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Срещата с изключителни професионалисти винаги е
вълнуваща. Особено когато става въпрос за спасени
човешки животи.
Героите на „Капитал Здраве“ са не само свидетели,
но и участници в революции в специалността си,
във въвеждането на нови методики на лечение и
терапии, които превръщат безнадеждните случаи
в обикновени хронично болни. Лекарите и фармацевтите, с които разговаряхме, са преживели безбройни
опити за здравна реформа, стотици административни препятствия, недоимък, нелогични изисквания от страна на здравната администрация,
срещали са се с немарливостта на пациентите
към собствените им тяло и душа и въпреки всичко не са загубили вдъхновението да се преборят
със смъртта, от радостта от всеки излекуван, от
признанието на българската и световната медицинска общност за постиженията им.
„Капитал“ има честта да ви представи най-добрите
постижения в медицината и фармацията през последната година и да ви запознае отблизо с мнението
на техните автори. С надеждата, че доверието
в способността на българските лекари да бъдат
до вас независимо от трудностите ще продължи
да бъде все толкова високо и с вдъхновение от постиженията на професионалистите, с които ви
срещаме, ви желая приятно четене!
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КОЙ Е АДРЕСЪТ
НА ЗДРАВНИТЕ
ИНСТИТУЦИИ?

С

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ПОСЛЕДНАТА
ИНСТАНЦИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
В СЕКТОРА Е ЛИЧНО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ
Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

След последната смяна на екипа в здравното министерство и осветения от
управителя на здравната каса проблем
с неизплатените дългове към европейските здравни каси, след който касата няма
действащ управител, в здравния сектор е
ясен един факт. Не, не че министерството и касата са филиали на финансовото
министерство, както често се шегуват
лекарите и фармацевтите. Ясно е, че найважните решения и санирането на конфликтите в сектора през последните
месеци бяха взети лично от премиера
Бойко Борисов и че той е последната инстанция, пред която може да се говори,
оспорва и протестира.
Предложеният от здравно министерство мораториум върху заплащането от
здравната каса на нови лекарства, който
щеше да засегне близо 8700 тежко болни
хора, беше одобрен на две четения, а после
беше отхвърлено и президентско вето
върху него. Премиерът Бойко Борисов
обаче се намеси в последния момент и в
крайна сметка мораториумът беше отменен. Позорният факт, че собствените
му депутати бяха принудени да говорят
за нови молекули, да наричат експериментални лекарства продукти от 2009 г. и да
не чуват протестите на болните, беше
бързо забравен.
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Лично премиерът се намеси и в случая с
Националния рамков договор между Българския лекарски съюз и Националната
здравноосигурителна каса. След като седмици наред управляващите се опитваха
да отрекат мащаба на задълженията
към европейските здравни каси, за който
беше предупредил управителят на касата проф. Камен Плочев. Самият Плочев
беше порицан, че е постъпил политически
некоректно, като е осведомил всички народни представители за проблема, а не
го е оставил за решаване само в рамките
на управляващата коалиция. Така, без да
иска, той даде възможност на опозицията да се упражнява върху способностите
на екипа на здравното министерство да
смята и беше принуден да се оттегли –
първоначално в дълги болнични, а вероятно и окончателно – по здравословни
причини. Неумението на управителя да
жонглира с политиката и числата, както и административната му некомпетентност бяха ясни на всички депутати,
когато беше избран с пълно единодушие
на поста. Докладите му за дълговете на
касата обаче наистина се оказаха с верни
числа. Това от своя страна постави под
въпрос разпределението на средствата
от бюджета на здравната каса за тази
година. Въпреки увеличението му с 400

млн. лв. на всички е ясно, че 3.8 млрд. лв.
няма да бъдат достатъчни за лечението
в България, ако бъдат коректно платени
дълговете в чужбина. Така надзорният
съвет на касата беше изправен пред перспективата да продължи да не плаща и на
българските граждани да бъде отказвано
безплатно лечение в Европа или пък да
намали парите на българските лекари.
Повечето от тях гласуваха с „въздържал
се“ за договора и се наложи премиерът да
ги събира с лекарския съюз и да изисква
подписване на рамков договор.
Месец след това министър-председателят трябваше да се намеси в още един
конфликт между пациентите и здравното
и социалното министерство – за постулатите на проектонаредбата за ТЕЛК.
Премиерът поиска от здравния и от социалния министър да оттеглят документа
часове преди под прозорците на правителството да започне протест на хората с
увреждания от цялата страна. В крайна
сметка решенията за инвалидизация ще

Здравна реформа

През следващите месеци трябва да
влезе в сила Националната здравна
карта, както и здравният министър да предложи и нов модел на финансиране на здравната система.

SHUTTERSTOCK

се взимат по досегашния начин, а част от
подчинените на правителството институции ще трябва да поработят повече,
тъй като премиерът се просълзи от репортаж за дете с увреждания, чиято майка
напуска държавата с детето си, защото
последната не може да му осигури грижи.

Прединфарктни ситуации

На фона на едрите проблеми с парите
в сектора, които видно няма да бъдат
разпределени справедливо, остават и повидимите опити на здравното министерство да управлява сектора пестеливо.
Къде заради неразумността на идеите,
къде заради започнатите проверки, къде
заради желанието да се довършат започнати проекти като здравната карта, те
се състоят не особено сполучливо.
Първият пример е т.нар. финансова
конституция на болниците, която би
трябвало да изпълняват държавните и
общинските клиники, за да не трупат
дългове. Докато всички очакваха инова-

тивен модел на здравен мениджмънт, получиха счетоводни правила, според които
не трябва да трупат повече дългове и да
не раздават парите от клинични пътеки на персонала, ако имат дългове, а ако
трябва да взимат по-едри решения – да
се допитват за разрешение до здравното
министерство. От всички 65 държавни
болници само 11 нямат просрочени задължения и почти всички са санаториуми.
След протеста на университетските и
областните болници срещу правилата се
оказа, че все пак могат да разпределят за
заплати получените средства.
Управлението на здравната каса постигна и още един убийствен неуспех –
той е, че с усилията си да не позволява
болниците да трупат дългове и да принуди фирмите да намалят цените без
преговори с тях принуди пациентите да
си доплащат медицински изделия. Резултатът беше починал пациент с тежко
сърдечно заболяване в една от елитните
университетски клиники, репортажи за
други пациенти, които нямат да доплатят 10 хил. лв. за сърдечна клапа, и оправдания на здравната каса, че пациентите
не трябва да доплащат.
В същото време новите лекарства, за
които беше отменен мораториумът, все
още не са напълно достъпни. Причината е, че методиките за проследяване на
ефекта на някои от тях не са готови и
практически лекарите не ги предписват.
За един кратък период от време фармацевтичният сектор живееше с предложенията на народните представители
да се ограничи паралелната търговия, за
да има достатъчно лекарства за гражданите. Те предвиждаха компаниите да
поддържат постоянни резерви за четири
месеца напред и да започнат да инвестират в складова дейност. За щастие предложенията бяха оттеглени.

