиране на 
самото договаряне в НЗОК, 
както и за неговото приключ-
ване.  

3. Включване в нормативна-
та уредба на срокове за под-
писване на горепосочения до- 
говор, тъй като към момента 
такива не са разписани. 

4. Предоставяне на прите-
жателя на разрешението за 
употреба доклада за оценка на 
здравните технологии, изгот-
вен въз основа на подадено от 
него заявление за включване 
на лекарствен продукт с ново 

международно непатентно на- 
именование в ПЛС, или разши-
ряване на терапевтичните 
показания на вече реимбурси-
рани лекарствени продукти. 
Докладът за оценка на здрав-
ните технологии се използва 
като основа за преговорния 
процес в НЗОК/МЗ. Към нас-
тоящия момент преди приключ-
ване на процедурата за включ-
ване в ПЛС заявителят не раз-
полага с проект на доклад за 
оценка на здравните техноло-
гии, въз основа на който да се 
изготви предложение за 
отстъпка и съответно да се пре-
говаря.

Препоръка по доклада за Оценка на здравни технологии
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се включват държавите, от 
които се изисква положителна 
ОЗТ оценка.  

- с последната промяна на 
ЗЛПХМ (ДВ, бр. 67 от 28.07.2020 
г.) е допуснато изключение и за 
лекарствените продукти, пред-
назначени за лечение на редки 
заболявания - международното 
непатентно наименование, към 
което принадлежи лекарствен 
продукт, предназначен за лече-
ние на редки заболявания, се 
заплаща от обществен здрав-
ноосигурителен фонд и/или с 
публични средства при същите 
терапевтични показания поне в 
5 от всички държави членки; 

- според изискванията на 
НЗОК за заплащане от тяхна 
страна, активното вещество 
следва да бъде заплащано от 
здравноосигурителни фон-
дове в 5 от всички 27 дър-
жави членки на ЕС, като няма 
гаранция, че те ще съвпаднат с 
тези, които вече са подадени 
към НСЦРЛП, тъй като това се 
случва, след като са подадени 
документи, като се наблюдава 
динамика в тези държави. 
Отделно, не е ясно обоснова-
но, защо следва и пред двете 
институции да се доказва 
реимбурсен статус на съответ-
ните лекарствени продукти в 
други държави, като това е 
един процес и той се подава на 

различни етапи и с различна 
информация. Реално, във вто-
рия момент при НЗОК има по-
либерален подход.  

Независимо, какъв е подхо-
дът, следва да се помисли за 
хармонизация на тези процеси 
и при НСЦРЛП, и при НЗОК или 
в съответните нормативни 
актове, тъй като това налага 
следене на процедури за реим-
бурсиране в ход и непрекъсна-
то подаване на нова информа-
ция, след като веднъж е входи-
рана при НСЦРЛП за включва-
не в ПЛС. 

Да се помисли като препо-
ръчителен хармонизиран под-
ход за доказване на реимбур-
сация в определен брой страни 

- членки на ЕС, и той да се по- 
дава само пред НСЦРЛП или 
тази информация да служи и 
пред НЗОК (НСЦРЛП или 
НЗОК), което ще намали нато-
варването както за заявители-
те, така и за компетентните 
органи и ще ускори достъпа на 
пациентите до най-съвременни 
лечения. 

Отделно може да се обмис-
ли допълнително облекчаване 
на изискванията по отношение 
на лекарствата-сираци. Пред-
вид, че се касае за редки забо-
лявания, за които в повечето 
случаи терапевтичните алтер-
нативи за лечение са ограниче-
ни, изчакването на получаване 
на реимбурсация в други дър-

жави допълнително забавя дос-
тъпа на пациентите до необхо-
димата им терапия, като в 
същото време се губи предим-
ството от облекчените изисква-
ния и ускорената процедура за 
разрешаване за употреба от 
страна на Европейската аген-
ция по лекарствата. 

Няма яснота как и къде 
НСЦРЛП проверява деклари-
раната информация от прите-
жателя на разрешението  за 
употреба относно реимбурсния 
статус на лекарствения про-
дукт, как това се документира, 
архивира и каква прозрачност 
има в този процес.
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По задание на НЗОК, HTA ООД, 
София, е извършила обзорен анализ, 
чиито резултати са публикувани в две 
издания – „Сменящата се парадигма в 
лечението на онкологичните заболява-
ния: независещи от хистологията тера-
пии и свързаните с тях предизвикател-
ства“ и „Предизвикателства пред достъ-
па до иновация. Нова ера в медицината: 
генни терапии“. 

Научният проект е независим - HTA 
ООД и авторите на текстовете не са 
спонсорирани от 
фармацевтични ком-
пании и/или асоциа-
ции, и НЗОК за изгот-
вянето на този ана-
лиз. Докладите са 
финансирани ексклу-
зивно от HTA ООД. 
Авторите не съобща-
ват за конфликт на 
интереси. 

