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Авторитетни институции като 
СЗО, ЕК, ECDC бият тревога: Вари-
антът Омикрон настъпва с непоз-
ната досега скорост и неизбежно 
ще постави здравните системи 
пред ново изпитание.  

Според председателя на ЕК 
Урсула фон дер Лайен очаква се 
още до средата на януари 2022 г. 
Омикрон да стане доминиращ 
вариант в ЕС. Някои страни вече 
почувстваха удара: в Дания всеки 
пети новозаразен е с Омикрон; от 
19 т. м. Нидерландия е в пълен лок-
даун, Франция, Австрия, Италия, 
Швейцария, Гърция затягат гранич-

ния контрол, включително и за вак-
синирани. 

В Лондон, където над 40% от 
новите случаи се дължат на новия 
вариант, натискът върху болниците 
започна да расте. Според Британ-
ската медицинска асоциация 
заради способността на силно 
заразния вариант да заобикаля 
имунната защита, до 130 000 слу-
жители на Националната здравна 
служба може да се разболеят от 
COVID в близко време, ако прави-
телството не вземе нови ограничи-
телни мерки. Директорите на всич-
ки болници спешно изготвят пла-

нове за предислоциране на работ-
ната сила, за да гарантират, че 
„основните услуги ще бъдат под-
държани“. 

Европейският център за пре-
венция и контрол на заболявания-
та (ECDC) призова за „решителни 
действия“ за намаляване на раз-
пространението на вируса с цел 
облекчаване на натиска върху 
системите за здравеопазване и 
защита на най-уязвимите групи от 
населението през следващите 
месеци. 
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Актуално 

Настъплението на Омикрон

Да се 
усмихнем  
с надежда 
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Броят е приключен редакционно  
на 20 декември т. г. в 16 часа

С 271 гласа „за“, 3 „против“ 
и 4 „въздържал се“ делегатите 
на 73-тия извънреден събор на 
БЛС дадоха мандат на ръко-
водството за преговори по кон-
кретни параметри и подписва-
не на Анекс към НРД за 2020-
2022г. 

Председателят на БЛС д-р 
Иван Маджаров благодари на 
делегатите и заяви, че за първи 
път се случва съборът да даде 
мандат и рамка на представи-
тели на БЛС за подписване на 
НРД при преговори, които не 
са завършени.  

- Сега ще имаме рамка, по 
която да преговаряме. Налице 
е информация какво планира 
държавата да отдели като 
финанси. Остава да убедим 
партньорите си, че имаме един 
и същ поглед върху нещата и 
гледаме в една и съща посока, 
каза пред делегатите д-р 
Маджаров. 

Предложението на БЛС за 

цените на дейностите следва 
философията на: приоритетна 
подкрепа на извънболничната 
помощ; в болничната помощ - 
ръст на цените на база по-
добро медицинско обслужва-
не, а не на по-голям брой 
прием на пациенти; превес на 
увеличение на цените на кли-
ничните процедури, включител-
но интензивни и амбулаторни 
процедури при еднодневни 
манипулации без престой. 

При изготвяне на предложе-
нието за цени в болничната 
помощ е използван метод за 
определяне на „справедлива 
цена“ за КП – с коефициент, 
изчислен на база на Британ-
ската система на определяне 
на цена на клиничните пътеки. 

 - За следващата година ще 
трябва да предвидим такива 
равнища на цените на меди-
цинските услуги, които да дадат 
възможност на лечебните заве-
дения да оцелеят. Никаква 

реформа не може да бъде 
успешна, ако няма къде да се 
работи, каза пред медиите д-р 
Маджаров. 

- Когато теренът е развали-
на, когато липсват общопракти-
куващи лекари, когато липсват 
достатъчно специалисти – 
всичко това трябва да бъде 
отразено в следващия бюджет 
на НЗОК. Ние видяхме едно 
предложение, което като мак-
рорамка е добро. Това показ-
ва, че все пак държавата изли-
за от кризата, но разпределе-
нието на средствата в този 
проект не е спрямо политиката, 
която се очаква. Не е обърнато 
внимание на извънболничната 
помощ. Първата промяна е да 
се обърне пирамидата – да се 
финансират спешната помощ, 
извънболничната помощ и 
регионите в страната, които са 
изостанали. 

 
ФМ

Областните болници –  
обединени срещу  

общите предизвикателства 
На 9 декември т. г. бе проведено редовно отчетно - избор-

но събрание на Националното сдружение на областните мно-
гопрофилни болници за активно лечение/НСОМБАЛ/.  

Д-р Васислав Петров – изп. директор на МБАЛ „Д-р Ив. 
Селимински“ в Сливен бе преизбран за председател на Упра-
вителния съвет за нов тригодишен мандат.  

Новоизбраният Управителен съвет е в състав:  
- д-р Стефан Филев, изп. директор на МБАЛ „Д-р Ст. Чер-

кезов“ във Велико Търново - зам.-председател;  
- д-р Динчо Генев - изп. директор на „УМБАЛ - Пловдив“ 

в Пловдив;  
- д-р Бойко Миразчийски - изп. директор на „УМБАЛ - 

Бургас“ в Бургас;  
- д-р Минко Михов - изп. директор на МБАЛ „Д-р Тота 

Венкова“ в Габрово.  
За председател на Контролния съвет е преизбран проф. 

Тодор Черкезов, изп. директор на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ 
в Кърджали. За членове на КС за избрани: д-р Панайот 
Диманов - изп. директор на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ в 
Ямбол; д-р Георги Желязков - изп. директор на „МБАЛ Доб-
рич“ в Добрич.  

НСОМБАЛ

Иновативен биоцид за дезинфекция 
на въздуха и различни повърхности, 
създаден на базата на нано сребро, 
беше представен на среща на Българ-
ската асоциация по микробиология, 
организирана от проф. Тодор Кантар-
джиев. 

Продуктът показва висока  ефектив-
ност  не само срещу бактерии, гъби и 
спори, но също и срещу разпростране-
нието на COVID-19. Той може да бъде 
използван за всички болнични помеще-
ния, операционни зали, родилни отде-
ления, COVID-зони, триажни зони и 
линейки. Със същия успех с нано среб-

ро могат да се обработват и тъкани: 
например медицински маски, престил-
ки и облекла.  

Това, което го прави уникален, в 
сравнение със сега съществуващите 
бактерициди е, че е достатъчно да се 
използва веднъж на 30 дни. Специална 
3D машина с ултразвукова мембранна 
технология, представена по време на 
срещата, автоматично прави фина 
мъгла от нано сребро, която равномер-
но се разпространява в цялото дезин-
фекцирано помещение.  Чрез наносре-
бърната мъгла се дезинфекцират 100%  
от повърхностите и предметите от всич-

ки страни в цялото помещение, а това 
гарантира и дългосрочната ефективност 
на биологичния препарат. 

Биоцидът от нано сребро може да се 
окаже много ефективен в борбата сре- 
щу вътреболничните инфекции, които 
засягат между 4 и 10% от хоспитализи-
раните пациенти в развитите страни. В 
България този процент е още по-висок, 
като най-често се наблюдава в отделе-
нията по реанимация и според европей-
ската статистика е причина за смърт в 
10% от случаите. 

Иновативният биоцид за дезинфек-
ция  представлява колоиден разтвор в 

дейонизирана вода на активно вещест-
во - частици нано сребро с големи-
на<35 nm, като среброто в разтвора е 
1,9%. Продуктът е преминал изследва-
ния и изпитания в НЦЗПБ, доказващи 
неговата ефективност върху бактериал-
ни и гъбични щамове, както и срещу 
COVID-19. 

Сред лечебните заведения, които 
вече използват иновативната техноло-
гия за дезинфекция, са СБАЛ по детски 
болести, УБ „Св. Георги”, Пловдив, 
МБАЛ в Търговище и др. 

 ФМ

In memoriam 
Завинаги ни 
напусна 

доц. Мария 
Демирова 
Отиде си от света 

един прекрасен човек и 
изключителен специа-
лист, пулмолог, деятел на експертизата на 
работоспособността, която над 40 години 
до последния си дъх, раздаваше знания и 
опит на нуждаещите се. 

Ще я помним с нейната доброта и 
съпричастност към здравните проблеми на 
болни и здрави, към всички, които се обръ-
щаха за помощ и съвет. 

Тя активно и професионално подпома-
гаше работата на федерация "Обществено 
здраве" с иновативни идеи за профилакти-
ка на белодробните болести, за повишено 
внимание към професионалните заболява-
ния, за модерна здравна политика с цел 
опазване, укрепване, увеличаване на про-
фесионалното и на общественото здраве. 

Поклон пред светлата й памет! 
От колеги от Клиниката по професионални  
заболявания при МБАЛ " Св. Иван Рилски",  

МУ София и от федерация "Обществено здраве"

Предстоят преговорите  
по конкретни параметри на анекс към НРД

Биоцид с нано сребро за ефективна дезинфекция

Молекулярни биолози от Китай са откри-
ли моноклонално антитяло, означено като 
35B5, което може да се свърже с най-стабил-
ната зона в структурата на S-протеина на 
коронавируса и да неутрализира силно 
мутирали варианти. Първите резултати от 
експерименти са обявени в статия в елек-
тронната библиотека bioRxiv.  

Авторите твърдят, че 35B5 е показано в in 
vitro и in vivo експерименти за неутрализира-
не на дивия тип COVID-19, както и варианти, 
които предизвикват безпокойство (VOCs). 
Тестовете in vivo са проведени върху хумани-
зирани мишки. 

Екипът от китайски учени, ръководен от 
Ден Кай, професор от университета „Сун Ят-
сен“ в Гуанджоу, Китай, извършил мащабно-
то проучване,  правят  извода, че антитялото 35B5 защи-
тава всички гризачи от сериозно увреждане на белите 
дробове и смърт. 

„35B5 неутрализира SARS-CoV-2, като се насочва към 
уникален епитоп, който избягва преобладаващите мута-
ционни места“, пише в статията. С други думи, 35B5 е 
насочен към онази част на вируса, чиято структура е една 
и съща за всички разновидности. 

 „Резултатите, които получихме, показаха, че молеку-
лата 35B5 се свързва с тази зона от S-протеина на коро-
навируса, която не се променя по време на процеса на 

мутации, в това число идентифицирани в циркулиращите 
варианти VOCs. Чрез насочване към зоната, антитяло 
35B5 демонстрира капацитет за „паннеутрализираща 
ефикасност“ при множество щамове. Тези открития, 
твърдят учените, могат да бъдат „използвани за рацио-
налното проектиране на универсална ваксина срещу 
SARS-CoV-2“. 

Изследването може да се окаже особено ценно на фона 
на пандемичното разпространение на всички известни 
досега варианти, но и на Омикрон, който е силно мутирал. 

Източник: ТАСС, 1 декември т. г.

В Китай 

Откриват моноклонално антитяло,  
неутрализиращо всички варианти на коронавируса
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„В настоящата ситуа-

ция ваксинацията сама по 
себе си няма да бъде дос-
татъчна, за да предотвра-
тим въздействието на 
варианта Oмикрон, защо-
то няма да има време за 
справяне с все още 
съществуващите пропус-
ки“, каза директорът на 
ECDC Андреа Амон. Тя 
изтъкна значението на 
нефармацевтичните про-
тивоепидемични мерки. 
Според комисаря по здра-
веопазването Стела 
Кириакидес с общо 66% 
напълно ваксинирани ЕС е 
по-добре подготвен за 
предстоящата вълна, зато-
ва трябва да се наблегне 

на по-бързото прилагане 
на третата, бустерна доза. 
Фактът, че четири страни - 
членки на ЕС, все още са 
под прага от 50% ваксини-
рани, според нея, е „много 
обезпокоителен”. 

 „Ваксините сами по 
себе си няма да изведат 
никоя страна от тази кри- 
за. Те не трябва да отме-
нят маските, дистанцията, 
добрата вентилация, мие-
нето на ръцете. Прилагай-
те всичко, действайте по- 
следователно, правете го 
добре”, призова генерал-
ният директор на СЗО Тед-
рос Гебрейесус. 

 
ФМ

Настъплението...
ААккттууааллнноо

Според първите резултати от 
проучване върху малка извадка 
от 115 симптоматични случаи на 
Омикрон ваксината на 
Pfizer/BioNTech - BNT162b2 (без 
бустер), постига сравнително 
висока ефективност от 88% 
срещу новия вариант само за 
период от 2 до 9 седмици след 
втората доза. Ако втората доза е 
била преди 15 седмици или пове-
че, защитният ефект е само 34,1% 
до 36,6%. Две седмици след трета 
доза с BNT162b2 (бустер) защита-
та отново се повишава до 75,5%.  

Положението е още по-слож-
но след ваксинация с две дози 
AZD1222 (AstraZeneca). Защитни-
ят ефект вече не се открива 15 
седмици след втората доза. 
Въпреки това бустерна доза с 
BNT162b2 може да възстанови 
защитата: 2 или повече седмици 
след бустера тя нараства до 

71,4%. Проучването на Лондон-
ското училище по хигиена и тро-
пическа медицина се отнася 
само до способността на вакси-
ните да предотвратяват симпто-
матични инфекции.  