Какво предстои

През следващите месеци трябва да влезе в

|5

сила националната здравна карта, според
която трябва да бъдат съкратени около
6000 легла. Ефектът от предложения документ тепърва ще стане ясен, след като
здравната каса избере с кого да работи в
местата, където лекарите и болниците
са повече от необходимото.
През следващите месеци здравният
министър ще трябва да предложи и нов
модел на финансиране на здравната система. В програмите на управляващите
партии е предвидена демонополизация на
здравната каса и опит за изсветляване
и регламентиране на доплащанията от
джоба за здравни услуги, които са за около
4 млрд. лв. допълнително над здравните
вноски.
Засега от обсъжданията стана ясно,
че министерството анализира всички
здравноосигурителни системи в ЕС, за да
адаптира подходящ модел. На среща със
синдикати и работодатели е бил споменат белгийският модел, според който за
здраве, пенсии и други социални рискове
работещите там се осигуряват в каси,
собственост на синдикатите и политическите партии.
Ясен е и още един факт. Общо 719 хил.
българи нямат здравни вноски, като държавата не знае защо 400 хил. от тях не са
пожелали да се осигурят, а останалите са
безработни и самоосигуряващи се.
На фона на това, че една десета от
населението, и то пълнолетни и в работоспособна възраст хора, не са част от
здравната система, а останалите осигурени са най-недоволните от услугите й
европейци и най-много доплащащи като
процент от приходите в сектора, видно
е, че има множество проблеми. Те няма как
да се решат с липсата на реално остойностяване на здравните услуги и честна
дискусия с всички какво здравеопазване
може да си позволи държавата, кой наистина трябва да доплаща и за какво.
Ако дебатът започва и свършва пред
Министерския съвет, е време премиерът
да се специализира в проблемите на сектора, които не са нито само финансови,
нито само управленски, нито само грешка
на модела. Защото следващият фатален
случай, резултат от грешка на държавата, може да бъде такъв и за доверието в
сектора. 
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ДВУЦИФРЕНИЯТ РЪСТ
НА ПАЗАРА ПРОДЪЛЖАВА

О

ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ
СЕКТОР ОТБЕЛЯЗВА ОТНОВО НАД 11% РЪСТ В ПРОДАЖБИТЕ
Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

Отново 11% ръст показват данните за
продажбите на лекарства и продукти
без рецепта през първото тримесечие
на 2018 г. спрямо същия период на миналата година. Според прогнозите на
IQVIA става въпрос за устойчив ръст
на пазара, коментира д-р Иван Георгиев,
регионален мениджър на компанията
за България.

По отношение на първото тримесечие
на 2018, както и през миналата година,
в топ 10 почти няма размествания с
изключение на придвижването напред
на AbbVie заради увеличените продажби на продукта им за хепатит С (виж
таблицата). Най-висок ръст отбелязват
AstraZeneca – 22%, и GlaxoSmithKline – 18%.

Ръст отново в онкологията

За поредна година хранителните добавки продължават да бележат най-висок
ръст при продуктите без рецепта.
„Любопитен факт е високата консумация на продукти без рецепта на
глава от населението в много от категориите. Консумацията на лекарства
без рецепта в България е с над 20% повисока от консумацията в Централна и
Източна Европа. Това се дължи на много
фактори, но най-вероятно в България
хората не обичат често да посещават
личния си лекар заради чакането по
опашки и административните затруднения, те се самолекуват и разчитат
на фармацевта да им предложи нещо“,
смята Иван Георгиев.
По думите му на пазара на хранителни добавки най-добре се представят
пробиотиците, тъй като през последните години се забелязва тенденция
да се изписват пробиотици с всякакви
възможни терапии. Следват ги препаратите за ставни болки.

През първото тримесечие, както и през
2017 г., ръстът на пазара се дължи на
противотуморните препарати, като
той е по-силен в биологичните лекарства и имунотерапиите и по-слаб в
малките молекули.
„Ръстът на антитуморните лекарства е над 26%. Ако се погледнат найпродаваните медикаменти в топ 10,
на първо място са по-стари утвърдени
продукти, но с най-голям ръст са новите терапии – имуномодулаторите. Те са
и бъдещето на онкологията“, отбелязва
Иван Георгиев. Той допълва, че ръст от
16% през последните месеци има в групата на инсулините.
През цялата минала година при ръст
на пазара от 11% ръстът на оригиналните лекарства под патент е бил 14%,
като целият пазар е достигнал 3.164
млрд. лв. по цени на едро, без в тях да
се включат надценките от 16-22% на
аптечните продажби.
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К К | ТОП 10 НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ
КОМПАНИИ ПО ПРОДАЖБИ
ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2018 Г.
1. Novartis
2. Acvais
3. Roche
4. GlaxoSmithKline
5. Sanofi
6. Pfizer
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8. Sopharma
9. AstraZeneca
10. Bayer
Източник: IQVIA

„Медийните инвестиции в тези области са много силни“, отбелязва д-р
Георгиев.

Липса на динамика при
търговците на едро с лекарства

През първото тримесечие при търговците на едро с лекарства няма голяма
динамика в търговските дялове. Най-големите четири дистрибутора държат
над 80% пазарен дял на аптечния пазар.
Така първите четири дистрибутора са:
„Фьоникс“, „Софарма трейдинг“, „Стинг“,
„Фармнет“.
„Софарма трейдинг“, „Фьоникс“,
„Фармнет“ и „Стинг“ държат над 80%

Фармацевтичен пазар

от оборота, коментира анализаторът.
Според него четирите търговеца на
едро с лекарства имат сходен пазарен
дял от около и над 20% на аптечния пазар, но не всички имат силни позиции
на болничния пазар, където „Софарма
трейдинг“ е отчетлив лидер с 31%.
„Концентрацията е нормална, в развитите държави пазарната ситуация
е сходна. Такова е бъдещето. Нивата на
печалби в този бизнес са много ниски,
надценките, които позволява държавата, са до 7% за продукти с рецепта и
до 9% за продукти без рецепта, за малки компании е много трудно да просъществуват на пазара с малки надценки. Необходим е мащаб, много тежка
инфраструктура, складове, логистика. Това, което различава България от
останалите европейски държави, е, че
на пазара има само един чуждестранен
инвеститор. Прогнозата ми е, че в скоро
време и у нас ще се появят големите
чуждестранни дистрибутори с големи
вериги аптеки, каквато е тенденцията
в останалите страни от ЕС“, казва д-р
Георгиев.