Авторският колек-
тив е предоставил 
информираното си съг-
ласие двете издания да 
бъдат публикувани на 
интернет страницата на 
НЗОК с цел запознаване на научната 
медицинска общественост и обществото. 

Изданията могат да бъдат прочете-
ни на сайта на НЗОК на 
https://www.nhif.bg/ 

В предговора проф. Петко Сал-
чев, управител на НЗОК, обобщава 
смисъла и значението на изданията: 

- Обзорният анализ очаквано пред-
ставя интересна и пълна картина на про-
цесите за осигуряване на навременен 
достъп до персонализирана медицина на 
пациентите – иновация, която ще навли-
за все по-широко в практиката. НЗОК 
прояви интерес и подкрепи тази инициа-
тива още на идейно ниво. Разгледани са 
предизвикателствата, свързани с диаг-
ностиката и приложението, регулацията, 
оценката и финансирането на новите 
здравни технологии и възможните реше-
ния, с които да ги посрещнем. 

Развитието на концепцията и регула-
цията на иновативните лекарствени про-
дукти е дълъг и комплексен процес, а дан-
ните от приложението им в реални усло-
вия са от съществено значение за опред-
елянето на най-доброто лечение за всеки 
пациент. Очаква се нарастващ брой ино-
вативни лекарствени продукти да бъдат 
разработени и предоставени на пациен-
тите и здравните специалисти. Подобря-
ването на достъпа до тях може да бъде 
постигнато само чрез разбиране на всич-

ки предизвикателства по пълен и интег-
риран начин, така че да бъдат установени 
навременни стратегии за осигуряване на 
ползите за пациентите и обществото. 
Последното е особено важно за дина-
мичното всекидневие на съвременните 
медици и здравни мениджъри, от които 
се очаква да съчетаят познанията на 
медицината, фармацията, епидемиоло-
гията, статистиката и икономиката, за да 
вземат най-адекватните за даден момент 

решения, основани на дока-
зателства, но и на способ-
ността да прогнозират в 
условията на регулаторна-
та динамика. 

Авторският колектив е с опит в оцен-
ка на здравните технологии, икономика 
на здравеопазването, социална медици-
на, фармацевтично законодателство, 
здравен и фармацевтичен мениджмънт. 
Това определя и многоаспектността на 
подхода към проблематиката на персо-
нализираната медицина и богатството на 
представената информация. 

Обзорният анализ представя систе-
матизирана и подробна информация, 
необходима за всички специалисти, 
които са ангажирани в достъпа до ино-
вация в здравеопазването. Обобще-
нието на представения материал под 
формата на изводи прави ползването 
на анализа ефективно, а допълнително 
представената литература дава въз-
можност на всеки, който иска да се 
задълбочи по-нататък в дадена тема, 
да го направи с принципите на медици-
ната, основана на доказателства. Вяр-
вам, че този анализ ще бъде от изклю-
чителна полза за много заинтересова-
ни страни, които ще направят така, че 
тези терапии да намерят своето прило-
жение за най-подходящите пациенти. 

Приятно четене!

Нови издания 

За бъдещето на  
персонализираната медицина

В края на 25 март т. г. на онлайн 
семинар за журналисти бе обявен 
старт на второто издание на кампания-
та, която се организира от Байер Бълга-
рия. Целта на инициативата е да се 
насочи вниманието на българите към 
рисковите фактори, свързани с пови-
шената сърдечно-съдова заболяемост 
и превенцията на инсулта и инфаркта. 

По време на събитието д-р Саркиз 
Калустян – кардиолог в УМБАЛ „Св. 
Анна“, обясни, че профилът на пациен-
тите, изложени на сърдечно-съдов 
риск, се характеризира с неоптимален 
контрол на кръвното налягане, на нива-
та на липидите, тютюнопушене, наднор-
мено тегло, заседнал начин на живот и 
захарен диабет.  

Проф. Иво Петров – медицински 
директор на УБ Аджибадем Сити клиник 
– София, допълни, че генетичната пред-
испозиция е друг рисков фактор. Хора-
та, които имат ранно развитие (преди 
50-годишна възраст) на сърдечно-съдо-
во заболяване, трябва задължително 
да се изследват по права линия.  

Д-р Калустян отбеляза, че медика-
ментозната терапия има изключително 
важно значение за контрола на риско-
вите фактори, но трябва да се промени 
отношението на пациента и самият той 
да бъде готов да промени начина си на 
живот. Двамата специалисти обърнаха 
особено внимание на това, че някои 
пациенти спират назначената им тера-
пия, тъй като започват да се чувстват 
добре, което на по-късен етап може да 
доведе до повторен сърдечно-съдов 
инцидент. Те призоваха болните да се 
придържат стриктно към назначеното 
лечение.  