В друго проучване – на екип 
от Университета в Оксфорд, 
лабораторните изследвания, при 
които серум от ваксинирани е 
тестван върху изолиран от паци-
ент „жив“ Омикрон вирус, пот-
върждават опасенията, че новият 
вариант до голяма степен избяг-
ва имунната защита, получена 
чрез двойна ваксинация с 
AZD1222 или BNT162b2. При 
BNT162b2 средният титър на неут-
рализиращите антитела спада от 
1609 срещу дивия тип вирус до 54 
срещу варианта Oмикрон. При 1 
участник от общо 21 души този 
показател е под доказателстве-
ната граница. При AZD1222 титъ-

рът е под границата на откриване 
при всички 22 участници с едно 
изключение. 

„Този спад вероятно ще дове-
де до увеличаване на инфекциите 
при по-рано заразени или двойно 
ваксинирани лица, което може да 
доведе до допълнителна вълна от 
инфекции, въпреки че понастоя-
щем няма доказателства за пови-
шен потенциал на вируса за при-
чиняване на тежко заболяване, 
хоспитализация или смърт", 
посочват авторите на проучване-
то в публикацията в medRxiv. 

Междувременно ЕК задейства 
клаузата в договора с производи-
телите на ваксината на 
Pfizer/BioNTech, която позволява 
да се иска разработването на 
модифицирана ваксина в рамки-
те на 100 дни. Поръчани са над 
180 милиона дози ваксини, адап-
тирани срещу Омикрон.

Ваксините и Омикрон – нови данни

Асена Сербезова е за- 
вършила Фармацевтичния 
факултет на МУ в София 
през 1996 г. Защитава 
дисертация в областта на 
социалната медицина и 
организацията на здравео-
пазването и фармацията 
през 2007 г. Притежава 
магистърска степен по 
здравен мениджмънт и 
обществено здраве от МУ в 
София и магистърска сте-
пен по здравна политика и 
фармакоикономика от 
Barcelona School of Manage-
ment, Испания. През 2019 г. 
завършва магистратура по 
психология във Великотър-
новския университет. Има 
три специалности: органи-
зация и икономика на 
аптечната и дистрибутор-
ската практика, организа-
ция и икономика на фарма-
цевтичното производство, 
клинична фармация. Профе-
сор е в Катедрата по здрав-

на политика и мениджмънт 
към Факултета по общест-
вено здраве при МУ в 
София. През периода 2014 –
2018 г. е директор на Изпъл-
нителната агенция по 
лекарствата към министъра 
на здравеопазването. Била 
е член на Управителния 
борд на ЕМА и член на 
Комисията за оценка на 
здравните технологии. От 
февруари 2020 г. е предсе-
дател на Управителния 
съвет на Българския фарма-
цевтичен съюз. 

Има над 20 години опит в 
лекарствения сектор, зае- 
майки различни позиции в 
представителства на произ-
водители на лекарства, дис-
трибутори и договорни 
изследователски организа-
ции за клинични изпитва-
ния. Одитор е по европей-
ски стандарти за добри 
практики във фармацевтич-
ния сектор.

Признание 
На юбилейно тържество под мотото 

"100 години българско съдийство" Асоциа-
цията на съдиите по футбол в България 
връчи плакет и парична награда в размер 

от 1000 лв. 
на д-р Иван 
Вълчев от 
КАИЛ на 
УМБАЛ „Св. 
Анна” в Со- 
фия. 

Д-р Въл- 
чев е бивш 
фу т бо л ен 
съдия и 

чрез него асоциацията благодари на 
всички медици, отдадени на битката 
срещу COVID-19.  

Наградата ще бъде дарена благотвори-
телно на дете с рядко генетично заболява-
не. 

ФМ

Минути след избора на новото правител-
ство в Народното събрание, проф. Асена  
Сербезова сподели: 

- Животът е колело. Постът е отговорност. Здравният 
министър ще бъде номер 33 от 1944 г. насам. За този пери-
од от време в повечето държави има далеч по-малко 
здравни министри. За да се разгърнат средносрочните и 
дългосрочните цели, необходим е хоризонтът на поне един 
мандат. 

В здравеопазването има много интереси, лобита. В 
здравеопазването същестуват много проблеми, които 
години наред не са решавани. Може би затова столът на 
министъра е горещ. Има много мерки, простички и органи-
зационни, които биха могли да се направят. Налице са и 
други проблеми, които изискват по-сериозен анализ и 
инвестиции. И, разбира се, най-вече трябва да има воля.

Проф. Асена Сербезова: 

Животът е колело

Среща в МЗ 
Партньорство със СЗО 

Министърът на здравеопазването проведе среща на 
16 т. м. с представителите на СЗО у нас д-р Скендер 
Сила и доц. Михаил Околийски. Д-р Сила предаде поз- 
драви от регионалния директор на СЗО за Европа д-р 
Ханс Клуге.  

- За мен е удоволствие отново да работим заедно, 
този път в качеството ми на здравен министър. Както 
знаете, България има едно от най-ниските ваксинацион-
ни нива срещу COVID-19 в Европа. Затова и сред основ-
ните приоритети на правителството е повишаването 
броя на ваксинираните български граждани. В това 
отношение ще имаме нужда, и уверена съм, ще получим 
подкрепата на СЗО, посочи министър Сербезова. 

В рамките на срещата бяха очертани приоритетните 
области на сътрудничество. Наред с отговора на панде-
мията от COVID-19, фокусът ще бъде върху незаразните 
хронични болести и рисковите фактори (тютюнопушене, 
злоупотреба с алкохол, затлъстяване), психичното 
здраве, електронното здравеопазване, повишаването 
на обществената осведоменост за ваксините чрез 
информация, основана на научни доказателства. 

ФМ

l За разрешението за нови 
 медицински дейности в Казичене 

- Със заповед от 30 септември 2021 г. на минис-
търа на здравеопазването са разрешени нови 
медицински дейности в структурата на съществу-
ващи клиники в МБАЛ „Сърце и мозък“ в Плевен 
по специалностите медицинска онкология, невро-
хирургия, анестезиология и интензивно лечение, 
съдова хирургия, ортопедия и травматология, кар-
диология, пневмология и фтизиатрия, и акушер-
ство и гинекология. Към настоящия момент няма 
заповед за нови дейности в МБАЛ „Сърце и 
мозък“ в Казичене. 

Това коментира министър Сербезова по време 
на парламентарен контрол.  

Проф. Сербезова подчерта, че в МЗ е предста-
вена комплексна оценка, предложение за нови 
медицински дейности и становище от НЗОК, съг-
ласно което „съответните средства за финансира-
не на новите медицински дейности ще бъдат пред-
видени във финансовите планове  на НЗОК за 
периода от 2024 г.“ 

Според проф. Костадин Ангелов, вносител на 
въпроса, НЗОК не може да предвиди средства в 
бюджета си за 2024 г., след като бюджетът се приема 
в НС. По думите му в София по Здравна карта няма 
свободни легла, няма свободни легла и по различни-
те профилни специалности, но, за да се осигури 
необходимият ресурс от 500 легла, директорите на 
„Лозенец“, „Пирогов“ и „Александровска“ са получи-
ли задачи да съкратят болнични легла. Проф. Сер-
безова подчерта, че към изискваната допълнителна 
информация от ИАМН и НЗОК ще изиска и доклади 
за цитираните болници. 

l За националната детска болница 
- За мен са важни възстановяването на нор-

малния учебен процес в Медицински факултет към 
СУ „Св. Климент Охридски“, както и намирането 
на най-доброто и дългосрочно работещо решение 
за създаването на Национална детска болница, 
отговаряща на нуждите на детското здравеопаз-
ване. 

Това каза министър Сербезова в отговор на 
депутата от ГЕРБ-СДС проф. Асен Балтов относно 
вливането на „Лозенец“, която е база за обучение 
на студенти по медицина от СУ, в СБАЛ по детски 
болести, която е база за обучение на студентите от 
МУ-София. 

- Изясняването на казуса по преобразуване на 
дружествата, имащи отношение към проекта за 
изграждане на нова детска болница, е една от 
първите задачи, с които се заех. Изпратих писмо 
до съветите на директорите на трите дружества и 
изисках незабавно да преустановят  действията 
по привеждане в изпълнение на решенията на 
едноличния собственик на капитала по преобра- 
зуване на дружествата, до получаване на допъл-
нителни указания. Проведох срещи с всички заин-
тересовани страни – ректора на СУ „Св. Климент 
Охридски“, ръководствата на „Лозенец“, на 
СБАЛДБ и на „Здравна инвестиционна компания 
за детска болница“. Окончателно решение във 
връзка със започнатото преобразуване на посоче-
ните дружества ще взема след изясняване на 
всички факти и обстоятелства, каза още проф. 
Сербезова.

Първи коментари на  
министъра на здравеопазването 
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В УБ „Св. Марина“ – Варна  

Животоспасяваща 
модерна интервенция

Добрата новина

Малък 10-годишен пациент е насо-
чен по спешност към варненската уни-
верситетска болница след установен 
тежък мозъчен кръвоизлив и в увреде-
но общо състояние. Във Варна е извър-
шен ядреномагнитен резонанс за по-
детайлно установяване на кръвоизли-
ва. Вследствие на изследването е диаг-
ностицирана тежка вродена артерио-
венозна малформация на жизненоваж-
но място в мозъка. Събира се мулти-
дисциплинарен екип от интервенцио-
нални рентгенолози, детски невролог, 
педиатър, неврохирург и реаниматори. 
Поради бързото влошаване на състоя-
нието на детето екипът взема решение 
да бъде приложено ендоваскуларно 
лечение. Доц. Георги Тодоров, интер-
венционален рентгенолог в Клиниката 
по образна диагностика, извършва 
успешно животоспасяващата интер-

венция. Благодарение на бързата и 
адекватна реакция на лекарите и 
модерната апаратура малкият пациент 
е спасен и се възстановява успешно. 

- Клиничното състояние на детето 
се влошаваше динамично и се наложи 
да бъде извършена спешна операция. 
Установената артериовенозна мал-
формация се намираше в малкия 
мозък в непосредствена близост до 
ствола на мозъка, където са разполо-
жени центровете за сърдечна дейност 
и дишане. Приложихме изключително 
съвременен метод на лечение и детето 
вече се възстановява отлично, обясни 
доц. Георги Тодоров. 

Родителите на 10-годишния пациент 
изказаха своята огромна признател-
ност към целия екип от специалисти на 
варненската университетска болница.  

ФМ

Както всяка година, в рамките на бла-
готворителните прояви и инициативи 
пред Коледа и Нова година доброволци-
те на Българския младежки Червен 
кръст посетиха над 200 деца от 5 столич-
ни болници и ги зарадваха с коледни 
подаръци. 

Доброволците бяха при малките 
пациенти, лекувани  в детските отделе-
ния на УМБАЛСМ „Пирогов“ и СБАЛ по 
детски болести, в Клиниката по детска 

хематология и онкология на УМБАЛ 
„Царица Йоанна – ИСУЛ“, както и в детс-
ките клиники на УМБАЛ „Александров- 
ска“, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ и 
МБАЛ „Национална кардиологична бол-
ница“. 

Подаръците са осигурени от The Walt 
Disney Company и съдържат книжки, 
играчки, бутилки за вода за многократна 
употреба с популярни герои на компа-
нията. 

ФМ

Коледни подаръци  
за деца в болници

МОН 
Рейтингова система  
на висшите училища  
в България 

За 11-и път рей-
тинговата система 
сравнява 52 висши 
училища в страна-
та, които обучават 
студенти по стоти-
ци специалности, 
разпределени в 52 
професионални направления. 

Данните се обновяват всяка година и на тази 
база се правят сравнения за мястото и постиже-
нията на висшите училища. Отчитат се 100 индика-
тора, сред които качеството на подготовка на сту-
дентите, учебният процес, учебната среда, социал-
но-битовите и административните услуги, научната 
работа, престижът, реализацията на пазара на 
труда, доходите и регионалната значимост. 

И през 2021 г. медицинските университети и тех-
ните филиали заемат челните места в класацията в 
различните медицински направления – медицина, 
стоматология, фармация, обществено здраве, 
здравни грижи. 

l На престижното първо място са МУ в 
София и МУ в Пловдив; 

l На второ място е МУ във Варна; 
l На трето – МУ в Плевен. 
Статистиката, отчетена от рейтинговата систе-

ма, сочи, че студентите в направление медицина в 
страната са се увеличили за последната година с 
6%. В същото време в направление обществено 
здраве са намалели с 11%.  

Медицината е на трето място като най-предпо-
читано професионално направление след икономи-
ката и педагогиката. 

Нарастване има и при средния осигурителен 
доход. Най-голямо е увеличението в професио- 
налните направления, които подготвят кадри за 
здравеопазването и образованието. Средният 
осигурителен доход при завършилите медицина за 
последната година е скочил с 35%, а на завършили-
те здравни грижи - с 30%. Работещите в сферите 
медицина и обществено здраве са редом до профе-
сионални направления извън здравеопазването с  
най-високи средни доходи през тази година. 

 
ФМ

95 души са се въз-
ползвали от безплат-
ните профилактични 

прегледи за мъжко здраве, които се 
провеждаха през целия ноември в 
Клиниката по урология и андрология, 
в рамките на международната ини-
циатива Movember. При 24 от паци-
ентите е открита ранна форма на 
карцином на простатната жлеза. Те 
веднага са били насочени за допъл-
нителни изследвания в клиниката и 
вземане на биопсия, след което е 
изготвен план за лечение. 