Фактори на растежа

Според IQVIA факторите на растежа
на пазара през тази година ще бъдат
увеличеният бюджет на касата, новите медикаменти, незадоволените медицински нужди и онкологията като
терапевтична област. Д-р Георгиев
отбелязва, че пазарът ще бъде подпомогнат от подобряващата се икономическа обстановка и намаляващата
безработица.

Запазване на динамиката в
клиничните проучвания

Според IQVIA в България има една добра
и една лоша новина за сферата на клиничните проучвания.
„Лошата е, че през последните две
години реално няма растеж. Добрата е,
че това не се отразява на пазарния дял
на България - проучванията продължават да бъдат около 1% от глобалните
изпитвания. Това е важно, защото ние
измерваме пазарния дял като 10 000
души, участващи в клинични проучвания, около 3000 служители в тази сфе-

ра и около 300 млн. долара финансови
ефекти“, казва Иван Георгиев.
Той допълва, че когато една компания търси дестинация за своите проучвания, тя се концентрира върху две
обстоятелства - колко бързо може да
започне проучването, което пък зависи
от регулаторната среда в държавата,
и с каква скорост ще се наберат необходимите пациенти.
„В България има добра регулаторна
рамка, институциите работят добре,
ние сме конкурентоспособни спрямо
другите държави. Но през последните
години губим скорост и това е така,
защото болничните заведения не обръщат достатъчно внимание на клиничните изпитвания, не инвестират в процеси и в инфраструктура за
улесняването им. Тъкмо обратното, в
последно време административните
ръководители на държавните болници поставят нови и нови препятствия
пред клинични изпитвания. Времето, в
което един център може да набере двама, трима, четирима, петима пациенти
и това да е приемливо, свършва. Търсят
се високо продуктивни центрове, които могат да набират много пациенти
за кратък период, а това може да стане възможно само с много добра организация - процеси, инфраструктура,
отделения по клинични изпитвания.
Не е далеч времето, когато ще почнем
да говорим за данъчни облекчения за
клинични проучвания“, смята д-р Иван
Георгиев.
В момента в сектора е гореща тема
инициативата на здравната каса да
събира данни за пациенти, участващи
в клинични проучвания. Някои болници
тълкуват това като знак, че НЗОК няма
да заплаща никакво лечение за пациенти, включени в клинично изпитване.
Например, ако един пациент участва в
проучване за рак на белия дроб, това не
означава, че той губи правата си касата
да плаща неговото лечение, ако се разболее от хипертония. Това е нарушение
на правата му като здравно осигурен.
Много болнични директори и юристи в
момента обаче тълкуват ситуацията
точно така, което е неправилно“, отбелязва д-р Иван Георгиев. 
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„Капитал“ отправи въпроси в
традиционната си анкета към
мениджърите на топ 10 фармацевтичните компании на пазара
по обем на продажбите в стойност. Те отговориха на няколко
въпроса:

1.

Каква беше изминалата година за вашата компания на
българския пазар? Отбелязахте ли
ръст, в кои сегменти, как оценявате възможностите за развитие на
бизнеса си в България? Колко нови
лекарства представихте на пазара,
в кои области? Колко са регистрираните ви лекарства в България като
цяло? В кои терапевтични области
сте фокусирани?
По какъв начин се отрази върху бизнеса ви регулаторната
рамка в България през миналата година? Имате ли лекарства, които
решихте да не предлагате повече в
България, или такива, чиято регистрация забавихте?
В края на миналата година за
известен период от време парламентът гласува мораториум върху новите лекарства, идеите за прогенерична политика засега са само
в програмите на политическите
партии. Появиха се нови редакции
на лекарствения закон, които предвиждат въвеждането на задължителни резерви. Как оценявате тези
събития в законодателен аспект и
какви промени са необходими, за да
се подобри лечението на българските пациенти?
Как се развиваше бизнесът ви
на глобално ниво? Кои са найновите продукти, в кои области
очаквате нови лекарства?
Какви са плановете ви за тази
година? Каква е вашата прогноза за развитието на пазара през
тази година?

2.

3.

4.
5.

До редакционното приключване
на броя не успяхме да получим
отговор от „Bayer - България“
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NOVARTIS PHARMA БЪЛГАРИЯ

Христо Трунчев,
генерален мениджър на
„Novartis Pharma България“
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„Novartis България“, с трите си големи подразделения
- Innovative Medicines, Sandoz
и Alcon, продължава да бъде
ключов партньор в здравеопазването в България и водеща фармацевтична компания. Ръстът на Novartis
през 2017 г. се дължи основно на Sandoz и
се свързва с предлагането на достъпни
генерични лекарства и биоподобни продукти за българските пациенти, както и
широко използвани лекарствени продукти без рецепта. По този начин Novartis
внася стабилност в здравната система
с фокус върху иновативни продукти, покриващи конкретни медицински нужди,
и спестяване на обществен ресурс и подобрен достъп посредством въвеждане
на генерични и биоподобни лекарства.
Novartis предлага 194 лекарствени
продукта и 240 медицински изделия в
България. Нашата компания предлага експертни и иновативни решения в различни
области на здравеопазването: кардиология, онкология, хематология, неврология,
пулмология, ендокринология, ревматология, дерматология, офталмология, редки
болести, генерични лекарствени продукти, лекарства без рецепта и биоподобни
медикаменти.
Българското здравеопазване има нужда
от ясна стратегия с конкретни приоритети, които да направят средата поустойчива, по-предвидима и по-прозрачна. Фармацевтичният сектор е само част
от здравеопазването, при това строго
регулирана и контролирана част. Нужен
е цялостен подход в здравеопазването,
за да може България да бъде предпочитано място за инвестиции в този толкова
чувствителен сектор.
Novartis се стреми да осигури достъп
на българските пациенти до всички иновации, които създава и са достъпни в останалите европейски държави. Диалогът
и партньорството с институциите са
ключови за осигуряването на бърз достъп
до всички иновации, които са с доказана
ефективност за отделните пациенти и
системата като цяло. Клиничните изпитвания, в които Novartis инвестира
годишно около 4.5 млн. eвро, са не само
инвестиция в българското здравеопазване, но и достъп до реални терапевтични