- Съвременните проучвания ни дадо-
ха широк избор от медикаменти, които 
бихме могли да приложим както за 
оптимален контрол на дислипидемията, 
така и на повишеното кръвно налягане, 
захарния диабет и т.н., каза д-р Калус-
тян. Кардиологът обърна внимание и на 
ползата от антиагреганти при пациенти, 
които вече са преживели инцидент. - 
Ползата от аспирин при пациенти, 
които имат висок риск от възникване 
на сърдечно-съдов инцидент, и при 
тези, които вече са преживели такъв, е 
доказана във времето, каза още спе-
циалистът. Проф. Петров допълни, че 
статините, които контролират високите 
нива на холестерола, и аспиринът тряб-
ва да бъдат приемани профилактично, 
за да се намали сърдечно-съдовият 
риск.  

Според проф. Румяна Крумова–
Пешева, клиничен психотерапевт и пре-
подавател по клинична психология в СУ 
„Св. Климент Охридски“, отношението и 
нагласата на човек трудно се променят, 
но не е невъзможно. По думите й хората 
сме така устроени, че психиката ни фун-
кционира на принципа на удоволствието 
и сме склонни да избягваме всичко, 
което може да ни причини дискомфорт. 
По-лесно е вместо да признаем, че 
имаме проблем, да го заобиколим. 
Пациентите би трябвало да разберат - с 
помощта на лекарите и психолозите, че 
не са слаби, уязвими и безпомощни, а 
че контролират здравето си. 

Сърдечно-съдовите заболявания са во- 
деща причина за заболеваемост и смърт- 
ност в световен мащаб. Проблемът е осо-
бено актуален за нашата страна, като 
данните сочат, че в България от всеки 
трима души двама умират от сърдечно-
съдови заболявания (миокарден инфаркт, 
мозъчен инсулт, сърдечна недостатъч-
ност). У нас годишно се регистрират 
около 35 хил. инсулта и 11 хил. инфаркта, 
като 30% от тях завършват летално. Спо-
ред статистиката на СЗО всяка година от 
различни сърдечно-съдови заболявания 
умират около 17 млн. души. 

През април т.г. в София, Пловдив, 
Варна, Плевен и Стара Загора желае-
щите имаха възможност да определят 
своя сърдечно-съдов риск в 50 аптеки, 
където обучени специалисти помогнаха 
на хората да разберат чрез специален 
тест доколко са застрашени от подобен 
инцидент. 

ФМ

На фокус 

Сърдечно-съдовият риск
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Осигуряват се условия 
за продължаване за-
плащането както на до-

пълнителни възнаграждения от 
1000 лв. за медицинския и 
немедицинския персонал, пря-
ко зает с пациенти с COVID-19, 
така и за поставяне на ваксини 
срещу COVID-19, реши МС. 

Отчита се, че изплащането 
на допълнителни възнагражде-
ния за работещи на първа линия 
в борбата с COVID-19 медицин-
ски и немедицински персонал, 
на изпълнителите на медицин-
ска помощ, пряко заети с дей-
ности по наблюдение, диагнос-
тика и лечение на пациенти с 
COVID-19, с лабораторни из- 
следвания и потвърждение на 
COVID-19, и за поставяне на 
ваксини срещу COVID-19, е 
ефективна мярка за справяне с 
пандемията и за мотивация на 
кадрите в системата. 

С решението се осигуряват 
условия за заплащането на 
допълнителни възнаграждения 
от 1000 лв. и за поставяне на 
ваксини срещу COVID-19, при 
допускане удължаване срока 
на извънредната епидемична 
обстановка след 30 април т.г. 

 

Национална програма 
за подобряването на 
майчиното и детско 

здраве 2021-2030 г. бе при-
ета, като целта е да се осигури 
устойчивост и да се надградят 
постигнатите резултати в 
областта на майчиното и детс-
кото здраве. 

През последните години се 
наблюдава трайна тенденция 
към ежегодно понижаване на 
коефициента на детската смър-
тност, като нивото за периода 
2014 - 2018 г. намалява от 7.4 на 
1000 живородени деца до 5.6 за 
2019 г. 

Приоритетите на Национал-
ната програма за подобряване-
то на майчиното и детското 
здраве 2021-2030 г. са опред-
елени въз основа на анализ на 
здравно-демографските данни 
и идентифицираните предизви-
кателства в областта на майчи-
ното и детското здраве. Като 
фокус са изведени активната 
промоция на здраве, повиша-
ването на качеството и обхвата 
на медицинските грижи, подо-
бряването на компетенциите 
на медицински и немедицински 
специалисти, развитието на 
здравни и интегрирани здрав-
но-социални услуги с цел пре-
венция на усложненията при 
деца с хронични заболявания и 
увреждания. 