Други 25 мъже са потърсили 
помощта на уролозите за различни 
андрологични проблеми, сред кои- 
то: еректилна дисфункция; изкривя-
ване на половия член; възпалителни 
заболявания на тестисите и на при-
датъците им. 

Те също са насочени към по-ната-
тъшно лечение в Клиниката по уро-
логия и андрология.  

- Установен навреме, карциномът 
на простатната жлеза е лечим. Ако не 
бяха дошли на профилактичен прег- 
лед, тези мъже, при които установих-
ме ранна форма на болестта, щяха да 
се влошат с времето и вероятно някои 
от тях да изгубят живота си, коменти-
ра началникът на клиниката акад. 
Чавдар Славов. 

По честота ракът на простатата е 
на второ място в България след рака 
на белия дроб при мъжете. Годишно 
се разболяват около 3000 мъже. Най-
често от рак на простатата боледуват 
хора над 60 години, но не са изключе-
ние и по-ранните прояви на болестта, 
когато тя протича и по-агресивно. За 
разлика от развитите държави, у нас 
простатният карцином в повечето слу-
чаи се открива в напреднал стадий, 
когато възможностите на медицината 
са ограничени. Той е сред тихите убий-
ци, тъй като преди да авансира, няма 
почти никакви симптоми. Единствени-

ят начин да бъде открит навреме са 
редовните профилактични прегледи 
при уролог и изследване на специфич-
ния туморен маркер PSA. 

В УМБАЛ „Царица Йоанна – 
ИСУЛ“ преди няколко месеца бе от- 
крит „Център за комплексна терапия 
на туморите на простатната жлеза“. 
Фокусът при клиничното поведение 
при тези заболявания на простатата 
е насочен върху високотехнологични-
те, минимално инвазивните и съще- 
временно максимално ефективни 
методи на диагностика и лечение. 
Центърът разполага с последно поко-
ление хибриден лазер, както и с една 
от най-съвременните системи за  
биопсична диагностика на простатна-
та жлеза – чрез трансректален или 
трансперинеален достъп, позволява-
ща изключително прецизно насочва-
не към съмнителните зони в простат-
ната жлеза.  

ФМ

Movember в УБ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Фондът бе отличен по време на го- 
дишната среща на членовете на камара-
та с посланика на САЩ у нас Н. Пр. Херо 
Мустафа, в присъствието на над 100 
представители на компании - членове на 
камарата.  

В присъствието на посланик Мустафа 
и на президента на Американската кама-
ра Оливие Маркет стилни статуетки бяха 
връчени на всеки от представителите на 
трите организации, допринесли най-
много за успеха на общия дарителски 
фонд: Дора Стрезова, изп. директор на 
„Кока-Кола България“, Десислава 
Тальокова, изп. директор на фондация 
„Америка за България“ , Красимир Ненов, изп. 
директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“. 

Проектът „Обединени срещу COVID-19“ бе осъщест- 
вен в периода между април и май 2020 г., когато Българ-
ският дарителски форум, фондация „Америка за Бълга-
рия“, посолство на САЩ у нас и Американската търговс-
ка камара в България осъществиха благотворителна 
кампания по събиране на средства за най-засегнатите 
групи от коронавируса у нас. Общият обем събрани 
средства бе 1 006 475 лева, дарени от 40 компании, фон-
дации и отделни личности. По време на кампанията бяха 
получени заявки за 693 проекта, като 112 бяха подкрепе-
ни. Помощта достигна до близо 700 000 души в цяла Бъл-
гария. 

С тази специална награда Бордът на директорите на 
камарата изразява своята искрена признателност към 

тези, които допринесоха в най-значима степен за финан-
сирането на „Обединени срещу COVID-19“.  

Американската търговска камара в България взе 
решение за учредяване на наградите „AmChampion”, за 
да може да отличи най-активните свои членове, чиято 
работа е допринесла за развитието на камарата, за пос-
тигане на общи цели и за подобряване на бизнес клима-
та у нас. AmCham Bulgaria е гласът на трансатлантичес-
ката икономика в България вече над 27 години. Тя обеди-
нява над 300 американски, мултинационални и българ-
ски компании с доказана репутация. 

През юни т. г. камарата организира подготовка, пред-
ставяне и дискусия по доклад „Зравеопазването като 
инвестиция“, който отразява задълбочено показатели и 
критерии, както и предложения за промяна в състояние-
то на здравната система у нас. 

ФМ

Фонд „Обединени срещу COVID-19” 
е избран за Проект на годината на Американската търговска камара в България

https://amcham.bg/wp-content/uploads/2021/06/AmCham-%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-BG-1.pdf


За Българската асоциация по лекар-
ствена информация (БАЛИ) 2020 година 
бе юбилейна. През изминалите 10 годи-
ни БАЛИ проведе над 62  обучителни 
събития с 320 лектори от ЕС и България, 
и сред повече от 4300 участници в 
събитията.  

БАЛИ е неправителствена организа-
ция в обществена полза, създадена от 
група съмишленици и ентусиасти от 
Факултета по обществено здраве и 
Фармацевтичния факултет към Меди-
цинския университет в София. От създа-
ването си до днес асоциацията активно 
работи за усъвършенстване, квалифи-
кация и повишаване професионалната 
компетентност на своите членове, и се 
наложи като платформа за конструкти-
вен диалог и партньорство между заин-
тересованите страни във фармацевтич-
ния сектор 

БАЛИ планираше поредица от съби-
тия, за да отбележи 10-ия си юбилей. 
Глобалната пандемия възпрепятства 
провеждането на всички набелязани 
инициативи, но на 5 юни 2020 г. асоциа-

цията успя да организира и проведе 
мащабно международно събитие с 
общоевропейско значение. Участници 
бяха над 150 регулаторни експерти от 
индустрията в България и от други евро-
пейски държави, представители на дър-
жавни институции и неправителствени 
организации в сектора. С изключение 
на Европредседателството на Бълга-
рия, до момента у нас не е провеждан 
форум с участието на лидери в областта 
на европейската лекарствена регула-
ция от най-висок ранг. В е-конгреса 
участваха петима директори на водещи 
институции в ЕС - Европейската агенция 
за лекарства (ЕМА) - проф. Гуидо Рази, 
Изпълнителната агенция по лекарства-
та в България - маг.-фарм. Богдан Кири-
лов, Австрийската агенция за лекарства 
(AGES) – д-р Криста Виртюмер Хох, 
Паул Ерлих институт (PEI) - проф. Клаус 
Цихутек, д-р Сузане Кайтел, директор 
на Директората за качество на лекар-
ствата – EDQM, към Съвета на Европа. 
Провеждането на он-лайн конгреса под 
мотото „Meet the Regulators“ е значимо 

постижение в областта на европейски-
те лекарствени регулации, което озна-
менува достойно юбилея на БАЛИ и 
свидетелства за ролята и утвърдените 
позиции на асоциацията през измина-
лия 10-годишен период. 

Беше издаден Алманах, в който са 
обобщени всички дейности и събития, 
които БАЛИ е реализирала в изминали-
те 10 години. Създаден бе и филм, пос-
ветен на юбилея, в който лектори, 
съмишленици и партньори от страната и 
чужбина изразяват своите впечатления 
от БАЛИ и подчертават значението й за 
формирането на лекарствено регула-
торно общество в България, което сво-
евременно и на високо научно ниво 
надгражда своите компетенции и се 
информира за най-актуалните новости в 
областта на националната и световната 
лекарствена политика. 

На 10 декември 2021 г. в контекста 
на 10-годишния си юбилей Българската 
асоциация за лекарствена информация 
отличи няколко свои значими поддръж-
ници в различни категории.  

Специални кристални статуетки бяха 
връчени на компаниите Medochemie 
LTD.; Smart S Pharma; Astellas Phar-
ma EOOD; Ecopharm; Novartis Bulga-
ria. С почетно отличие бе наградена ка- 
то един от създателите на БАЛИ и дълго-
годишен член на Управителния съвет 
проф. Генка Петрова. За ползотворно 
сътрудничество бе отличен изпълнител-
ният директор на ИАЛ Богдан Кирилов. 
Главният редактор на вестник „Форум 
Медикус” Дарина Стоева получи награ-
да като медиен партньор на БАЛИ през 
изминалите 10 години. ФМ
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Български лекари патентоваха продукт - ком- 
бинация от хранителни добавки и билкови екстракти, 
който може да подпомогне организма в борбата с 
COVID, грип и други вирусни инфекции. Той е 
абсолютно безвреден и съдържа само натурални 
екстракти и добавки. Още с пускането на пазара 
свършва за броени дни, а създателите признават, че 
не са очаквали такъв успех – на ход са преговори за 
продажба в Австрия, запитвания има и от други 
държави. 

Зад Corviral стоят опитът и знанията на двама 
български лекари – проф. Иво Петров, един от 
най-известните кардиолози у нас, и д-р Камен 
Стойчев, чиято страст е изучаването силата на 
природата и използването й за решаване на 
различни здравословни проблеми. Създаден е в 
разгара на COVID-кризата, когато целият свят 
усилено търси начин да спаси хората от коварния 
вирус, тестват се лекарство след лекарство, а 
ваксината още е мираж. Първоначално създатели-
те го изпробват върху себе си, близки и колеги, 

изложени на чест контакт с COVID-пациенти. От 
20 лекари и сестри, приемащи медикамента, не 
се разболява нито един. 

Една от първите е и 96-годишната баба на д-р 
Стойчев: „Имаше температура, болки в гърлото и 
леко покашляне. Бях изключително притеснен за нея 
заради възрастта, но след два дни ударна доза от по 
9 капсули на ден нямаше и следа от оплакванията“, 
споделя той. „Corviral има най-благоприятно въздей-
ствие, ако приемът  започне още при първи 

симптоми. Пробвахме го и при 28 души, 
диагностицирани с COVID-19, които се 
повлияха много добре”, разказа още 
той. До момента производителите са 
получили обратна връзка от 15 000 
души, приемали продукта, като 
отзивите на всички са отлични. 

Освен, че би могъл да облекчи 
симптомите на вируса, благодарение 
на своя състав, продуктът е добър 
вариант за предпазване и от грип и 
сезонни вируси. Може да се приема 
профилактично в преходните сезони, 
когато имунитетът на организма 
отслабва. 

„Аз лично вземам по три капсули 
два часа преди да отида на място с много хора“, 
разказва д-р К. Стойчев. Лични лекари изписват пре-
парата и на хора, които се възстановяват след COVID 
– за подсилване на имунитета. 

Идеята за създаването на препарата хрумва на 
проф. Петров от публикации на учени, които 
доказват, че билки успешно блокират развитието на 
тежка симптоматика при заразени с коронавирус. 
Правят проучване на различните видове 
комбинации и създават формула с внимателно и 

специално подбрани растителни екстракти, 
витамини и минерали, чиято синергия води до 
изключително силно и бързо действие. Екстрактът от 
листата на хининово дърво алкализира средата и 
защитава клетката от вируса. Продуктът включва и 
екстракт от глог, за който кардиолози твърдят, че 
предпазва сърдечно-съдовата система. Има и 
ябълков пектин.Той спомага за здравословното 
състояние на стомашно-чревния тракт, което пък е 
изключително важна предпоставка за функцио- 
ниране на имунната система. Формулата на успеха 
включва също витамин С, цинк, селен и джинджифил 
– вече познати средства за борба с вируси. 
Продуктът съдържа и извлеци от корените на 
мушкато и глухарче. Друго вещество, което е из- 
ползвано в битката с COVID-19 в Китай, е амо- 
ниевият глициризинат от билката женско биле – той 
има мощно противовъзпалително действие. 

Когато авторите споделят публично първите ре- 
зултати от проучването, ефектът е изненадващ – 
Corviral буквално свършва в аптеките. Налага се 
спешно да произведат още. В момента нужните 
количества са осигурени, като може да се поръчва и 
онлайн през сайтовете на аптеките партньори. Всич-
ки приходи от продажбите създателите влагат в завод 
в Ботевград и разкриват поточна линия – с идеята да 
направят масово производство и техните открития да 
достигнат до широк кръг хора. В момента работят 
върху други продукти, в които да използват силата на 
природата за успешното справяне с различни 
здравословни проблеми. 

Corviral е хранителна добавка и не замества 
здравословното хранене. Продуктът се продава в 
аптеките. Статията е информативна и не може да 
замести преглед или консултация със специалист.

С уникално присъствие  
във фармацевтичния сектор

Български билков препарат срещу COVID и грип

На официална среща в 
началото на декември т. г. рек-
торът на МУ в Плевен проф. 
Добромир Димитров и начал-
никът на Висшето военновъз-
душно училище „Г. Бенковски“ 
в Долна Митрополия (ВВВУ) 
бригаден генерал Юлиян 
Радойски подписаха меморан-
дум за сътрудничество в сфе-
рата на висшето образование.  