възможности и здравни грижи за около
1500 български пациенти през миналата
година.
Достъпът на пациентите до иновативни терапии, които са одобрени от
Европейската комисия, трябва да бъде
гарантиран за българските пациенти.
Това трябва да се случва съобразно българските закони и в диалог с българските институции. Пример за този диалог
са отстъпките за 2017 г. от страна на
индустрията, които по данни на НЗОК
възлизат на 167 милиона лева. Предвижданията са, че за 2019 г. ще приближат 200
милиона лева. За периода 2015-2018 г. фармацевтичните компании предоставят
на НЗОК отстъпки в размер на половин
милиард лева. Това дава възможност на
НЗОК да осигурява лечението на повече
пациенти и да забавя ръста на разходите
за лекарства. Разбира се, необходимо е и
адекватно бюджетиране от страна на
държавата, планиране на нарастването
на здравните потребности на населението, на навлизането на нови, по-ефективни медикаменти.
На глобално ниво Novartis затвърждава
позициите си в ключовите терапевтични
области, в които работим и в България.
Големите новини от Novartis през тази
година се очакват в областта на клетъчните и генни терапии. Част от това развитие е и придобиването на базираната
в САЩ компания за генна терапия AveXis
за 8.7 млрд. долара в началото на април
тази година.
Динамиката на пазара на лекарства
зависи от много фактори и навлизането на нови лекарства е един от тях. От
друга страна, имаме съществена ценова
ерозия в резултат на ценовата регулация,
изтичане на патенти и навлизане на генерични и биоподобни медикаменти на
по-ниска стойност. Промените в законодателството от края на 2017 г. въведоха
нови отстъпки и много рестриктивни условия за включване на нови медикаменти
в реимбурсация. Вече е налице и забавяне навлизането на новите терапии през
2018 г. В този смисъл прогноза за ръст на
пазара над 10% ми се струва завишена.
Очакванията са Novartis да расте равномерно с ръста на пазара.
Бъдещето на здравните системи в

ТОП 10

Европа, в това число и фармацевтичния
им сегмент, е фокусирането им върху резултата от лечението и вземането на
информирани решения в какви здравни
услуги да се инвестира публичен ресурс
и което е по-трудно, в кои да не се инвестира. За да е възможно това обаче,
трябва да се изгради нужната инфраструктура, която да генерира, събира и
анализира данни за постигнатите резултати от прилагането на конкретните
терапевтични методи. В областта на
лекарствата това може да стане с общи
усилия на здравните власти, медицинската общност, пациентите и фармацевтичната индустрия. Ние протягаме
ръка за сътрудничество и сме сигурни,
че можем да помогнем с опит, знания и
експертиза.

#2

АКТАВИС

Николай
Хаджидончев,
изпълнителен директор на
„Актавис“, компания на Тeva
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Изминалата година беше
изпълнена с предизвикателства, защото след придобиването на „Актавис“
от „Тева фармасютикълс“
българското търговско подразделение
вече беше една интегрирана компания.
През 2017 г. работихме като един екип и
основната цел беше фокус върху оптимизацията както на бизнес структурата,
така и на продуктовото ни портфолио.
Миналата година въведохме на българския пазар 14 нови продукта в терапевтичните области кардиология, вътрешна
медицина, централна нервна система,
респираторни заболявания и продукти
без лекарско предписание. Тази година
планираме въвеждането на осем нови
продукта, главно в областите кардиология, болничен пазар и централна нервна
система.
Що се отнася до възможностите за
развитие на бизнеса ни в България, считам, че, от една страна, потенциалът
за развитие на генеричния бизнес е голям заради все още неравностойното
представяне на индустрията, особено в
стойност на генеричните медикаменти. Тук виждам потенциал за налагане на
нови генерични медикаменти. От друга
страна, особено през последните години,
ценовата регулация, свързана с международното и вътрешното рефериране, води
до изкривяване на някои ценови нива до
степен, в която продължава напускането
на утвърдени, доказани генерични медикаменти от българския пазар. Техните
цени вече са около или под себестойност
и биват изтеглени от пазара. Въпреки
тези предизвикателства „Актавис“ остава водеща компания в България и ние
ще продължаваме да работим за достъпа на българските пациенти от всички
възрасти до висококачествени здравни
решения.
Поради огромния ценови натиск върху
генериката ние също имаме медикаменти, които вече не предлагаме в България.
Нещо повече - имаме и нови продукти,
които поради ценови фактори няма да
бъдат въведени. Важно е да подчертая,
че по-голямата част от тези продукти
са за терапии на социално значими заболявания. Тази година 27 продукта от > 10
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нашето портфолио вече няма да бъдат
на българския пазар, главно в областите
кардиология, вътрешна медицина, централна нервна система. За съжаление
този тренд продължава отново поради
огромния ценови натиск, законодателството, регламентиращо ценообразуването, и натиска от НЗОК за даване на
отстъпки за генерични продукти. В крайна сметка от тази тенденция страда и
ще продължава да страда българският
пациент.
Реално в България вече има прогенерични мерки с въвеждането на ценовото
рефериране. Но тезата „прогенерична
политика“ започна да се използва от много хора, без да се познава материята, без
смисъл. Стана нещо като мантра за подобро българско здравеопазване. Да, прогенеричната политика е положителна,
когато тя бъде осмислена, когато е част
от една дългосрочна промяна в здравната политика, която да бъде подчинена
на интереса на пациента. Промяната
трябва да е гарантирана от дългосрочна
стратегия, базирана на всички промени
през последните 15 години, и тези, които очакваме през следващите 15 години.
Без подобна стратегия всяко решение
ще бъде краткосрочно или неефективно, защото ще е взето само на база исторически данни, без да се поглежда в
настоящите процеси и тяхното бъдещо
развитие. Към момента не се взимат под
внимание очевидни факти - намаляване
на населението, урбанизация на големите
градове, обезлюдяване на цели региони във
вътрешността на страната. В същото
време продължава да се работи на база
здравен модел и състояние на здравните заведения отпреди 20 години. Нека
не забравяме, че близо 1 милион българи
живеят в чужбина и не ползват здравни
услуги в България. А нашата здравна система продължава да работи въз основа
на данни, които са далече от реалните.
Прогенеричната политика е само част от
цялостната здравна промяна, от която
имаме нужда. Ако няма здравна стратегия, в която всички основни елементи да
са актуални, синхронизирани и с дългосрочен поглед, няма как да стане промяна. И
нещо изключително важно - цялостната здравна стратегия трябва да бъде
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подкрепена от всички заинтересовани
и ангажирани със здравето на нацията
страни – политически партии, институции, съсловни организации на лекари,
фармацевти и специалисти по здравни
грижи, университетски преподаватели,
пациентски и работодателски организации, синдикати, фармаиндустрия и др.
Считам, че както през 2017 г., тази година българският пазар ще бележи ръст,
основно генериран от скъпи иновативни
медикаменти и частично от увеличаването на броя опаковки и навлизането на
генерични продукти на отпаднали от
патент медикаменти. Това се отнася
особено за биоподобните продукти, където през 2017 г. изтекоха патентите на
големи биологични молекули. Определящ
ще бъде ръстът на иновативните медикаменти и пазара на продуктите без
лекарско предписание и хранителните
добавки, където регулациите са по-ниски.
Смятам, че ще има увеличение на броя
продадени опаковки при генеричните медикаменти, което определено далеч не
надхвърля стойността, генерирана от
тях. С други думи, генеричните продукти
ще продължават да увеличават достъпа, в същото време няма да генерират
допълнителен преразход за разлика от
иновативните медикаменти.