За реализацията на целите 
ще допринесе изграждането 
на Национална педиатрична 
болница, разширяването дей-
ността на здравно-консулта-
тивните центрове за майчино и 
детско здраве, както и създа-
ването на центрове за ком-
плексно обслужване за деца с 
увреждания и хронични забо-
лявания във всички области на 
страната. Предвижда се и из-
граждането на 26 резидентни 
интегрирани здравно-социал-

ни услуги за деца с уврежда-
ния, които имат нужда от пос-
тоянни медицински грижи, 
както и за деца с високориско-
во поведение. 

 

Статут на университетски 
болници получиха „Аджи-
бадем сити клиник МБАЛ 

Токуда“ и МБАЛ „Лозенец“. 
Решението е взето по предло-
жение на министъра на здра-
веопазването, който определя 
кои лечебни заведения или 
техни клиники/отделения при-
добиват правата на универси-
тетски болници/клиники или 
отделения за срока на одобре-
нието/ акредитационната оцен-
ка. Предложението на министъ-
ра е въз основа на мотивирано 
искане от съответния ректор на 
висше училище, съгласувано с 
ръководителя на лечебното 
заведение. 

Университетските болници 
са многопрофилни или специа-
лизирани и в тях се осъществя-
ват дейности по обучение в 
направленията, определени от 
Закона за лечебните заведе-
ния. 

7 април 2021 г. 
 

Определен е съставът 
на Етичната комисия 
по трансплантация. 

Комисията дава становища по 
деонтологични и етични въпро-
си в областта на транспланта-
цията и разрешава вземане на 
органи и тъкани от лица в пред-
видените в Закона за транс-

плантацията на органи, тъкани 
и клетки случаи. 

За председател на Етичната 
комисия по трансплантация е 
определен доц. Бранимир 
Спасов, директор на Специа-
лизираната болница за активно 
лечение по хематологични за- 
болявания. Членове на коми-
сията са: проф. Стоян Мила-
нов - началник на Клиниката по 
анестезиология и интензивно 
лечение на болница „Пирогов“ 
и републикански консултант по 
анестезиология и интензивно 
лечение; доц. Радка Горано-
ва-Спасова, преподавател в 
Катедрата по биоетика към МУ 
София; доц. Нели Градинаро-
ва, преподавател в Катедрата 
по биоетика към МУ София;  
д-р Николина Семерджиева, 
специалист по нервни болести 
в Клиниката по интензивно 
лечение на нервни болести към 
болница „Св. Наум“; доц. Кос-
тадин Нушев, преподавател в 
Богословския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски“; Ели- 
ца Брънкова, клиничен психо-
лог в МБАЛНП „Св. Наум“; д-р 
Ивиан Бенишев, директор на 
дирекция „Медицински дейнос-
ти“ в МЗ, Надежда Бранковс-
ка, директор на дирекция 
„Правна“ в МЗ. 

 

Одобряват резултатите 
от българското учас-
тие в неформалната 

видеоконференция на Съвета 
на ЕС по заетост, социална 
политика, здравеопазване и 

потребителски въпроси, прове-
дена на 16 март т.г. 

В рамките на първата сесия 
министрите обсъдиха Европей-
ския план за борба с рака и 
посочиха най-важните дей-
ствия за неговото успешно реа-
лизиране, сред които засилва-
не на превенцията и ранното 
диагностициране и осигурява-
нето на дългосрочна устойчи-
вост на мерки. България под-
крепи инициативата на Евро-
пейската комисия с оглед уси-
лията на държавите членки за 
намаляване тежестта на онко-
логичните заболявания върху 
пациентите, техните близки и 
здравните системи на държа-
вите. Страната ни подчерта не- 
обходимостта планът да бъде  
съобразен със спецификите на 
националните здравни систе-
ми. 

По време на втората сесия 
министрите проведоха диску-
сия относно прилагането на 
нефармацевтични мерки срещу 
COVID-19 в ЕС. Акцент беше по- 
ставен върху мерките за овла-
дяване на новите варианти на 
вируса, ясното комуникиране 
на ограничителните мерки, не- 
обходимостта производителите 
на ваксини да спазват поетите 
ангажименти. България отбеля-
за, че нефармацевтичните мер- 
ки трябва да бъдат научно 
обосновани, за да гарантират 
приемането на балансирани и 
предсказуеми решения. 

14 април 2021 г.

Решения на Министерския съвет

Глобалната ини-
циатива преминава 
под наслов „Тест-
вай. Диагностици-
рай. Лекувай“. 
Милиони хора по 
света живеят с ком-
прометирана имун-
на система поради 
генетичен дефект. 
През 2021 г. кампанията е посветена на уси-
лията на имунологичната общност за пови-
шаване на осведомеността и насърчаване 
на ранното диагностициране и достъпа до 
лечение. 

Кампанията обхваща три главни теми: 
1. Насърчаване донорството на плазма. 

Достъпът до лечение с плазма е от изключи-
телно значение за осигуряване на живото- 
спасяваща терапия за много пациенти.  