Целта на двете висши учи-
лища е да обединят своите уси-
лия за реализиране на съв-
местна дейност и партньор-

ство в разработването на ин- 
тердисциплинарни хибридни 
учебни програми, сформиране 
на съвместни научноизсле- 
дователски колективи за осъ-
ществяване на научни публика-
ции, разработки, подготвяне на 
учебници и помагала, както и 
на общи проекти. Чрез съв-
местно организиране и учас-
тие в образователни и научни 
форуми, обучения и дискусии 
ще се осъществи обмен на 
идеи и знания. 

Изграждането и включване-

то на висшите училища в стра-
ната в  интердисциплинарни и 
междууниверситетски мрежи е 
в унисон със Стратегията за 
развитие на висшето образ-
ование, както и с изискванията 
на пазара на труда. Основната 
цел е да се изграждат конку-
рентоспособни млади специа-
листи, обучавани по нови спе-
циалности, водещи до овладя-
ване на знания и умения в син-
хрон с авангардните техноло-
гии. 

ФМ
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Когато говорим за психологично въз-
действие на коронавируса и пандемията, 
трябва да имаме предвид два основни 
аспекта: първият е въздействието на 
коронавируса върху пациентите, а втори-
ят е как той се отразява на медицинските 
професионалисти, на персонала. Като че 
ли вторият въпрос убягва от полезрение-
то на обществеността, не се дискутира. 

Огромна част от пациентите с COVID-
19 имат психиатрични или неврологични 
симптоми, или смесица от двете. По-
често подобни симптоми се наблюдават 
и при тези, които са прекарали COVID-19 
по-леко или средно тежко. Случва се 
хора, които са били интубирани и буквал-
но върнати към живота, след това да про-
дължат уверено живота си без описаните 
проблеми.  

Първите изследвания по отношение 
на психичните симптоми, свързани с 
COVID-19, са направени в Китай. Китай-
ски учени изследвали голяма група паци-
енти с COVID-19 с помощта на въпросник 
за личностен дистрес. Те обобщават, че 
са открили много психиатрични симптоми 
при пациентите: най-вече високи нива на 
тревожност и соматизация. Наблюдава-
ме същото и с наши пациенти, които 
често споделят по време на и след пребо-
ледуване от COVID-19: „Не ми стига възду-
хът“. Това е соматизационен симптом, а 
не симптом на COVID-19. Хората са про-
чели, че при COVID-19 има недостиг на 
въздух и затова приемат, че и те имат 
този симптом.  

Много проучвания след хоспитализа-
ция на пациенти с COVID-19 показват 
изявени психиатрични симтоми, които 
включват тревожни разстройства, депре-
сивни разстройства и посттравматично 
стресово разстройство. Изследванията 
представят и ефектите върху пациенти, 
които вече имат някакви психиатрични 
диагнози – наблюдава се от 20- до 25-про-
центно влошаване на тяхното функциони-
ране в чисто социален и психологичен 
план. Големият въпрос след установява-
не на този факт е при липсата на възмож-
ности за директен личен контакт, какво 
да правим с тези хора? Има препоръки 
на изявени експерти да се работи въз-
можно в най-голяма степен с телемеди-
цина, т.е. тези консултации да стават 
онлайн, когато е невъзможно психиатър 
да посети пациента. Такива консултации 

имат много добро въздействие 
по отношение например на 
въпроса за карантината, за- 
щото много хора се смущават 
от това, че трябва  да прекарат 
в изолация 2 седмици. И не- 
случайно много от изследова-
телите посочват, че каранти-
ната в същността си е алтруис-
тичен акт – ти предпазваш дру-
гите.  

Обобщените данни от 215 
големи проучвания в 30 държа-
ви, обхванали повече от 105 
хил. пациенти с остри симпто-
ми на COVID-19, показват, че 
психиатричните и неврологич-
ните симптоми са много по-
чести в сравнение с други 
заболявания. Така се стига до 
един много тежък извод: зася-
гането на психичното здра-
ве от COVID-19 ще се 
окаже правило, а не из- 
ключение. В тези големи про-
учвания най-честите психиа-
трични симптоми са депресия, 
главоболие, хипохондрия, без-
съние, паник атаки, различни 
видове фобии и тревожност. 
Силно повишен е рискът от суицид, осо-
бено при пациенти с депресия, при които 
спусковият фактор може да се окаже 
COVID-19. 

В края на октомври 2021 г. в Детската 
болница UCSF Benioff в Сан Франциско 
например установяват психотични симп- 
томи при трима тийнейджъри, които 
боледуват от COVID-19. Тези млади 
хора имат суицидни мисли, параноидни 
идеи и т. нар. foggy brain. И още по-
интересното е, че тези проявления се 
дължат на антитела, с които самият 
организъм атакува мозъчните тъкани, 
т.е. това е една автоимунна хиперреак-
ция, но на повърхността се вижда кар-
тината на психоза. 

Тогава възниква големият въпрос: 
„Доколко коронавирусът може да бъде tri-
gger factor – спусъкът, който да отключи 
подобна на наблюдаваната симтомати-
ка?“ Оказва се, че тези случаи нямат 
голяма полза от терапията с антипсихоти-
ци, която ние психиатрите конвенционал-
но използваме. Тийнейджърите са били 
извадени от това състояние чрез терапия 

с антитела. Следователно имунотерапия-
та има много добро въздействие при 
пациенти с особено тежки психични сим-
птоми. 

В Обединеното кралство има данни 
за 2020 г. и 2021 г., според които прибли-
зително 250 хил. пациенти на възраст над 
10 години, предимно хора в млада въз-
раст, са имали неврологични или психиа-
трични симтоми и те са продължили 
дълги месеци след приключване на забо-
ляването. 

Не трябва да се забравят медицин-
ските професионалисти, които работят с 
пациенти с коронавирус, независимо 
дали са в болничната или доболничната 
помощ. До 20% от лекарите изпитват тре-
вожност, 25% – депресия, 8%  – безсъ-
ние, а до 49% – дистрес. Тези хора все-
кидневно се сблъскват с тежки случаи на 
пациенти с COVID-19, изтощени са физи-
чески, но също така и психически, защо-
то са свидетели на смъртта на много 
болни. Срещата със смъртта не може да 
се превъзмогне, дори и човек да работи 
години наред в интензивно звено. Тези 

медици със сигурност имат нужда от пси-
хологична помощ и подкрепа, не е доста-
тъчно само финансовото стимулиране на 
труда им.  

Голям проблем в обществото ни е 
неинформираността на гражданите за 
COVID-19 и ваксините за превенция от 
вируса. Българският народ е слабо 
информиран. Той чете интернет сайтове, 
голяма част от които не предоставят офи-
циално потвърдена и точна информация 
за коронавируса и ваксините. Много 
хора черпят от тези сайтове „знания“ за 
COVID-19, от които ще зависи тяхното 
здраве и здравето на другите. На почва-
та на невежеството и лесната вну-
шаемост не е трудно да поникнат 
конспиративните теории.  

Превенцията трябва да стартира от 
медиите у нас. Към момента те дават 
една обективна картина на заболяемост-
та – колко са пациентите с COVID-19, 
колко от тях са в интензивни отделения, 
колко са починали. Но от тези числа 
голяма част от хората чуват и възпри-
емат само лошите новини. Някои от тях 
развиват хипохондрия и непрекъснато се 
изследват за COVID-19, за антитела или 
се обезопасяват от глава до пети със 
специално облекло, почти като медиците 
в COVID-структурите. В същото време, с 
изключение може би на последния 
месец-два, не се води никаква разясни-
телна кампания по отношение на вакси-
нацията. Хората например не знаят, че 
няма съществена разлика между ваксина 
за грип и една векторна ваксина за пре-
венция на COVID. 

Имаме случаи с наши пациенти – 
изявени антиваксъри, на които по време 
на визитации съм разяснявал как пред-
пазват ваксините. След моите разясне-
ния те се ваксинираха още по време на 
болничния си престой. Надявам се, че 
техният пример ще „зарази“ други хора 
от обкръжението им.  

В клиниката в нашата болница има 35 
болнични легла и 35 места в дневния ста-
ционар. Приемат се и се лекуват пациен-
ти от цяла Южна България. Благодарение 
на ръководствата на УМБАЛ „Св. Георги“ 
и МУ в Пловдив сградата на клиниката и 
теренът около нея са обновени. След 
спечелен през август т.г. проект на EVN, 
пространството пред клиниката е облаго-
родено с места за отдих и цветя. 

В Клиниката под ръководството на 
медицински психолог работи и сектор за 
медицинска арт терапия, много полезна 
за пациентите от денонощния стационар. 

 
ФМ

Темата коментира доц. Стефан Попов. 
Той е началник на Клиниката по психиатрия 
и медицинска психология на УМБАЛ „Св. 
Георги“. Преподавател е по психиатрия и 
сексология в МУ в Пловдив. Има три спе-
циалности – неврология, психиатрия и тясна 
специализация по сексология. Сертифици-
ран преподавател е по обща медицина от 
Медицинския университет в Манчестър.

Психологичното въздействие  
на COVID-19

На 14 декември т. г. в София 
Тех Парк бе проведен ино-
вативният форум  Powers 

Summit, организиран от фонда-
ция Webit и Атлантическия клуб в 
България. Срещата, наречена 
още „Българският Давос“, събра 
представители на властта, биз-
неса и гражданския сектор.  

Събитието е изцяло нов фор-
мат, в който политиците няма да 
говорят, а ще слушат кои са най-
важните приоритети в редица 
обществени сфери. Темите на 
тазгодишния форум бяха техно-
логии, образование, финанси и 
здравеопазване. 

Това бе първата публична 
изява на Кирил Петков като пре-
миер и първата среща на новата 
власт с бизнеса. Петков очерта 
най-важните приоритети, които 
правителството ще преследва за 
постигане на висок икономичес-
ки растеж. 

- Новите управляващи ще 
инвестират в „образование на 
бъдещето“, заяви Петков. Друга 
цел е постигането на успешно 
здравеопазване, като в това 
освен държавата голяма роля 
трябва да играе и бизнесът. 

За ефективно  
и устойчиво  

здравеопазването 
- На първо място сред проб- 

лемите в системата на здравео-

пазването е липсата на ефектив-
ност. След това са недобре раз-
витата доболнична система, 
спешната помощ, която не е на 
европейско ниво, и, разбира се, 
общото за всичко това – липса-
та на електронизация в 21 годи-
на на XXI век. Това каза предсе-
дателят на БЛС д-р Иван 
Маджаров на Powers summit, в 
панел „Здравеопазване“. 

- Това са четири неща, с 
които, ако управляващите в 
следващите четири години се 
заемат, биха променили облика 
на българското здравеопазване. 
Всички останали проблеми до 
голяма степен са свързани с тях, 
допълни той. 

- Проблемите всички можем 
да посочим, но дигитализация-
та ще ни покаже къде е техният 
корен. Тя ще ни покаже и кой 
как се справя в своята област – 
от прегледа в лекарския каби-

нет, до високотехнологичната 
операция. Дигитализацията 
обаче има своя път и трябва да 
я разглеждаме като национал-
но ядро, към което да се прика-
чат всички заинтересовани 
страни, подчерта още д-р Ма- 
джаров. 

- Имаме спешна нужда от 
спешни действия в определени 
посоки – кризата с COVID, спеш-
ната помощ, доболничната 
помощ. Имаме обаче и дълго- 
срочни цели, които е време да 
изведем на дневен ред, включи-
телно и да говорим за държавна 
политика по отношение на пре-
венцията и профилактиката на 
заболяванията, намаляването 
на влиянието на вредните фак-
тори. Когато правим заявка за 
реформа, трябва да стъпим на 
една солидна основа къде са 
проблемите, за да можем да 
вървим напред по правилния 

начин, каза в експозето си пред-
седателят на ББА адв. Свилена 
Димитрова.  

Гл. секретар на Българския 
фармацевтичен съюз Димитър 
Маринов подчерта, че има неща 
в системата, за които организа-
цията настоява от години.  

- Смятаме, че трябва да се 
засили процесът на дигитализа-
цията и той да е в услуга на 
пациентите, лекарите и фарма-
цевтите, като се спазва баланс 
на заинтересованите страни. В 
българските аптеки могат да се 
извършват много повече дей-
ности, които да бъдат в полза 
на обществото. Държавата раз-
полага с ресурс за това, но не 
го използва рационално, каза 
той. 

Ректорът на МУ в София 
акад. Лъчезар Трайков заяви, 
че най-важното е автономията 
на медицинските университети. 

- Предложената държавна 
комисия за специализантите е 
неудачна. Ние нямаме нищо 
против общите критерии, но те 
трябва да бъдат изготвени от 
нас. Другата тема, която касае 
специализациите, са младите 
кадри. 30 на сто от новозавър-
шилите лекари веднага след 
като си вземат дипломите, 
напускат страната. Държавата 
трябва да има предвид, че има 
изключително дефицитни специ-
алности – педиатрия, инфекци-

озни болести, вътрешни болес-
ти, анестезиология и интензивно 
лечение, обща и клинична пато-
логия. Всички тези специалнос-
ти в момента са на ръба и дър-
жавата трябва да се намеси. 
Друга тема е продължаващото 
обучение. Всички сме се фикси-
рали върху заплащането, но по-
важни за развитието на младите 
кадри са гаранцията и предви-
димостта, допълни той. 