#3

ROCHE БЪЛГАРИЯ

Методия
Чадиковски,
генерален мениджър на
„Roche България“
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През 2017 г. според данните
на международната компания IQVIA (позната доскоро
като IMS) продажбите на
фармацевтичния пазар са
се увеличили с 10.3% в стойност и 3.8%
в опаковки спрямо предходната 2016 г.
а болничният пазар, към който са ориентирани повечето лекарства на Roche,
регистрира ръст от 11.6%. Високият ръст
на целия фармацевтичен пазар, както
и на болничния сегмент в стойност се
дължи на новите лекарства за лечение на
онкологични заболявания, вирусен хепатит С и диабет, включени в позитивния
лекарствен списък, като през миналата
година НЗОК за пръв път покри лечението
на повече пациенти.
Ние запазваме втората си позиция
сред всички компании на българския фармацевтичен пазар с общ пазарен дял 6.85%
в стойност от целия пазар (аптечен и
болничен). На болничния пазар отново
сме лидер с ръст на продажбите от 20.1%
и пазарен дял от 24.6%, като три онкологични лекарствени продукта на „Рош“
попаднаха сред водещите 10 медикамента на болничния пазар.
В края на годината след отпадането на
мораториума върху заплащането на нови
лекарствени продукти беше постигната
реимбурсация на медикамент, одобрен
за лечение на хронична лимфоцитна левкемия и лимфом, и лекарствен продукт
за лечение на идиопатична белодробна
фиброза.
Отново наблягам на това, че работата
в среда на непрестанни промени е много
трудна и ни пречи да се фокусираме върху по-дългосрочни стратегически цели,
които в крайна сметка са важни за подобряване системата на здравеопазване.
Ние и всички наши партньори е добре да
работим заедно, за да събираме здравна
информация, статистики и да ги използваме за взимане на информирано решение
къде инвестициите ще са най-успешни.
Без тази информация няма как здравната
политика да е насочена към конкретни
цели и да видим дали ги постигаме.
За щастие нямаме лекарства, които
да сме спрели през 2017 г.
Наистина в края на миналата година
в кратък период от време парламентът

гласува мораториум върху нови лекарства
и дейности и след това го отмени. Факт
е, че трябва да се търси баланс и стабилност в разходите, тъй като средствата
за здравеопазване, както и за всяка друга
сфера, не може да са неограничени. Факт е
обаче също така, че независимо от ръста
в бюджета за здравеопазване в България
инвестираме най-ниската стойност на
глава от населението в Европа за своето
здраве и делът на доплащане от страна
на пациентите също е сред най-високите.
Факт е и че всички ние като пациенти
искаме да получаваме медицински услуги, лекарства и изделия на европейско
ниво. Основният въпрос е можем ли да
го правим с пъти по-малко пари от останалите европейски държави. Със сигурност в системата има потенциал за
оптимизиране на разходите в различни
направления, но има и необходимост от
преосмисляне на модела на финансиране,
така че да отговорим на очакванията
на пациентите и медицинските специалисти и да поддържаме здравните грижи в България на добро европейско ниво.
В този ред на мисли регистрирането и
маркетирането на генерични продукти
е естествено развитие на пазара и добра
възможност за здравната система да оптимизира разходите си за установени в
практиката вече продукти като освободи ресурси за навлизане на иновации. Системата на ценообразуване и рефериране
на продуктите в България, както и законодателството, което касае навлизане на
генерични продукти, не само осигуряват
спестяване на средства от първия ден
на реимбурсация на генеричен продукт
(поради задължителен спад в цената), но
осигуряват на държавата възможност да
плаща и оригиналния продукт на цена, не
по-висока от тази на генеричния. С оглед
на тези обективни механизми смятам,
че разумни елементи на прогенеричната
политика са въведени и успешно се прилагат в България, без да се отнема правото
на избор на пациентите и медицинските
специалисти.
По отношение на промените в Закона за лекарствата в хуманната медицина: абсолютно необходимо е да бъдат
защитени интересите на българските
пациенти, като бъдат гарантирани
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количества продукти за нашия пазар, и
не можем да не подкрепим усилията на
правителството и парламента в тази
посока. Но точно тук е много важен балансът между държавните политики,
които се стремят да поддържат цените
на продуктите на най-ниските нива в ЕС,
и мерките за осигуряване на количества
продукти, които гарантирано да достигат до българските пациенти. АРФАРМ
неведнъж е предлагала на властите различни промени в нормативни документи
именно в посока защита интересите на
пациентите. Асоциацията ни също подкрепи внесения в парламента проект с
промени в ЗЛПХМ. По отношение на идеята за задължителен гаранционен резерв
от определени продуктите обаче считам, че това ще бъде по-скоро още едно
утежнение за производителите, вносителите и търговците на едро, а не реално
разрешение на проблема. Финансовото
натоварване върху бизнеса от такава
мярка е значително, включително носи
риск от погиване на продукти поради изтичане срока им на годност или понасяне
на допълнителни загуби под формата на
неустойки от болниците отново поради
кратък срок на годност на продуктите.
За да продължи да предлага иновативни продукти и услуги на пациентите, Roche инвестира всяка година почти
една пета от глобалните си приходи от
продажби в научноизследователска и развойна дейност. Благодарение на фокуса
си върху научни изследвания в области, в
които има високи медицински потребности, от края на 2015 г. досега компанията
успешно внедри шест нови медикамента
за лечение на различни заболявания и индикации, както и редица нови услуги. Ние
се фокусираме върху терапевтични области, в които можем да дадем значителен принос за обществото. Някои от тях
са лекарства за лечение на заболявания,
за които не са били откривани значими
терапевтични решения в продължение
на десетилетия, включващи рак на пикочния мехур, една форма на множествена
склероза, както и на гигантоклетъчен
артериит. През февруари получихме и
разрешение за употреба за лекарство,
което предлага огромни възможности
за по-добро качество на живот на > 12
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пациентите с хемофилия А. Нови лекарства в бъдеще очакваме и за лечение на
разстройствата на централната нервна
система като болестта на Алцхаймер и
разстройствата от аутистичния спектър (РАС), в които провеждаме клинични
изследвания, които изискват значителни
инвестиции.
Нашите планове за 2018 г. са да инвестираме много работа, за да могат ключови лекарства да получат реимбурсация и
да са налични за пациентите, които имат
нужда от тях. Основно това са пациенти
с ранен HER2-позитивен рак на гърдата,
рак на белия дроб с определена мутация,
рак на пикочния мехур, лимфом, меланом,
множествена склероза, гигантоклетъчен
артериит. Освен това работим и за създаване и внедряване на ефективен бизнес
модел и успешно налагане на пазара на
услугите на Foundation Medicine. Това е
тест за пълно геномно профилиране на
тумори, който идентифицира всички
класове клинично значими изменения в
генома на тумора и често разширява възможностите за лечение, като за всеки пациент избира тези таргетни терапии и
клинични изпитвания, които отговарят
на молекулярните промени в тумора му.
Прогнозите са, че пазарът ще продължи да расте, защото има голяма нужда от
инвестиции в здравеопазването. В България все още в доста области има доста
по-ниско потребление, отколкото в други
държави, освен това има области с непосрещнати медицински нужди и това
ще води ръста. Очаквам обаче той да е
по-нисък поради затягането на мерките
за контрол на разходите от страна на
държавата.