2. Фокус върху ваксинацията – чрез 
предпазване на всеки от нас, ние предпаз-
ваме пациентите с първични имунни дефи-
цити (ПИД). 

3. Ранната диагноза, своевременното 
внедряване на научните постижения в меди-
цинската практика, улесненият достъп до 
лечение водят до подобряване на качество-
то на живот на пациентите. 

Чрез организиране на различни инициа-
тиви Експертният център по редки болести – 
първични имунни дефицити, към УБ „Алек-
сандровска”, в сътрудничество с Междуна-
родната фондация „Джефри Модел”, Българ-

ската асоциация по 
клинична имуноло-
гия, Българската 
асоциация на хора с 
ПИД и Национални-
ят алианс на хората 
с редки болести се 
присъединява към 
усилията на органи-
зации от цял свят за 

популяризиране на първичните имунодефи-
цитни заболявания и призовава пациентите, 
членовете на техните семейства и приятели 
също да партнират. 

Поради условията на въведеното извън-
редно положение и невъзможността за про-
веждане на ежегодните безплатни прегледи, 
организаторите предлагат: 

1. „Пролетно училище“ за пациентите с 
ПИД, което ще се проведе онлайн на 23 
април от 14 часа.  

2. Дигитален сборник с въпроси за евен-
туално наличие на ПИД. Анкетата е аноним-
на и е изготвена от клинични имунолози от 
Експертния център в Александровска. Анке-
тата е налична на страницата на PID Center-
Bulgaria във facebook. 

В програмата на пролетното училище 
участват: проф. Е. Наумова, проф. М. Мурд- 
жева, д-р Спаска Лесичкова, доц. Мария 
Спасова, проф. Й. Стоилова, Ангел Стоиме-
нов и др. 

 
ФМ

Световна седмица  
на първичните имунни дефицити 

22 -29 април 2021 С тази придо-
бивка на практи-
ка болницата ве-
че разполага с 
три линейни ус- 
корителя. 

С високотех-
нологичния мо- 
дел, оборудван с 
дозиметрична 
апаратура, се из- 
вършват интен-
зивно модулира-
но и обемно мо- 
дулирано лъчеле-
чение. Пациенти-
те получават мно- 
го по-висока и 
прецизирана до- 
за в облъчваните органи и части от 
обема, при по-добро запазване на 
критичните структури. С новия 
линеен ускорител може да се про-
вежда също и радиохирургия на 
туморите в почти всички органи. В 
работата с новата апаратура е 
ангажиран висококвалифициран 
екип от 6 лекари, 4 физици и 10 
лаборанти.  

Клиниката по лъчелечение оси-
гурява кратък срок за включване в 
график за лечение и няма листа на 
чакащи пациенти. Не е преустано-
вявала дейност заради пандемия-
та от COVID-19 и работи на пълен 
обем. 

Д-р Мария Влайкова, ръко-
водител на клиниката, уточнява, 
че лечението е напълно безплатно 
с направление от личния лекар на 
пациентите. Тя акцентира върху 
факта, че УБ „Св. Георги“ се спе-
циализира в комплексното интер-
дисциплинарно лечение на паци-
енти с онкологични заболявания с 
възможност за провеждане на 
оперативно лечение, химиотера-
пия, таргетна и имунотерапия, хор-
монално лечение и лъчелечение. 

Клиниката по лъчелечение раз-
полага с 50 легла, а базата е изця-
ло реновирана и модернизирана. 

ФМ

В УБ „Св. Георги“ – Пловдив 

Нов линеен ускорител



В края на март т. г. фарма-
цевтичната компания Pfizer обя- 
ви началото на клинично изпит-
ване на нов антивирусен тера-
певтичен агент - PF-07321332. 
Това е първият орално прилаган 
експериментален протеазен 
инхибитор, който се оценява в 
клинични проучвания. Същевре-
менно във фаза 1b при хоспита-
лизирани участници с COVID-19 
се оценява интравенозно прила-
ганият експериментален протеа-
зен инхибитор на компанията 
PF-07304814. „Пероралният анти-
вирусен клиничен кандидат PF-
07321332, инхибитор на SARS-
CoV-2-3CL протеаза, демонстри-
ра in vitro мощна антивирусна 
активност срещу SARS-CoV-2, 
както и ефикасност срещу други 
коронавируси, което предпола-
га възможност за използване 
при лечението на COVID-19, 
както и потенциално приложе-
ние при бъдещи заплахи от 
коронавируси”, се казва в пре-
ссъобщение на Pfizer.  

Протеазните инхибитори се 
свързват с вирусен ензим (наре-
чен протеаза), предотвратявай-
ки репликацията на вируса в 
клетката. Те са ефективни при 
лечението на други вирусни 
патогени като ХИВ и хепатит С 
както самостоятелно, така и в 
комбинация с други антивирус-
ни средства. Предлаганите на 
пазара терапевтици, атакуващи 
вирусни протеази, обикновено 
не са свързани с токсичност и 
този клас молекули има потен-
циала за лечение на COVID-19, 
което да бъде добре понасяно от 
пациентите. 