Председателят на ARPharM 
Деян Денев заяви, че българ-
ската здравна система е понес-
ла сериозен шамар от панде-
мията.  

- Олюля се, но остана на 
крака, благодарение на усилия-
та най-вече на медицинските 
специалисти. Нека обаче си 
кажем истината – у нас имаме 
една от най-високите обща 
смъртност в света. Дефицитите 
в системата се видяха ясно пок-
рай пандемията. Системата има 
нужда от укрепване – на първо 
място от допълнителни инвести-
ции, профилактика, ранно от- 
криване, прецизна диагности-
ка, балансиране на кадровата 
политика, съвременно лечение. 
Дигитализацията е само ин- 
струмент за постигане на по-
добри резултати, но тя може да 
помогне и на политиците да 
взимат по-добри решения, за- 
ключи той. 

ФМ

ППооллииттииццииттее   ссллуушшаатт   
ееккссппееррттииттее
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Редките болести са животоза- 
страшаващи или хронични инва-
лидизиращи заболявания със сла- 
бо разпространение и висока сте-
пен на сложност. Пациентите с 
редки заболявания се сблъскват с 
редица предизвикателства във 
всекидневието си, които често  
те преодоляват мълчаливо, без 
оплаквания. Това е още една при-
чина да бъдат признати волята и 
силният дух на тази група от хора, 
за да не се чувстват те самотни и 
изолирани. Приблизително 30 
млн. души в Европа са засегнати 
от редки заболявания, като едно 
от тях е системната склероза 
(склеродермия). 

Терминът „склеродермия“ про-
излиза от гръцки - „sclero“ – твърд, и 
„derma“ – кожа. Преводът на българ-
ски означава „втвърдяване на кожа-
та“, но склеродермията е много 
повече от само кожно заболяване. 

Склеродермията е автоимунно 
заболяване, което се характери-
зира с удебеляване или натрупва-
не на съединителна тъкан под 
кожата, около ставите, мускулите, 
кръвоносните съдове и други орга-
ни. Броят на засегнатите пациенти 
се изчислява на 2,5 млн. души в 
света, като те са предимно хора 
на възраст между 25 и 55 години, и 
се среща 4 пъти повече при жени-
те, отколкото при мъжете. 

Симптоми на склеродермия 
Симптомите и тяхната тежест 

варират, така че опитът на всеки 
човек може да бъде различен. 
Болестта може да причини 
натрупване (втвърдяване) както 
на кожата, така и на съединител-
ната тъкан в основни органи като 
сърцето, белите дробове, хранос-
милателния тракт и бъбреците, и 
може да причини животозастра-
шаващи усложнения. 

Когато заболяването засегне 
определени вътрешни органи, се 
развива т.нар. системна склероза. 
Белодробната фиброза е често 
усложнение при системна склероза 

и водеща причина за смърт. Това е 
състояние, при което съединителна-
та тъкан в белите дробове се натруп-
ва, удебелява и втвърдява, като 
такова страдание може да се про-
яви и при редица други заболявания. 
Симптомите на белодробна фибро-
за включват недостиг на въздух при 
извършването на всекидневни дей-
ности като ходене, кашлица, която 
не изчезва, хронична умора, както и 
удебеляване и изкривяване на нок-
тите на ръцете и краката. 

Симптомите при белодробна 
фиброза често биват пренебрегва-
ни от пациентите като признаци на 
стареене. Медицинските специа-
листи също срещат затруднение в 

диагностицирането на това със-
тояние, като нерядко асоциират 
тази симптоматика с други по-
често срещани респираторни за- 
болявания, което означава, че 
поставянето на коректната диагно-
за „белодробна фиброза“ може да 
отнеме значително дълго време. 
Именно поради това е важно паци-
ентите със склеродермия и техни-
те близки да обръщат внимание 
при настъпването на всякакви 
промени в тялото като задух или 
умора по време на физическа ак- 
тивност, тъй като колкото по-рано 
бъдат открити симптомите, толко-
ва по-скоро пациентът може да 
бъде прегледан и да получи нужна-
та грижа и подкрепа. 

Какво да се прави? 
При проява на симптоматика е 

нужно пациентите да потърсят ме- 
дицинска помощ възможно най-
скоро. Ранното и прецизно диаг-
ностициране и лечение могат да 
подобрят общото състоянието на 
пациентите със системна склеро-
за и да намалят риска от развитие 
на усложнения. Комуникацията на 
болните с други пациенти с подоб-
на съдба и опит е също толкова 
важна за поддържането на добро 
ментално здраве. 

 
 

„Ако диагнозата не бъде пос-
тавена навреме, последствията 
за пациента могат да бъдат необ-
ратими. За да избегнете тежки 
усложнения, свържете се възмож-
но най-скоро с организацията на 
пациентите с ревматологични 
заболявания“, съветва Михаела, 
която страда от системна скле-
роза. „...Трябва да отбележа, че 
след откриване на заболяването, 
живея по-добър и смислен живот, 
защото се фокусирам единствено 
върху истински важните неща за 
мен. Важно е да знаете, че не сте 
сами, защото има немалка група 
от пациенти със системна скле-
роза, които водят нормален начин 
на живот. Нужно е единствено да 
се свържете с местната пациен-
тска организация, да установите 
контакти с нейните членове, за 
да споделяте помежду си важна 
информация и опит“, казва още 
Михаела. 

Ангажираност  
на Boehringer Ingelheim  
Научноизследователската 

компания Boehringer Ingelheim 
вече повече от 100 години си пос-
тавя за цел да подобрява живота 
на пациентите с респираторни за- 
болявания и по-специално на гру-
пата от пациенти с редки заболя-
вания и висока степен на неудов-
летворени медицински потребнос-
ти, които оказват сериозно нега-
тивно влияние върху качеството 
на техния живот. Акцентът в това 
отношение е поставен върху оси-
гуряването на по-добри възмож-
ности за пациентите с тежки рес-
пираторни заболявания, за да 
имат те шанса да водят нормален 
начин на живот без ограничения. 

Защото пациентите с редки 
заболявания са редки, но не и 
забравени. 

Boehringer Ingelheim разрабо-
ти образователни материали, кои- 
то да бъдат в помощ на пациенти-
те със склеродермия. 

Достъп до съдържанието на: 
www.morethanscleroderma.com 

Източниците по темата са 
на разположение в редакцията

Редки, но не и забравени 
Системната склероза е автоимунно заболяване от групата на редките заболявания

http://www.morethanscleroderma.com
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Към настоящия момент, съгласно българското 
законодателство, лечебните заведения са търговски 
дружества. Те са част от системата на здравеопазва-
нето, коeто е основна държавна функция, и би трябва-
ло да имат „идеални“, т.е. некомерсиални цели. От 
друга страна обаче, като стопански субекти, те трябва 
да бъдат управлявани по начин, който да води до 
положителен финансов резултат. Всичко това много 
често изпада в противоречие с необходимостта от 
покриване на критериите за качество на здравните 
услуги, които се предлагат. 

Именно тази особеност е предпоставка за специ-
фиката в управлението на лечебните заведения, тъй 
като те изискват специфичен мениджмънт, който е 
доста комплексен, който е особено поле за обучение, 
изследвания и формиране на добри практики. Т.е. 
може да бъде определен като сечение между експер-
тизата в мениджмънта и познанията и уменията в сфе-
рата на медицината. Това сечение трябва да постигне 
съгласие между две често противоречиви стратеги-
чески цели: оптималното разходване на ресурсите 
като управленски приоритет и здравето като приори-
тет на медицината. За директорите на болници и 
здравни заведения е огромно предизвикателство, 
стигащо до мащабите на културен компромис, да пос-
тигнат баланс между изискванията за ефективност и 
ефикасност на дейностите в болницата и здравето на 
пациентите като субективен резултат, строго индиви-
дуален и различен като разход на ресурси за всеки 
отделен случай. 

За да бъде управлявана ефективно една здравна 
организация, е необходимо да бъдат управлявани по 
най-ефективния начин всички нейни ресурси – финан-
сови, човешки, материални и т.н. Това обаче до голя-
ма степен е повлияно от измененията във външната 
среда, тъй като лечебните заведения са отворени сис-
теми.  

За да бъде един мениджър ефективен, той трябва 
да проявява необходимият професионализъм и сис-
темно да проучва мнението на своите подчинени, 
както и на пациентите на управляваното лечебно 
заведение, относно ефективността на своето управле-
ние. Именно чрез Диагностична карта 3 от Системата 
на балансираните показатели се прави тази диагнос-
тика. 

Здравето не е просто самостоятелна и независи-
ма ценност, то е фактор за растеж и само население 
с добро здраве може да бъде предпоставка за пос-
тигане на икономически растеж. В същото време 
ресурсните ограничения извеждат на преден план 
необходимостта от подобряване на икономическата 
ефективност на здравните системи. Тяхното управ-
ление трябва да намери баланса между осигурява-
нето на достъп до висококачествени услуги и съоб-
разяването с бюджетните ограничения. В този сми-
съл от решаващо значение е мениджмънтът на 
здравната система на всички равнища да насочи 
усилията си към подобряване на тяхната устойчи-
вост, за да се гарантира висококачествено здравно 
обслужване на болните, а на ниво лечебно заведе-
ние управлението да бъде максимално ефективно, 
за да покрие както идеалните, така и комерсиалните 
цели. 

Цел и методика 
Целта на разработката е да създаде нов модел на 

връзки между ресурсния и медицинския подход за 
подобряване на ефективността на управлението на 
Университетската акушеро-гинекологична болница 
“Майчин дом” – София, като обект на изследване се 
явява самото здравно заведение, а предмет на 
изследване е ефективността на управлението на 
здравното заведение във всичките му аспекти. 

Използван е интердисциплинарен подход, който 
да позволи обхватен и задълбочен анализ на структу-

рата и организацията на лечебното заведение, както и 
на неговото управление. Методиката на изследването 
включва анкетно проучване, осъществено посредст-
вом предварително изготвени анкетни карти, съдър-
жащи въпроси, чрез чиито отговори ще бъдат устано-
вени настоящото състояние на организацията и ефек-
тивността на нейното управление, както и наличните 
капацитети за развитие. В анкетното проучване участ-
ват не само членовете на персонала на лечебното 
заведение, но и негови пациенти. 

Целта на проведените анализи и изследвания бе 
да се докаже или отхвърли тезата, че има силни връз-
ки между ресурсни и медицински фактори, които 
могат да бъдат включени в нов модел за оценка на 
ефективността на управлението на държавните болни-
ци. 

Резултати и обсъждане 
Анализът на ефективността се свързва с изпълне-

ние на целите на лечебната организация, с удовлетво-
реността както на пациентите, така и на персонала. 
Даваме си сметка, че оценката и управлението на 
ефективността в здравеопазването имат комплексен 
характер и различни страни. Най-често се разглеждат 
три аспекта на ефективност: медицинска, финансова 
и социална ефективност. Ако организацията е постиг-
нала тази комплексна ефективност, то това означава, 
в нея има добре детайлизирани и стиковани процеси. 
които осигуряват проява на гъвкавост и адаптивност 
спрямо промените във външната среда на лечебното 
заведение. Това, от друга страна, води до подобрява-
не на продуктивността – на вида и броя на предлага-
ните здравните услуги - друг показател, определящ 
ефективността на организацията. 
Въпроси към служители 

Таблица 1. Смятате ли, че лечебното заведение 
постига комплексна ефективност - икономи-
ческа. медицинска и социална? 

Брой   % 
Да  33  24,3 
Не  27  19,9 
Не напълно  76  55,9 
Общо 136 100,0 
 
Само 24,3% от анкетираните служители считат, че 

лечебното заведение постига комплексна ефектив-
ност – икономическа, медицинска и социална, докато 
55,9% от служители смятат, че ефективността не е 
напълно постигната. 
 
Таблица 2. Предлагат ли се адекватни /съобраз-
ени с търсенето и здравните потребности на 
пациентите/ акушеро-гинекологични медицин-
ски услуги? 

Брой   % 
Да  53  39,0 
Не  15  11,0 
Не напълно  68  50,0 
Общо 136 100,0 
 
39,9% от анкетираните служители смятат, че лечеб-

ното заведение предлага адекватни /съобразени с 
търсенето и здравните потребности на пациентите/ 
акушеро-гинекологична медицински услуги, а 11% са 
категорично несъгласни с това твърдение. 
 
Таблица 3. Смятате ли, че персоналът, който е 
назначен в “Майчин дом” в София, е достатъ-
чен, за да бъдат пациентите обслужени свое- 
временно и качествено? 

Брой   % 
Да  77  56,6 
Не  15  11,0 
Не напълно  44  32,4 
Общо 136 100,0 
 

За разлика от пациентите, по-голямата част от слу-
жителите – 56,6%, са на мнение, че персоналът, който 
е назначен в “Майчин дом”, е достатъчен, за да бъдат 
пациентите обслужени своевременно и качествено. 
 
Таблица 4. Смятате ли, че, ако лечебното заве-
дение разполага с разнообразни и достатъчно 
на брой информационни и комуникационни тех-
нологии, би могло да се повишат ефективност-
та и качеството на работа? 