#4

GLAXOSMITHKLINE БЪЛГАРИЯ

Мариела Марчева,
директор корпоративни връзки,
„GlaxoSmithKline България“
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Миналата 2017 г. беше изключителна за бизнеса ни
в България. Успяхме да се
утвърдим като партньор
в областта на ваксините,
иновативните ХИВ терапии, новите продукти в респираторните и в областта
на редките заболявания. През последните
3 години въведохме редица иновативни
продукти на пазара, особено при респираторните и ХИВ терапиите. През 2018 г.
пациентите с тежка еозинофилна астма
ще имат възможността да се възползват
от най-новото лечение в областта.
Продължаваме да вярваме, че България е добър пример за ползотворно партньорство между индустрията и институциите. През годината се изправихме
пред редица предизвикателства като
гласуването на мораториума за въвеждането на нови INN-и, но в крайна сметка
отвореният и постоянен диалог между
заинтересованите страни осигури найдобрия възможен резултат за българските пациенти.
Ключовата дума и за 2018 г. е диалог
– между всички основни партньори в
сектора – институции, пациенти, индустрия. Надяваме се, че този диалог ще
продължи и някои наболели теми като
осигуряване на достъп до иновативни
лекарствени терапии за пациентите и
адекватен контрол на нелегалния паралелен износ ще намерят своето разрешение.
За нас това е най-важното в момента
– да гарантираме, че всеки нуждаещ се
ще има достъп до своето лечение. Вярваме и че диалогът в посока контрол на
разхода на публичните фондове също ще
продължи, така че да не се стига до крайности, каквито наблюдавахме в края на
миналата година. Надяваме се, че преговорите с правителството за промяна на
законодателството за ценообразуване
на лекарствените продукти ще имат
положителен ефект.
В края на април обявихме резултатите си за първото тримесечие на 2018 г.,
които следват положителната тенденция, наблюдавана през цялата 2017. Имаме
ръст, провокиран основно от доброто
представяне на бизнеса ни с ваксини.
Наблюдава се ръст и в другите ни два
ключови бизнеса – лекарства със и без
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лекарско предписание. Развитието на респираторното ни портфолио, терапиите
за лечение на ХИВ/СПИН също бележат
сериозни успехи. Получихме одобрение за
няколко ключови лекарствени продукта,
сред които са ваксината срещу херпес
зостер, тройната терапия в едно устройство за лечение на ХОББ, като до края
на годината очакваме още много положителни новини в различни терапевтични
области.
Миналата година нашата CEO Eмма
Уолмсли зададе ключовите за компанията
ни приоритети, които са изградени около
основните принципи за иновации, представяне и доверие (IPT). Имаме ясен фокус
върху основните терапевтични области,
стремим се да поддържаме високо ниво
на доверие сред ключовите ни партньори
– институции, медицински специалисти
и пациентски организации, и продължаваме да работим за по-добър достъп до
ключови, иновативни терапии и оценка
на ефективността на терапията. Развитието на пазара, не само от търговска
гледна точка, зависи от ценностите на
участниците в него – вярвам, че колкото по-фокусирани сме върху повишаване
качеството на живот на пациентите,
толкова по-добри резултати ще има за
всички заинтересовани страни в сектора
на здравеопазването.