„Проектирахме PF-07321332 
като потенциална перорална 
терапия, която може да бъде 
предписана при първите приз- 
наци на инфекция, без да е 
необходимо пациентите да 
бъдат хоспитализирани или да 
се нуждаят от критични грижи”, 
заяви д-р Майкъл Долстен, 
научен директор на Pfizer. Спо-
ред него в случай на успех двете 
опции – пероралното приложе-
ние в началото на инфекцията и 
интравенозното при хоспитали-
зирани пациенти, ще затворят 

цялостния цикъл на лечение на 
COVID-19. 

Проучването, което се про-
вежда сред здрави доброволци 
в САЩ, е рандомизирано, двой-
но сляпо, плацебо контролира-
но, с еднократно и многократно 
дозиране, и оценява безопас-
ността, поносимостта и фарма-
кокинетиката на PF-07321332.  

* * * 
Кортикостероидът budeso-

nide, използван в инхалационна 
форма за  лечение на астма и 
ХОББ, може да съкрати с около 
три дни времето за възстановя-
ване от COVID-19 при амбула-
торни пациенти. Това показват 
резултатите от клинично изпит-
ване сред хора на възраст над 
65 години и сред по-рискови 
пациенти на над 50-годишна въз-
раст. В рамките на проведено 
във Великобритания проучване 
Principle, 961 души са разпре- 
делени на случаен принцип да 
получават инхалационен bude- 
sonide у дома и са сравнявани с 
разпределени на случаен прин-
цип 1819 пациенти, които са на 
стандартна терапия. 

Междинният анализ, бази-
ран на данни, събрани до 25 
март т. г., включва 751 души от 
групата на budesonide (800 µg 
два пъти дневно в продължение 
на 14 дни) и 1028 души от кон-
тролната група.  

Около една трета (32%) от 
хората, приемащи инхалаторен 
budesonide, са се възстановили 
през първите 14 дни след рандо-
мизацията и са останали в 
добро състояние в целия из- 
следван период от 28 дни, в 
сравнение с малко над една пе- 
та (22%) в групата на стандартно 
лечение. 

Ръководителят на проучване-
то Крис Бътлър, професор по 
първична медицинска помощ от 
Оксфордския университет, каза 
по този повод: „Очакваме лека-
рите по целия свят, които се гри-
жат за амбулаторни пациенти с 
COVID-19, да имат предвид тези 
доказателства при вземането на 
решения за лечение”.  

Резултатите ще бъдат публи-
кувани, след като приключи про-

следяването на всички останали 
участници в проучването. 

* * * 
В Обединеното кралство 

стартира проучване на терапии, 
целящи намаляване на броя на 
хората, които биват отново при-
емани в болница или умират в 
последващите месеци след хос-
питализация заради COVID-19. 

Данните на Службата за 
национална статистика показ-
ват, че в рамките на шест месе-
ца след хоспитализация поради 
COVID-19 29% от пациентите 
биват рехоспитализирани, а 
повече от 12% умират в същия 
период. 

Ръководителят на изследва-
нето д-р Шарлот Съмърс от Уни-
верситета в Кеймбридж казва: 
„След като са преживели трав-
мата от хоспитализация с 
COVID-19, твърде много пациен-
ти се озовават отново в болница 
с нови или дългосрочни услож-
нения .За съжаление мнозина 
умират през месеците след 
изписването. Това изпитване е 
първото по рода си, което ще 
изследва какви терапии бихме 
могли да използваме, за да 
намалим опустошителното въз-
действие на заболяването“. 

Проучването e наречено 
HEAL-COVID (Helping to Alleviate 
the Longer-term consequences of 
COVID-19 - Помощ за облекчава-
не на дългосрочните последици 
от COVID-19). То се провежда от 
Университета в Кеймбридж и от 
Центъра за клинични изпитва-
ния на Университета в Ливър-
пул. С цел преодоляване на дъл-
госрочните усложнения от пре-
каран COVID-19 ще бъдат тества-
ни редица съществуващи без-
опасни лекарства върху пациен-
ти в Обединеното кралство. 

HEAL-COVID ще включва 
пациенти, изписани от болница 
след първия им престой за 
COVID-19. Те ще бъдат рандоми-
зирани да получават едно от 
двете лекарства - apixaban и 
atorvastatin - и напредъкът им ще 
бъде проследяван. През следва-
щите седмици ще бъде включено 
и трето лекарство по препоръка 
на британския Терапевтичен 
консултативен комитет по 
COVID-19. 