Брой   % 
Да 114  83,8 
Не   3  2,2 
Не напълно  19  14,0 
Общо 136 100,0 
 
83,8% от служителите са отговорили положително 

и са напълно съгласни с твърдението, че, ако лечебно-
то заведение разполага с разнообразни и достатъчно 
на брой информационни и комуникационни техноло-
гии, би могло да се повишат ефективността и качест-
вото на работа. 

 
Таблица 5. Води ли организацията на работа в 
лечебното заведение до удовлетвореност? 

Брой   % 
Да  52  38,2 
Не  17  12,5 
Не напълно  67  49,3 
Общо 136 100,0 
 
За съжаление само 38,2% от служителите са отго-

ворили,че работата им в лечебното заведение води до 
пълна удовлетвореност. 
Въпроси към пациенти 
Таблица 6. Смятате ли, че лечебното заведение 
постига комплексна ефективност - икономи-
ческа. медицинска и социална? 

Брой   % 
Да  27  21,6 
Не  26  20,8 
Не напълно  72  57,6 
Общо 125 100,0 
 
Аналогично на изследването на служителите, 

57,6% от анкетираните пациенти смятат, че лечебното 
заведение не постига пълна комплексна ефективност 
- икономическа. медицинска и социална. 
 
Таблица 7. Предлагат ли се адекватни /съобра- 
зени с търсенето и здравните потребности на 
пациентите/ акушеро-гинекологични медицин-
ски услуги? 

Брой           % 
Да  48           38,4 
Не  15           12,0 
Не напълно  62           49,6 
Общо 125          100,0 
 
Само 38,4% от пациентите смятат, че лечебното 

заведение им предлага адекватни /съобразени с тър-
сенето и здравните потребности на пациентите/ аку-
шеро-гинекологична медицински услуги. 
 
Таблица 8. Смятате ли, че персоналът, който е 
назначен в Университетската акушеро-гинеко-
логична болница “Майчин дом”, е достатъчен, 
за да бъдете обслужени своевременно и 
качествено? 

Брой   % 
Да  67  53,6 
Не  15  12,0 
Не напълно  43  34,4 
Общо 125 100,0 
 
53,6% от анкетираните пациенти са на мнение, че в 

лечебното заведение е назначен достатъчно персо-
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нал, за да бъдат болните обслужени качествено и 
своевременно. 
 
Таблица 9. Смятате ли, че, ако лечебното 
заведение разполага с разнообразни и доста-
тъчно на брой информационни и комуникаци-
онни технологии, би могло да се повишат 
ефективността и качеството на работа?  

Брой   % 
Да 110  88,0 
Не   3   2,4 
Не напълно  12   9,6 
Общо 125 100,0 
 
88% от пациентите смятат, че, ако лечебното 

заведение разполага с разнообразни и достатъчно 
на брой информационни и комуникационни техно-
логии, би могло да се повишат ефективността и 
качеството на работа. 
 
Таблица 10. Води ли организацията на рабо-
тата в лечебното заведение до удовлетво-
реност?  

Брой   % 
Да  48  38,4 
Не  15  12,0 
Не напълно  62  49,6 
Общо 125 100,0 
 
38,4% от пациентите смятат, че персоналът, 

който работи в лечебното заведение, се чувства 
удовлетворен от това. 

Заключение 
През последните години всичко около нас се 

променя с изключително бързи темпове, като че ли 
с много по-бързи от тези в теорията на управление-
то. Времето изисква нов тип управленски профе-
сионализъм, тъй като способността да се ръководи 
промяната в настоящото време е от изключително 
значение. Обикновено мениджърите са обучени да 
правят единични подобрения и да вземат единични 
решения. Те не са обучени да ръководят широкома-
щабни промени. За да се случи това, необходимо е 
организациите и техните ръководители да разпола-
гат с фундамент за смислена и постоянна промяна, 
която да отговаря на визията и целите на организа-
цията. 

За да се преодолеят сериозните последици от 
неадекватно състояла се и недобре ръководена 
промяна, ръководителят трябва дори и с цената на 
нает консултант да направи диагноза на същността 
на проблема. Преди да се предприемат определе-
ни действия, е необходимо да се диагностицират 
симптомите и по този начин да се дефинира самият 
проблем, ако, разбира се, не се  поддържа умишле-
но хаосът в системата по причини, ясни само за 
тесен кръг хора. Поставянето на диагноза е най-
трудният момент, а диагностиката е с цел открива-
не на настъпили отклонения.  

След проведения анализ в настоящата разра-
ботка напълно се доказват тезата и съответните 
произтичащи от нея хипотези, че: 

l има силни връзки между ресурсни и медицин-
ски фактори, които могат да бъдат включени в нов 
модел за оценка на ефективността на управление-
то на държавните болници; 

l разработеният теоретичен модел за оценка 
на ефективността е валиден и съдържа значещи 
фактори; 

l съществуват силни връзки между фактори на 
оптималното използване на ресурсите и удовлет- 
вореността на пациентите, които могат да се изпол-
зват в методиката за повишаване на ефективност-
та; 

l приложената методика показва статистичес-
ки значими данни за подобряване на резултатите 
на лечебното заведение за болнична помощ. 

Петко ПАНОВ, докторант,  
катедра „Управление“, УНСС 

Проф. Надя ДИМИТРОВА МИРОНОВА,  
ръководител на катедра „Управление“,  

факултет „Управление и администрация“, УНСС 
Литературата по темата е на разположение в редакцията
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98% от пациентите с ХИВ/СПИН в България получа-
ват антиретровирусна терапия, която се осигурява без-
платно от държавата. При близо 90% от тях е постигнат 
прицелният терапевтичен резултат – вирусът е неоткри-
ваем чрез стандартните изследвания. Така България 
постига една от основните цели на инициативата  
UNAIDS, която обединява международните усилия за 
справяне с ХИВ/СПИН. 

 

 

Това съобщи в Световния ден за борба с ХИВ/СПИН 
– 1 декември, доц. Нина Янчева от Катедрата по 
инфекциозни болести, паразитология и тропическа 
медицина на МУ в София, началник на Отделението по 
придобита имунна недостатъчност в СБАЛИПБ “Проф. 
Иван Киров“, член на Експертния съвет по инфекциозни 
болести към МЗ. 

 

 

На пресконференцията „ХИВ – 40 години по-късно“, 
на която лекари и журналисти обсъдиха съвременните 
предизвикателства пред ХИВ-пациентите в България и 
стигмата към тях, участва и проф. Татяна Червеняко-
ва, изп. директор на лечебното заведение, гл. координа-
тор на Експертния съвет по инфекциозни болести към 
МЗ. Събитието бе организирано от фармацевтичната 
компания MSD с цел повишаване на информираността 
сред обществото във връзка със заболяването.   

- ХИВ/СПИН е пандемия, която не е отзвучала и про-
дължава да бъде основен здравен проблем в световен 
мащаб. 37,7 млн. души по света живеят с ХИВ, а 16% от 
носителите на вируса не знаят, че са заразени. Всеки 
може да бъде заразен, вирусът се предава по кръвен 
път, основният начин на заразяване е хетеросексуални-
ят контакт, каза проф. Червенякова. - Мит е, че вирусът 
може да се предава по контактно-битов път, както и че 
ХИВ-позитивните са опасни за хората в своето обкръже-
ние и трябва да спазват допълнителни мерки.  

- Около 1900 пациенти с ХИВ и СПИН се проследяват 
и лекуват в 5-те специализирани центъра у нас. Само 25 
от тях не са на терапия по тяхно желание. Тенденция в 
цяла Европа и у нас е, че пациентите застаряват – най-
възрастният ни пациент е на 81 г., диагностициран през 
2008 г., каза доц. Янчева. - При редовен прием на анти-
ретровирусна терапия хората с ХИВ/СПИН постигат 
сходна продължителност на живота с тази на останали-
те, които не са заразени. Те могат да живеят нормално, 
да създават семейства и да имат деца, но въпреки това 
стигмата продължава… СЗО препоръчва за хората с 
ХИВ/СПИН да бъде осигурявана антиретровирусна 
терапия до живот, както и да имат гарантиран достъп до 
здравни грижи, отбеляза доц. Янчева.  

85% от пациентите у нас са мъже, като повечето са в 
най-рисковата група на хомо- и бисексуалните мъже. 

Рискът от предаване 
на инфекцията от май- 
ка на бебе намалява 
значително, ако виру-
сът е открит навреме, 
майката е на антирет-
ровирусна терапия, 
раждането става по 
оперативен път и се 
избягва кърменето.  

През 2020 г. са 
диагностицирани 185 
души с ХИВ у нас, а от 
началото на 2021 г. до момента – 219. Доц. Янчева допъл-
ни, че много българи с ХИВ/СПИН се връщат от чужбина 
и продължават терапията си у нас. До момента от COVID 
са починали двама от пациентите с ХИВ/СПИН у нас, тъй 
като са били с много тежък имунен дефицит поради 
нередовния прием на лекарствата за основното заболя-
ване.  

- През годините сме имали много трудни периоди с 
осигуряването на антиретровирусната терапия за наши-
те пациенти, но сега доставките са редовни и COVID-пан-
демията не повлия негативно, подчерта проф. Червеня-
кова. - В МЗ е взето решение за поддържане на 1-месе-
чен резерв с необходимите медикаменти. Специалисти-
те определиха като голям напредък в лечението осигуря-
ването на еднотаблетен режим на терапия за възможно 
повече пациенти, тъй като се улеснява придържането 
към терапевтичния режим.   

Въпреки значителния напредък в превенцията на 
ХИВ/СПИН, заболяването продължава да бъде едно от 
основните предизвикателства за общественото здраве. 
Според данни на СЗО приблизително 38 млн. души в све-
товен мащаб живеят с ХИВ, като през 2020 г. починалите 
от ХИВ-инфекция са 680 хиляди, а броят на новоинфекти-
раните е 1,5 милиона. Близо 137 000 души са били диаг-
ностицирани с ХИВ-позитивен статус в Европейския 
регион през 2019 г. 

В България за периода 1986 – 2020 г. общият брой 
регистрирани случаи на ХИВ-инфекции е 3483, с намаля-
ваща тенденция през последните години. Броят на 
регистрираните случаи на годишна база през 2017 г. е 
241 души, през 2018 - 311 души, през 2019 - 258 души, и 
през 2020 - 199 души. През 2020 г. съотношението 
мъже/жени е 5:1. 

В България инфекцията се предава най-често по сек-
суален път – 89% от всички нови случаи на ХИВ-инфек-
ция през 2020 г., от които 47,2% са сред групата на мъже, 
които са имали сексуален контакт с лица от същия пол, 
41,7% са инфектирани при хетеросексуален полов кон-
такт. Най-голям брой засегнати от вируса през 2020 г. 
попадат във възрастовата група 30-39 години (34%), а 
близо 60% от новоинфектираните с ХИВ лица са на въз-
раст между 30-50 години. 

Съвременно лечение на ХИВ 
Благодарение на антиретровирусната терапия сме 

свидетели на огромен напредък и успех в контролиране-
то и трайното потискане на вирусната активност, пре-
връщайки ХИВ-инфекцията в управляемо хронично здра-
вословно състояние. По данни на СЗО до юни 2021 г. 99% 
от лицата, носители на ХИВ в глобален мащаб, получават 
достъп до антиретровирусна терапия. В България през 
2020 г. броят на пациентите, наблюдавани или лекувани 
в лечебни заведения за ХИВ, е 1808, като 98% от тях са 
получавали антиретровирусно лечение.  

Антиретровирусната терапия включва комбинация 
от медикаменти - фиксирани дозови комбинации и 
еднотаблетни режими, които се приемат всекидневно. 
Еднотаблетните режими за лечение на ХИВ осигуряват 
решаващи предимства за лечението. Най-очевидното 
предимство е потенциалът за по-лесно придържане към 
терапията поради намаления брой таблетки за прием. 
Други предимства са по-ниски здравни разходи и по-
голяма удовлетвореност на пациентите. Наличието на 
ефективни терапии позволява на хората, живеещи с 
ХИВ, да водят дълъг, здравословен и пълноценен 
живот.  

Националната програма за превенция и контрол на 
ХИВ и сексуално предавани инфекции в България за 
2021 – 2025 г. е приета от МС през 2021 г. 

 
ФМ

ХХИИВВ   ––   4400  ггооддииннии   ппоо --ккъъсснноо
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Александър Панчин - ст.н.с. в 
Института по информация на 
Руската академия на науките, 
член на комисията на академия-
та за борба с псевдонауката, 
разобличава най-разпростране-
ните заблуди за пандемията и 
ваксините в Русия 
Дали ще се ваксинирам е лично 
решение 

- Не, ваксинирането по време на 
пандемия не е личен въпрос. За да 
победим пандемията, трябва да постиг-
нем колективен имунитет, като целта е 
един човек да заразява по-малко от 
един човек. Това е възможно в два слу-
чая: ако има масова ваксинация или 
ако по-голямата част от хората пребо-
ледуват инфекцията, което обаче носи 
риск от повишена смъртност и инвалид-
ност. Като се има предвид, че имуните-
тът срещу SARS-CoV-2 с времето 
отслабва, е желателно масовата вакси-
нация да се извърши за кратко време. 
Отказвайки да бъдете ваксинирани, 
увеличавате риска не само за собстве-
ната си смърт, но и за смърт на член на 
семейството, приятел или  роднина. И 
също така отлагате момента, в който 
можем да забравим тази пандемия като 
лош сън. 