#5

SANOFI

Йерун Вайтес,

генерален мениджър за направление
„Лекарства обща медицина“ на Sanofi
за Централна и Югоизточна Европа
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Представянето ни на българския пазар следва тенденция на стабилност от
2016 г. По данни на IMS Health
за цялата 2017 г. ние сме на
пето място по продажби в абсолютна
стойност в страната и на четвърто
място сред иновативните компании,
представени в България. Затова можем да кажем, че сме един от лидерите
на фармацевтичния пазар в страната.
В абсолютна стойност годишните ни
продажби са в размер на 52 млн. евро (51.
822 млн. евро).
И тази година традиционно най-голямото ни подразделение „Обща медицина“ (General medicine) генерира около 39%
от продажбите ни. След него се нарежда
Sanofi Genzyme - бизнес подразделението за онкология, множествена склероза и
редки болести, което бележи двуцифрен
ръст от над 40% за 2017 г. и е с 22% дял
от продажбите ни. Подразделението ни
„Лекарства без рецепта“ също се представя убедително с 18% дял в продажбите
ни (без включени хранителни добавки) и
ръст над 9% за 2017. Дивизията ни „Диабет и сърдечно-съдови заболявания“ е с
12% дял, a Sanofi Pasteur с 9%.
През 2017 г. пуснахме иновативни лекарства в областта на диабета, сърдечно-съдовите заболявания, хепатит Б, инфекции на уриналния тракт и за лечение
на болка. Предложихме и първата четиривалентна ваксина срещу грип, която
предоставя на пациентите още по-добра
защита и е най-ефикасното оръжие срещу А и Б вирусни щамове.
Прилагането на стриктна държавна
регулация в намаляването на цените на
лекарствата си остава едно от големите
предизвикателства за нас. Натискът за
понижаване на цените на медикаментите доведе до значителен ръст на паралелна търговия. Ако тези продукти (сред
които животоспасяващи като инсулин,
хепарин и онкологични продукти) не са
налични, системата излага на риск всеки
пациент в България.
Медиите пишат за недостиг на лекарства всеки ден. Все повече пациенти се
озовават в ситуация, в която нужното
лекарство не е налично поради недостиг
на местно ниво. Това е особено голям > 14
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проблем за хронично болните. Поради
тази причина и като член на Arpharm
(Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании) Sanofi
застава зад идеята за прилагането на
регулация с условия и правила, които да
гарантират качеството и ефикасността
на здравните услуги в името на пациентите в България, особено когато става
въпрос за животоспасяващи лекарства.
Това може да включва и по-гъвкава държавна ценова политика.
Със спирането на въвеждането на мораториума върху новите лекарства пациентите ще имат достъп до иновативно
лечение и животоспасяващи терапии.
Всички лекарства, заплащани с държавен ресурс, са с доказано положително
терапевтично въздействие за пациентите, защото регулациите изискват те
вече да бъдат реимбурсирани в най-малко 5 държави от Европейския съюз. Тези
иновативни медикаменти удължават
продължителността и подобряват качеството на живот на пациентите.
Ясно е, че съществува системeн дефицит в здравния бюджет в България,
тъй като на годишна база се изразходват
повече средства от заложените. Освен
това правителството се опитва да покрие тази дупка в бюджета, прехвърляйки тежестта върху фармацевтичната
индустрия чрез договорянето на минимални цени, връщане в бюджета на определени суми. Мерките за ограничаването
на разходите се прилагат всъщност само
за иновативните лекарства и най-вече за
новите молекули, където се натрупват
няколко отстъпки (за влизането на пазара и отстъпка за отбелязан ръст). Всичко
това се превръща в голямо предизвикателство за устойчивото присъствие на
фармацевтичните компании на пазара
– индустрията очаква предсказуемост и
устойчивост, но настоящата ситуация
в България е далеч от това ниво.
Натискът върху бюджета за здравеопазване остава значима тема за всички
заинтересовани страни: държавни органи, фармацевтична индустрия, асоциации на лекари, фармацевтични асоциации,
търговци на едро и, не на последно място,
сдруженията на пациентите. Но под натиск е не само достъпът до иновативни
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терапии. България изостава спрямо Европа в показателя достъп на пациентите
до лекарства, като например в страната
има и едно от най-високите доплащания
за лекарства в ЕС и въпреки това се поддържат едни от най-ниските цени на
медикаменти на континента. Като пример мога да дам най-често изписваните
медикаменти като тези за хипертония и
хиперхолестеролемия, които присъстват
в 7 от 10 рецепти, изписвани на ден от
всеки лекар. Именно комбинацията от
най-високо доплащане и най-ниски цени
води до паралелен износ на лекарства и
дори до изтеглянето от пазара на някои
необходими медикаменти. Недостигът
на лекарства е новина в медиите почти
всеки ден и поставя българските пациенти в риск. С предложенията за промени
в Закона за лекарствата, според които
притежателите на разрешението за
употреба трябва да поддържат резерв
от 10% от шестмесечната консумация
на всички лекарства в позитивния списък, държавните власти се опитват да
ограничат недостига на лекарства.
Според мен обаче тези мерки няма
да доведат до намаляване недостига на
лекарства, а могат да създадат редица
проблеми на иновативната индустрия,
като например проблем с паралелната
търговия. Sanofi споделя мнението на
Arpharm, че мерките за регулиране на
експорта трябва да се подчиняват на
пропорционалността.
Настоящият фармако-икономически
модел е базиран основно на икономически
аргументи и мисля, че такъв подход не е
оптимален. По мое мнение националната
здравна система трябва да използва критерии, базирани на дългосрочните ползи
и добавената стойност, която носят
иновативните лекарства. Защото достъпът до иновативни терапии ще подобри
качеството на живот на пациентите.
Всички знаем, че по-добрата здравна
система води до по-стабилна икономика.
Накратко, здравето = богатство!
Глобалните финансови резултати на
Sanofi за 2017 г. показват стабилно представяне на компанията в световен мащаб, като годишните ни нетни продажби
са в размер на 35 055 милиарда евро. Това
означава ръст на годишна база в продаж-