Проф. Карол Гембъл, дирек-
тор на Центъра за клинични 
изпитвания в Ливърпул, изтъкна, 
че при проучване с подобен 
дизайн през лятото на миналата 
година са оценени възможности-
те на dexamethasone за лечение 
на тежко и критично болни паци-
енти и сега той е част от стан-
дартното лечение на COVID-19 
по целия свят. „Дългият COVID 

може да окаже значително въз-
действие върху качеството на 
живот, което обяснява както 
необходимостта от подобни 
изследвания, така и инвестира-
нето на милиони за откриването 
на десетки специализирани кли-
ники, за да се помогне на потър-
певшите да възстановят здраве-
то си“. 

* * * 
Британски изследователи 

стартират клинично изпитване, 
за да изследват  дали препара-
тът niclosamide, обикновено 
използван за лечение на тении, 
може да предотврати инфекция-
та с COVID-19 при уязвими, 
високорискови пациенти с бъб-
речни заболявания. В предкли-
нични изпитвания е доказано, 
че медикаментът може да спре 
репликацията и да възпрепятст-
ва навлизането на SARS-CoV-2 в 
клетките на горните дихателни 
пътища. 

Данните показват, че един 
на всеки пет пациенти на диали-
за или с бъбречна трансплан-
тация, които са с положителен 
тест за вируса, умира в рамки-
те на четири седмици. Много 
от тези на диализа са принуде-
ни да се излагат на риск и да 
посещават диализния си цен-
тър няколко пъти седмично. А 
тези, които са с бъбречна 
трансплантация, трябва да 
продължават да приемат свои-
те имуносупресори, въпреки 
че те ги правят по-податливи 
на инфекция. 

Проучването PROTECT-V ще 
започне в Cambridge University 
Hospitals с перспективата за 
разширяване и в други британ-
ски здравни центрове. То ще 
включи поне 1500 пациенти с 
бъбречни заболявания, които 
ще бъдат рандомизирани в 
допълнение към обичайната 
терапия да получават или пла-
цебо, или UNI911 (niclosamide), 
преформулиран като назален 
спрей. Локалното приложение 
на медикамента ще намали 
опасността от странични ефек-
ти в тази високорискова 
група. 

 Участниците могат да се 
включат и след ваксинация, 
което ще определи дали niclosa-
mide може да предпази хората 
от вируса самостоятелно, или в 
комбинация с някоя от налични-
те в момента ваксини. 

Ако изпитването е успешно, 
то може да проправи пътя за 
ново лечение за COVID-19 при 
хора с бъбречни заболявания, 
което впоследствие може да 
бъде разширено и към други уяз-
вими групи. 

* * * 
Regeneron Pharmaceuticals 

обяви на 12 април т. г., че едно-
кратното прилагане на коктейла 
от моноклонални антитела на 
компанията намалява с 81% 
риска хора, изложени на Covid-
19, да развият заболяването.  

В проучването са включени 
1500 здрави доброволци, всеки 
от които е съжителствал с няко-
го с положителен тест за SARS-
CoV-2. Около една трета от тях 
са с поне един рисков фактор за 
тежко протичане на заболяване-
то. Една трета са със затлъстя-
ване, а 38% са над 50-годишни. 

Участниците в проучването 
са получили единична доза от 
коктейла с антитела, инжектира-
на подкожно, или плацебо. След 
29 дни 11 души в групата, получи-
ла лечението, са развили 
COVID-19, в сравнение с 59 души 
в групата на плацебо. При лица-
та, които въпреки лечението са 
получили COVID-19, симптомите 
са изчезнали след една седми-
ца, в сравнение с три седмици 
при тези на плацебо. Същевре-
менно е установено, че рискът 
от прогресиране до симптомати-
чен COVID-19 намалява с 31%. 

Тези резултати са подобни 
на резултатите, наблюдавани в 
проучване, проведено от компа-
нията Eli Lilly на нейния монокло-
нален медикамент в домове за 
възрастни хора. Една ключова 
разлика: докато в предишни 
проучвания както на Lilly, така и 
на Regeneron, антителата тряб-
ваше да се прилагат интраве-
нозно, сега Regeneron е използ- 
вал формула, която може да се 
прилага субкутанно.  

Досегашната възможност са- 
мо за интравенозно приложе-
ние, което става в болнични 
условия, докато в същото време 
е доказано, че антителата са 
най-ефикасни в началото на 
заболяването, е едно от основ-
ните препятствия пред използва-
нето на медикамента. Така 
например през януари т. г. Гер-
мания закупи 200 000 дози монок-
лонални антитела на стойност 
400 млн. евро, но до средата на 
март са използвани само около 
800 единици. С малкото дози са 
лекувани пациенти, които по 
друга причина са в болница, 
например в онкологично отделе-
ние, и междувременно са тества-
ни положително за SARS-CoV-2. 