Повечето млади хора боледуват 
леко 

- За съжаление това невинаги е така. 
От началото на пандемията от COVID-19 
в Русия са загинали над 200 000 души. 
Все още над хиляда души умират всеки 
ден. С настъпването на варианта делта 
смъртността нарасна и в интензивните 
отделения лежат много млади пациенти 
в тежко състояние. Сблъскваме се с 
ужасни истории - има семейства, в 
които починаха и двамата родители - 
млади хора, а децата останаха сираци. 
Преди пандемията не съм попадал на 
такива случаи. 

Грипът не ме хваща, и COVID  
ще ми се размине 

- Експертите са единодушни: COVID-
19 не е банална вирусна инфекция. 
Заболяването е опасно, защото често 
отключва свръхреакция на имунната 
система. При някои пациенти преко-
мерният имунен отговор води до тежък 
ход на заболяването, а понякога и до 
смърт. 

Да, често COVID-19 се проявява в 
лека форма. Но дори според официал-
ната статистика повече от 10 процента 
от тези, които са боледували в лека 
форма, получават long COVID – те имат 
признаци на влошено здраве за пове-
че от 4 до 6 месеца след заразяването. 
И тогава се проявяват дългосрочните 
последици: хронична умора, намалена 
работоспособност, когнитивни и пси-
хически нарушения, отключват се ав- 
тоимунни заболявания. Доказано е, че 
коронавирусът засяга малките съдове. 
Това е фактор за влошаване на със-
тоянието на почти всеки орган или сис-
тема на организма и съответно - ця- 
лостно влошаване на качество на жи- 
вот. 

Тази заплаха е от едната страна на 
везните. От другата страна е ваксина-
цията. Да, има инфекциозен пробив – 
някои от тези, които са били ваксинира-
ни, се разболяват от коронавирус. Но в 
по-голямата част от случаите болестта 
преминава леко, дори се появи терми-
нът ковидна настинка. Следователно 
ваксинацията е управление на риска. 

 

Няма гаранция срещу нежелани 
странични ефекти от ваксинацията 

- Да, има алергични реакции към 
ваксината. Случват се изключително 
рядко, може би един случай на милион, 
но има. Но отидете в заведение, хапне-
те малко чийзкейк или морски дарове - 
и може да получите алергична реакция. 
Животът е пълен с опасности и не всич-
ки са възможни за прогнозиране. Ние 
сядаме зад волана, макар да знаем, че 
хора умират при пътни инциденти, но 
можем да сложим предпазния колан и 
да намалим риска от смърт. Ваксината 
играе същата предпазна роля. 

Коронавирусът не съществува, 
мащабът на пандемията е  
преувеличен 

- SARS-CoV-2 има уникален набор от 
гени, който е проучен, публикуван и е в 
режим на свободен достъп. Невъзмож-
но е гените му да се сбъркат с гените на 
какъвто и да е друг вирус. В лаборато-
рии по света учените анализират гене-
тичните последователности на вируса 
при отделните заразени хора. В между-
народната база данни GISAID вече има 
около 5 милиона разчетени генома на 
SARS-CoV-2. Всяка отделна секвенция 
потвърждава без ни най-малко съмне-
ние съществуването на вируса при кон-
кретния  пациент. 

Що се отнася до мащаба на панде-
мията, според Worldometers в света 
вече са регистрирани над 5 милиона 
смъртни случая от COVID-19. Нека срав-
ним COVID-19 с туберкулозата и 
ХИВ/СПИН например. Всяка година 
туберкулозата отнема живота на 1,4 
милиона души, ХИВ – 0,5-1 млн. Все още 
ли ще твърдите, че опасността от коро-
навируса е преувеличена? 

Пандемията от испански грип прик- 
лючи за три години без никакви 
ваксини, а ние, макар и с ваксини, 
боледуваме вече две години 

- Пандемията от испански грип наис-
тина приключи без ваксинация, тъй като 
по това време не е имало ваксина. Но 
на каква цена? Човечеството е загуби-
ло, според различни оценки, от 50 до 
100 милиона души - повече, отколкото в 
двете световни войни. Сега светът е 
много по-мобилен и ако вирусът бъде 
оставен свободно да се разпространя-
ва, ще изгубим не 50 или 100 милиона, а 
500 и дори повече. 

Няма консенсус между лекарите 
относно ваксинациите 

- Да, някои лекари съветват да не се 
ваксинирате срещу COVID-19. Ако чуете 
подобен съвет, спешно сменяйте лека-
ря. Колега, който се придържа към 
принципите на основаната на доказа-
телства медицина, никога не би се про-
тивопоставил на ваксини, които са пре-
минали клинични изпитвания. 

Щом ваксинираните могат да се 
разболеят и да заразяват другите, 
ваксинацията е безсмислена 

- Динамиката на една пандемия 
зависи от това колко души средно 
заразява един заразен човек. Ако тази 
стойност е по-голяма от единица, тогава 
ще имаме експоненциално нарастване 
на заболяемостта. Ако е по-малко от 
единица, следва спад. Намаляването на 
заболяемостта се постига чрез различ-
ни методи: социална дистанция, носене 
на маски, работа от разстояние, избяг-
ване на тълпи, спазване на правилата 
за хигиена и имунизация. Ваксинацията 

е изключително важна, защото създава 
прослойка от защитени хора, макар и 
без 100% гаранция. 

Моят приятел се ваксинира,  
но въпреки това се разболя 

- Да, това се случва, особено ако 
този приятел е ваксиниран съвсем нас-
коро или, напротив, преди повече от 
година и вече почти не са му останали 
антитела. Нито една ваксина в света не 
гарантира, че човек няма да се зарази. 
Но ваксинацията намалява риска да се 
разболеете и особено намалява вероят-
ността от тежък ход на заболяването и 
смърт. Вероятността от инфекция и 
тежестта на заболяването зависят от 
количеството вирус, което ще получим 
при контакт с болен човек. Следовател-
но и ваксинираните, и неваксинираните 
трябва да спазват мерките за безопас-
ност. 

Не се доверявам на нашата  
ваксина – твърде бързо  
е направена и лошо е тествана 

- Би било чудесно, ако всички вносни 
ваксини се появят в Русия. Но нашият 
Спутник V също беше разработен от 
висококвалифицирани специалисти. 
Основният създател на ваксината Денис 
Логунов е уважаван и цитиран учен. Вак-
сината ни вече е регистрирана в 70 дър-
жави. Авторитетното международно 
медицинско списание The Lancet публи-
кува междинни данни от третата фаза на 
клиничното изпитване върху извадка от 
над 20 хиляди души. И въпреки че изслед-
ванията може да продължат дълго време, 
това няма да промени факта, че ваксини-
раните хора боледуват много по-рядко. В 
това отношение резултатите на Спутник 
V са подобни на тези за ваксините, про-
изведени в други страни. 

Що се отнася до времето за разра-
ботване, веднага след като генетичната 
последователност на SARS-CoV-2 беше 
разгадана и публикувана от китайските 
учени, колегите им от целия   свят се зах-
ванаха за работа, дори без „жив“ вирус 
на свое разположение. Такива ваксини 
се основават на по-раншни разработки. 
Това е като детски конструктор, в който 
лесно се заменят отделните елементи. 
По-трудно е да се проведат клиничните 
изпитвания и да се организира масово-
то производство. Що се отнася до пър-
вото, скоростта на разпространение на 
вируса по света допринесе за бързото 
набиране на участници, а масовото 
производство тръгна благодарение на 
големите финансови инвестиции. 

Ваксината ме модифицира генетично 

- Това е абсолютна глупост. Аденови-
русите, които се използват в Спутник 
като средство за доставяне в тялото на 

коронавирусния генетичен материал, не 
го интегрират в хромозомите на клетки-
те, които заразяват. Следователно това 
не трябва да се очаква при ваксинация. 
Най-вероятната съдба на клетките, 
които произвеждат протеина на коро-
навируса, е последваща смърт. Това не 
е страшно, вземете например мускул-
ните клетки – те умират непрекъснато, 
включително по време на мускулно 
натоварване. И лесно се възстановя-
ват. 

Всеки вирус, който причинява дори 
най-леките настинки, кара клетките ни 
да произвеждат чужди протеини. С 
други думи, истинските вируси ни моди-
фицират много повече от ваксината. 

Не бива да ни ваксинират  
по време на епидемия 

- Точно обратното - какво е епиде-
мията за отделния индивид? Това е 
повишена вероятност той да се разбо-
лее. Ето защо е особено важно при епи-
демия да бъдете ваксинирани. Освен 
това, колкото повече хора са ваксини-
рани, толкова по-вероятно е пандемия-
та да приключи по-бързо и с по-малко 
смъртни случаи. 

Ваксината може да има неизвестни 
странични ефекти 

- Малко вероятно е дългосрочните 
или краткосрочните ефекти от ваксина-
цията да надхвърлят тези на обикнове-
ната аденовирусна инфекция. В същото 
време има много реални опасения за 
неизвестни бъдещи ефекти от самия 
COVID-19. Много хора преживяват дъл-
госрочни постковидни последици - 
SARS-CoV-2 навлиза в клетките чрез 
рецептори, които се намират не само в 
клетките на белодробния епител, но и в 
някои части на червата, в сърцето, бъб-
реците, панкреаса, в мъжките и женски-
те полови органи. Така че по-скоро бих 
очаквал проблеми с репродуктивността 
вследствие на COVID-19, а не от вакси-
ната.  

Не искам да се ваксинирам на 
всеки шест месеца 

- Проучванията показват, че имуни-
тетът срещу коронавируса с времето 
намалява. Реваксинацията може значи-
телно да намали риска от инфекция на 
фона на две вече налични дози. Какво 
ще се случи след това не е известно: 
науката върви напред и вероятно ще 
предложи нови, дори още по-ефективни 
ваксини и лекарства. Може би панде-
мията ще свърши. Но ние трябва да я 
преживеем и да се опитаме да останем 
здрави.  

Източник: Российская газета

Внимание – лъжа!
ВВ   ппооммоощщ   ннаа   ввааккссииннааццииооннннааттаа   ккааммппаанниияя
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„Умом Россию не  понять” 
– прочутият стих на Ф. Тютчев 
често влиза в употреба, когато 
трябва „да се обхване необ-
хватното” по отношение на 
противоречивите обществени 
процеси в огромната страна. 
„Аршином общим не  измерить”, 
продължава поетът. Но що се 
отнася до темповете на вак-
синация, според сайтове, все-
кидневно измерващи динами-
ката на пандемията в над 200 
страни по света, с около 43% 
ваксинационно покритие 
Русия значително изостава от 
най-развитите страни. 

Едно е сигурно обаче, панде-
мията и най-вече доминираната 
от делта варианта четвърта 
вълна, тежко засегна Русия. По 
данни на руската статистическа 
служба Росстат само през 
октомври т. г. са починали 68 734 
души с потвърдена диагноза 
„коронавирусна инфекция”, кое- 
то е ръст от 455,1% спрямо ок- 
томври 2020 г. Заговори се за 
отварянето на истинска демо- 
графска пропаст – в периода 
януари – октомври 2021 г. Рос- 
стат отчита отрицателен естест-
вен прираст на населението, т. 
е. превишаване на броя на уми-
ранията над броя на раждания-
та, от -802  800 души. За същия 
период на 2020 г. този показател 
е -468 000. 

На този фон руският парла-
мент – Държавната дума, на 16 
декември т. г. започна разглеж-
дането на законопроект за въ- 
веждането на QR код за достъп 
до обществени места и меро-
приятия (руският аналог на зеле-
ните сертификати). „Кюариза-
цията” обаче, възприемана като 
мярка към принудителна вакси-
нация, срещна мощен отпор, 

главно в социалните мрежи. Под 
натиска на общественото мне-
ние в последния момент бе 
изтеглен сходен законопроект – 
за въвеждане на QR кодове в 
междуградския и във въздушния 
транспорт. Според проучване 
на социологическата агенция 
Левада център, проведено в 
края на ноември, три четвърти 
от руснаците не подкрепят въ- 
веждането на QR код в градския 
транспорт, 67% - при посещение 
на обществени места и общест-
вени събития. Една четвърт от 
анкетираните са готови да 
участват в протести срещу елек-
тронните пропуски. 

„Корупцията, узурпирането 
на властта, преследването на 
политическите противници и 
дори скокът на инфлацията, пос-
къпването на храните и повиша-
ването на пенсионната възраст 
не предизвикаха такава бурна 
реакция сред населението, 
както ваксинацията срещу коро-
навируса, констатира опозицио-
нен деец. И заключава, че става 
дума за руски феномен. Депута-
тът от Законодателното събра-
ние на Санкт Петербург Борис 
Вишневски обяснява този фено-
мен с „ефекта на бумеранга”: „В 
началото цялата мощ на пропа-
гандната машина беше насоче-
на към дискредитиране на чуж-
дестранните ваксини, а в също-
то време руският гражданин 
вижда как началниците му се 
лекуват в чужбина, обличат се в 
чужбина, да не говорим за авто-
мобилите им. Но ако дълго и 
упорито обяснявате колко са 
лоши чуждите ваксини, хората 
ще си помислят с ужас: какви ли 
тогава са нашите?” 