А защо се нуждаем от антите-
ла, когато вече има ваксини? Дан 
Барух, директор на Центъра за 
вирусология и ваксини в Меди-
цинския център „Бет Израел” и 
изследовател в проучването на 
Regeneron, заяви, че подходите 
са „допълващи се“. Към момента 
все още има значителен брой 
хора, които не са напълно вакси-
нирани. Нещо повече, някои хо- 
ра, включително тези с компро-
метирана имунна система, е въз-
можно да не генерират достатъч-
но антитела и биха могли да се 
възползват от антителата, които 
директно се инжектират в орга-
низма им. При някои обстоятел-
ства, например при огнище в 
старчески дом, моноклоналните 
антитела, които започват да дей-
стват веднага, може да бъдат по-
добрият подход. 
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CCOOVVIIDD  ккааллееййддооссккоопп
Повече от година след началото на 

пандемията директорът на Националните 
институти по здравето в САЩ Франсис 
Колинс продължава да има една мечта – 
откриването на Tamiflu за COVID-19 – 
хапче, което пациентът да приема ведна-
га след поставянето на диагнозата - спе-
цифично лечение с поносими странични 
ефекти и ниска цена. То би трябвало да 
действа също толкова добре, колкото и 
онова лечение с антитела, което изисква 
едночасова интравенозна инфузия, но би 
било в таблетна форма, удобна за при-

емане у дома. Оказа се, че пътят до 
сбъдването на тази мечта е дълъг, но 
това не е изненада – обикновените нас-
тинки често се причиняват от коронави-
руси. И учените се шегуват, че въпреки 
похарчените милиарди долари за научно-
изследователска и развойна дейност, все 
още няма лечение за тях.  

Общопризнати са два взаимосвързани 
етапа на заболяването COVID-19: начален 
стадий на активна вирусна репликация и 
последваща фаза на имунен отговор с 
клиничните характеристики на свръхвъз-

паление, свързано с остър респираторен 
дистрес синдром. Във втория случай 
много имунни модулатори и имуносупре-
сивни лекарства, които са широко изпол-
звани в ревматологичната практика, вля-
зоха в употреба за лечение на пациенти 
с умерен или тежък COVID-19. Появи се 
и ново предизвикателство – търсенето на 
медикаменти, които, използвани off label, 
да облекчават симптомите на т. нар. post 
COVID. Нашият скрининг в сайтовете на 
медицински издания показва последните 
търсения в тези направления.



Един на всеки 10 хиляди 
души се ражда с това заболя-
ване, у нас засегнати са 700 
души, от които 120 деца. 

Двата големи проблема на 
пациентите с хемофилия са 
липсата на способност за 
съсирване на кръвта при пла-
нови операции и липсата на 
адекватна рехабилитация. Най-
често хемофилията се прово-
кира от липсата на определени 
фактори на кръвосъсирването 
в хромозомата, която се на- 
следява по майчина линия, 
въпреки че мъжката популация 
е основно засегната. Заболя-
ването при жените се развива 
рядко – при наличие на проме-
нен ген при двамата родители. 
При „женски проводници“ бо- 
лестта се проявява само при 
синовете, а дъщерите са носи-
тели единствено на гена. 

Хемофилиите се срещат с 
еднаква честота във всички 
етнически групи и раси, като 
честотата на хемофилия А е 
приблизително 1 на 6000 мъже, 
а на хемофилия В – 1 на 30 000. 
Около 30% от случаите възник-
ват без предхождаща фамилна 
анамнеза. Клинично се пред-
ставят с различни по вид кръ-
воизливи, чиято честота и 
тежест зависят от степента на 
дефицит на коагулационния 
фактор.  

Българските пациенти с 
хемофилия днес имат дос-
тъп до всички конвенцио-
нални и иновативни лекар-
ствени продукти и броят на 
възрастните пациенти, кои- 
то получават профилактич-
но лечение, непрекъснато 
нараства.  

Проблемите, които остават, 
са свързани с недостатъчни 
количества коагулационни 
фактори на глава от населе-
нието, като по този показател 
в сравнение с повечето евро-
пейските страни заемаме по- 
следни места. 

По повод на Световния ден 
на хемофилията – 17 април, 
първата онлайн платформа за 
социалнозначими заболявания 
„Портал на пациента“ със съ- 
действието на Българската 
асоциация по хемофилия съз-
даде подсекция „Хемофилия“ в 
секция „Редки болести“. 

На 17 април вечерта 
Българската асоциация по 
хемофилия освети в червен 
цвят две знакови публични 
сгради - Националния дво-
рец на културата” в София 
и Параклис-мавзолея “Св. 
Георги Победоносец” в Пле-
вен, като символ на съпри-
частност към хората с 
това заболяване.  
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Няма осигурена адекватна грижа 
за 75 на сто от пациентите с хемофилия по света

https://www.portalnapacienta.bg
https://hemo-bg.org/
https://hemo-bg.org/
https://hemo-bg.org/
https://www.portalnapacienta.bg/%d1%85%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/