Изданието „Комерсант” също 
има своето обяснение: „Стра-

ничните ефекти на западните 
ваксини се проучват внимателно 
и стават публично достояние, а в 
Русия например получихме офи-
циални данни за нежеланите 
реакции след ваксинация със 
Спутник V от Аржентина. Липса-
та на постоянно актуализирана 
информация от упълномощените 
органи, предназначени да про-

следяват усложненията след 
ваксинация, поражда слухове за 
някакви вредни последици от 
руските ваксини и това е една от 
причините за липсата на дове-
рие в тях сред значителна част 
от населението”. 

„По въпроса за ваксинация-
та срещу коронавируса Русия 
избра да върви не по пътя на 
принудата, а на убеждаването” – 
такава е посоката, зададена от 
президента Путин. Същевремен-
но бе обявен рестарт на инфор-
мационната кампания за полза-
та от ваксините, след като в сре-
дата на ноември заместник-
председателят на Държавната 
дума от управляващата партия 
„Единна Русия” Пьотр Толстой 

заяви: „За съжаление цялата 
информационна кампания в 
Русия бе проведена неправилно 
и е напълно провалена. Хората 
нямат доверие да отидат да се 
ваксинират и това е факт”.  

Самият Толстой, заедно с 
още двама видни политици, е 
сред адресатите на откритото 
писмо, подписано от 11 директо-
ри на най-големите московски 
болници за лечение на COVID-19. 
В писмото лекарите канят опре- 
делените като антиваксъри по- 
литици и звезди на шоу бизнеса 
на „екскурзия в червените ко- 
видни зони” на своите болници. 

Какво би представлявала по- 
добна екскурзия става ясно от 
видео, поместено на официал-
ния сайт за борба с пандемията 
стопкоронавирус.рф. В него 
главният лекар на болница №15 
Валерий Вечорко се обръща към 
съмняващите се в необходи-
мостта от ваксинация и към при-
тежателите на фалшиви серти-
фикати и ги повежда по маршру-
та на екскурзията: „Ето болнич-
ното легло – удобно е, но ще 
трябва да лежите предимно по 
корем”. Скенерът: „Той ще пока-
же какво е останало от белия ви 
дроб”. Апаратът за изкуствена 
вентилация: „Той ще диша вмес-
то вас и ще се справи със зада-
чата, но ще се справите ли 
вие?”. Реанимацията: „Това е 

последното място, откъдето все 
пак можете да се завърнете жив 
у дома”. Следва последната 
спирка към вечността: „Това е 
коридорът към моргата, най-
тихото място в болницата. Не 
проигравайте живота си, вакси-
нирайте се”. 

Някои лекари реагираха с 
възмущение на поканата за 
екскурзия в „червените” бол-
нични зони. Според видния 
руски кардиолог акад. Давид 
Йоселиани в случая целта не 
оправдава средствата: „Да, в 
медицината има ситуации, ко- 
гато шоковата терапия може 
да помогне. Но нима е възмож-
но, предлагайки подобно нещо, 
да забравиш за хората, чийто 
страдания ще бъдат извадени 
на показ?! Къде остана един от 
най-важните постулати на 
Хипократовата клетва: „Всич-
ко, каквото видя или чуя при 
изпълнението на своята профе-
сия или извън нея и което не 
бива да се разгласява, аз ще го 
пазя в тайна и ще го смятам за 
нещо свещено”, възмущава се 
акад. Йоселиани. 

„В Россию можно только 
верить“ – това е поантата в 
споменатото четиристишие на 
Фьодор Тютчев. Ако вярваме 
на данните на държавния 
социологически институт 
ВЦИОМ, въпреки бушуващата 
пандемия впечатляващо мно-
зинство от гражданите на 
Русия - 84%, смятат себе си 
за щастливи. Индексът на 
щастието се е увеличил с 5 
пункта в сравнение с ноем-
ври 2020 г., сочи проучване-
то, направено на 29 ноември 
т.г. Появиха се още добри 
новини – четвъртата вълна 
затихва, колективният имуни-
тет срещу коронавируса вече 
възлиза на 56,1 на сто, вари-
антът Омикрон се изявява в 
Русия само с единични слу-
чаи, въвеждането на елек-
тронните пропуски се отлага. 
Време е за празник... 

Маргарита ШАПКАРОВА

Ваксинацията в Русия 

Игра на руска рулетка

Откриват нов  
комуникационен път  
между вируса SARS-CoV-2 и 
човешки белодробни клетки 

Ново изследване от Кливландския държавен универси-
тет може да доведе до подобрени антивирусни лечения и 
ваксини за COVID-19 и подобни вируси. Статия, публикува-
на в Journal of Virology на Американското дружество по 
микробиология, предоставя значителна информация за 
връзката между гостоприемник и вирус SARS-CoV-2. 
Изследователският екип, ръководен от д-р Барсанджит 
Мазумдер, професор по молекулярна генетика, съобщи:  

- Открихме нов комуникационен път между вируса 
SARS-CoV-2 и човешки белодробни клетки. Тази работа 
показва как вирусът COVID-19 използва специфичен сиг-
нал в рамките на собствената си РНК последователност в 
комуникация със сигнала, генериран от човешки бело-
дробни клетки. Механистичните разбирания за тази кому-
никация могат да бъдат от решаващо значение при разра-
ботването на следващото поколение иРНК ваксини и за 
насочени терапевтични стратегии срещу този вирус. 
Изследователският екип показа, че комуникацията между 
шиповия (S) протеин във вируса със специфичния рецеп-
тор на повърхността на белодробните клетки води до про-
мяна в експресията на вирусната генетична информация 
вътре в клетките, която може да бъде важна за това, което 
е известно като „вирусна годност“ или „способността на 
вируса да произвежда инфекциозно потомство в дадена 
среда“.

Скрининг тест, използващ 
малки червеи за откриване на 
ранни признаци на рак на пан-
креаса в урината, е разработен 
от японска биотехнологична 
фирма с цел по-лесно и по-бързо 
да се извършва рутинно изслед-
ване. Учените отдавна знаят, че 
телесните течности на пациенти 
с рак миришат различно от тези 
на здрави хора и затова с 
помощта на обучени кучетата 
откриват болестта в проби от дъх 
или урина. Hirotsu Bio Science 
генетично модифицира вид чер-
вей, наречен „C. elegans“, с раз-
мер около милиметър, с остро 
обоняние, за да реагира, подуш-
вайки урината на хора с рак на 
панкреаса, който е труден за 
ранно откриване.  

- Това е сериозен технологи-
чен напредък, каза изп. директор 
Такааки Хироцу, който изучава 
малките червеи, известни като 
нематоди. Базираната в Токио 
фирма вече е използвала чер-
веите за откриване на рак при 
скринингови тестове, но без да 
уточнява кой тип. 

- Новият тест не е предназна-
чен за диагностициране на рак 

на панкреаса, но може да помог-
не, тъй като пробите от урина 
могат да се събират у дома, без 
да е необходимо посещение в 
болница. И ако червеите „вдиг-
нат тревога“, пациентът ще бъде 
насочен към лекар за допълни-
телни изследвания, обясни Хиро-
цу на пресконференция. Той се 
надява, че това може да помогне 
за ранното откриване на рак в 
Япония, където, както в много 
други страни, честотата на из- 
следванията е намаляла по вре- 
ме на пандемията. Дори преди 
пандемията японските пациенти 
се явяваха на скрининг за рак 
по-рядко в сравнение с други 
страни, според данните на 
ОИСР.  

Учени от университета в 
Осака описаха подробно умения-
та на C. elegans за откриване на 
рак в съвместно проучване, пуб-
ликувано по-рано тази година в 
рецензираното списание Onco-
target. В тестове, проведени от 
фирмата, червеите правилно са 
идентифицирали всички 22 проби 
от урина на пациенти с рак на 
панкреаса, включително на хора 
с ранен стадий на заболяването. 

Тим Едуардс, старши преподава-
тел в университета на Уайкато в 
Нова Зеландия, който изучава 
способността на кучетата да 
откриват рак на белия дроб, 
заяви, че използването на чер-
веи е обещаващо. Едуардс, който 
не е свързан с японската фирма, 
отбеляза, че за разлика от куче-
тата, червеите не се нуждаят от 
обучение, за да надушват рак. 
Даниел Коларич от Австралий-
ския център за ракови гликоми-
ки, посочи, че за съжаление ве- 
роятно нетрадиционният харак-
тер на метода може да бъде 
„причина, поради която изслед-
ването не е получило повече вни-
мание“. 

- Лично аз мисля, че трябва да 
следваме всяка разумна страте-
гия за разработване на тестове, 
които могат да помогнат да иден-
тифицираме рак възможно най-
рано, каза той. Но предупреди, 
че новата диагностика трябва 
„да има превъзходна чувствител-
ност, за да се гарантира, че фал-
шиво положителните диагнози 
могат да бъдат избегнати.  

 
Източник: Medical news
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Японска фирма ползва нематоди, за да „подушат“рак



Днес кихнах  
в службата.  
Помолих колегите 
да ми кажат  
трицифрено число.  
Всички вкупом 
извикаха – 112. 

*** 
 

- Докторе, не съм 
добре! 
- Много хубаво... 

*** 

Българинът не вярва, че съществува  
COVID-19, но вярва, че 5G  
ще му убие кокошките. 

*** 
 

Кихнах срещу монитора и се включи 
антивирусната. 

*** 
 

Жената на възрастен мъж, болен  
от COVID-19:  
- Докторе, надежда има ли?  
Докторът: 
- Има, разбира се, но зависи на какво 
се надявате. 

*** 
 

СЗО: 
- Алкохолът не помага при коронавирус! 
Алкохолът: 
- То пък, щото СЗО помага… 

*** 
 

- Как е новият зет? 
- Добро момче е. От ваксинирано 
семейство... 

*** 
 

„По-добре изолиране, отколкото 
заземяване.“ 

Стара електричарска мъдрост 
*** 
 

Кучетата са шокирани - всички 
хора са с намордници! 

*** 
 

Заглавия в пресата 
√ Ваксинираните хора не се заразяват 
√ Ваксинираните се заразяват, но не се 
  разболяват 
√ Ваксинираните се разболяват, но леко 
√ И ваксинираните боледуват, 
  но не стигат до интензивно отделение 
√ Ваксинираните стигат и 
  до интензивно отделение, но не умират 
√ Ваксинираните умират, но в лека 
  форма 
 

*** 

Стига сте всявали паника с този  
коронавирус! Нощес се прибирам късно  
и гледам – двама тайно се ваксинират 
във входа на блока. 

*** 
 

По какво си приличат ваксърите и  
антиваксърите? 
Никога няма да бъдат напълно  
ваксинирани. 

*** 
 

На деветия ден от карантината майка 
на три деца изобрети ваксина срещу 
вируса.  

*** 
 

Майка ми винаги казваше, че няма да 
постигна нищо, като лежа по цял ден  
в леглото. Но, виж ме сега, мамо!  
Аз спасявам света! 

*** 
 

Чухте ли шегата за вируса?  
Няма значение, не искам да го  
разпространявам. 

*** 
 

Какво казаха астронавтите на НАСА, 
когато ги уведомиха, че мисията им  
е завършена и могат да се върнат  
на Земята?  
- Не, благодаря! 

*** 
 

Бог решил да се запознае със  
състоянието на медицината в България. 
Преобразил се на GP. Пред кабинета 
огромна опашка. Влиза инвалид в количка. 
Бог слага ръка на главата му и казва: 
- Стани и ходи! 
Болният станал и излязал от кабинета. 
Питат го от опашката: 
- Как е новият? 
- Същият е като другите, дори не ми 
премери кръвното! 

*** 
 

 
– Мамо, само не изпадай в паника –  
аз съм в болницата… 
– Кириле, престани да започваш така!  
Ти от 7 години си лекар! 

*** 
 

В болницата: 
– Докторе, вярно ли ще ме оперира  
студент? 
– Да, точно така. 
– А ако операцията е неуспешна? 
– Ами, ще му пиша двойка. 

*** 
 

– Докторе, жена ми я боли гърлото  
и си е изгубила гласа. Какво да правя? 
– Празнувай, човече, празнувай! 

*** 
 

В болницата: 
– Пижама носите ли си? 
– Да. 
– Чаршафи, сапун, термометър? 
– Да! 
– Минерална вода, плодове и монети  
за телевизора? 
– Да! 
– А този с вас кой е? 
– Доктор… за всеки случай. 

*** 
 

Прочутият шотландски лекар от XVIII век 
Джон Абернети бил известен със своята 
лаконична реч. Веднъж при него дошла 
жена със зачервена и силно подута ръка. 
Проведен бил следният диалог: 
- Изгорено? 
- Удар. 
- Компрес. 
На следния ден. 
- Добре? 
- Зле! 
- Още компрес. 
След два дни. 
- Добре? 
- Здрава. Колко? 
- Нищо - отговорил великодушно лекарят. 
Никога не бях виждал такава разумна 
пациентка!

Да се усмихнем с надежда

Без думи

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&prev=search&u=https://www.reddit.com/r/dadjokes/comments/fltrbh/did_you_hear_the_joke_about_the_germ/