бите ни от 0.5% при постоянен обменен
курс. Продажбите в Европа достигат 9
525 милиарда евро и бележат ръст с 0.7%.
Глобално ние успешно лансирахме
франчайз в областта на имунологията, в чиято основа е лекарството ни за
атопичен дерматит, направихме добър
прогрес в приоритетните ни проекти
и увеличихме капацитета си в научноизследователската дейност. През 2017
подготвихме финализирането на две
големи сделки, които анонсирахме през
януари тази година – придобиванията
на Bioverativ и Ablynx. Те ще ни помогнат
да засилим позициите си в областта на
редките заболявания на кръвта, като
дават допълнителна стойност както
за компанията ни, така и за подобряването на състоянието на пациентите
по целия свят.
Една от моите основни задачи е да
осигуря необходимия достъп до настоящите и бъдещите продукти от нашето портфолио, базиращ се на ползите и
добавената стойност на лекарствата
при влизането им в реимбурсния списък.
Независимо че беше създадена Агенция за
оценка на технологиите, процесът продължава да бъде тежък и бавен, съществува и голямо припокриване на стъпки в
него. По-голяма прозрачност е необходима в процеса на вземането на решения.
На второ място, целта ми е да позиционирам Sanofi не само като фармацевтичен производител, но също и като
организация със силна социална ангажираност, отвъд производството на лекарства.
Разбира се, пазарът, на който работим, е силно зависим от състоянието
на здравната среда. Тя от своя страна се
променя изключително бързо, а с това се
променят и традиционните връзки между фармацевтичните компании и лекарите, които вече се осъществяват и през
дигитални канали като уеб семинари,
електронни медицински образователни
програми и др. Лекарите търсят в интернет информация дори преди представител на фармацевтичната индустрия да
ги посети. Обмяната на информация за
заболяванията, както и за новите начини
на лечение и медикаменти посредством
микс от различни канали – стандартни
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и дигитални (*omni-channel approach), навлязоха на Запад и скоро това ще се случи
и при нас. Трябва да се подготвим навреме
за предстоящата промяна.
Говорейки за промени, от една страна, България има драстичен напредък в
сравнение с други държави в Европа по
отношение на прилагането на иновации,
вече регистрирани на други пазари. Но, от
друга страна, иновативните лекарства
навлизат на българския пазар 2-3 години
след пускането им на ключови пазари.
Трябва да бъдат направени много
структурни промени. Всички заинтересовени страни в областта на здравеопазването, от правителството през
асоциации до индустрията, трябва да
направят една задълбочена оценка на
настоящата здравна система и да създадат изцяло нов генерален план, по-дълъг от който и да политически мандат,
с по-голяма предсказуемост и с фокус
върху пациента. Има вече предприети
стъпки в тази посока, но нито една от
тях не е структурна промяна, а по-скоро
идеи, генерирани върху съществуващата
система, като например въвеждането на
допълнителни отстъпки, добавени към
вече съществуващото връщане на суми.
Следователно настоящият подход
не решава проблема в дългосрочен план,
защото предприетите действия не отстраняват реалните причини зад него.
Вярвам, че за да се постигне наистина
подобряване на здравната система в
България, всички страни трябва да обединят усилия, като загърбят личните
си интереси.

#6

PFIZER БЪЛГАРИЯ

Мила Елисеева,

генерален мениджър на „Pfizer България“
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Горди сме, че през 2017 г. чрез
активна колаборация с институциите Пфайзер, клон
България допринесе за това
българскитепациенти да имат
достъп до повече високоефективни лекарства. Благодарение на портфолиото
ни от над 100 регистрирани в страната
ни продукта за лечение на заболявания
в почти всички терапевтични области
отбелязахме значим ръст спрямо предходната година.
През 2017 г. бяха одобрени и включени в
позитивния списък за реимбурсация и два
нови продукта на Пфайзер, които започваме да предоставяме на пациентите през
2018 г. – единият е за лечение на възрастни
пациенти с умерено тежък до тежък ревматоиден артрит, а другият за лечение на
метастазирал рак на гърдата, който всяка
година е причина за смъртта на повече
от половин милион жени в света. И двете
заболявания са с го-лямо социално значение и сме щастливи, че тези лекарства ще
помогнат на много пациенти. Казвам, че
сме изключително горди, защото затвърдихме позицията си на една от водещите
компании на пазара, оставайки верни на
принципите си и винаги водени от идеята да поставяме интереса и нуждите на
пациентите на първо място. Тази идея е
фундамент на всички наши действия и е
филтърът, който прилагаме върху всяко
решение.
Убедени сме, че ако пациентите спечелят – печелим всички. Затова и се стремим да бъдем активни в обществото и в
полза на своите пациенти, за да посрещнем нуждите им. Следвайки този начин на
мислене, Пфайзер е един от най-големите
инвеститори в развойна дейност в света и
работи върху множество иновативни молекули, включително и биологични, които
да подобрят живота на колкото се може
повече пациенти. Това допринася за нашия
устойчив ръст и в двете направления на
бизнеса - Пфайзер „Иновативни продукти“
- иновативните продукти в областта на
вътрешните болести, онкологията, възпалителните заболявания и имунологията,
редките болести, ваксините и лекарствата, отпускани без лекарско предписание, и
Пфайзер „Установени продукти“ с портфолио от над 600 лекарствени продукта, > 16
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предлагани на повече от 150 пазара. В това
направление компанията ни поддържа значително портфолио от антиинфекциозни
и антимикотични продукти и запазва лидерските си позиции в областта на кардиологията и неврологията. Глобално сме
една от водещите компании по отношение
на болнични продукти.
Реферирането към най-ниска цена в
Европа и произлизащата от това ценова
ерозия на лекарствата в България продължава да бъде сериозно предизвикателство
за целия сектор, което води до непрекъснато изтегляне на продукти или отделни
форми от реимбурсния списък. Пфайзер
прави всичко възможно да запази предлаганото на българския пазар портфолио,
защото знаем, че продуктите ни са нужни
на пациенти и лекари. Бюджетните съображения не трябва да бъдат причина
пациентите да не получават достъп до
нови терапии, които значимо подобряват
лечението им.
Що се касае до нормативната база
и през тази година бяхме свидетели на
много промени. Регулаторно предизвикателство за компаниите, включително и
през настоящата година, е въвеждането
на изискванията на Директивата срещу
фалшифицираните лекарства в България.
От 9 февруари 2019 г. новите опаковки
на лекарствата по лекарско предписание
трябва да съдържат уникален код, като
чрез него се проследява движението на
всяка опаковка и се гарантира нейната
автентичност. Зад този проект стоят
огромно количество работа и ресурси
както за фирмите, така и за националните регулаторни органи. Тук трябва да
споменем усилията на българската Изпълнителна агенция по лекарствата за
безпроблемното и навременно протичане
на процеса, за да не бъдат лишени българските пациенти от лекарства.
През 2017 г. имаше период, в който парламентът гласува мораториум, който
щеше да доведе до това много нови терапии да останат недостъпни за българските пациенти. Парадоксалното беше,
че част от тези нови лекарства според
Комисията по оценка на здравните технологии всъщност намаляват разходите
на НЗОК, както и това, че някои от медикаментите, засегнати от мораториума,
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бяха животоспасяващи или за такива заболявания, за които до момента не е имало
лечение. Парламентът прояви мъдрост,
като отхвърли мораториума.
Променена беше и Наредба 10 за реда
и условията, по които НЗОК заплаща лекарствата. Бяха въведени изисквания за
допълнителни отстъпки, сред които 20%
от размера на ръста на компанията - притежател на разрешението за употреба,
задължителна отстъпка при разход над
прогнозния, както и скала за pay-back за
новите лекарства, одобрени за реимбурсация. Ние адмирираме усилията на НЗОК за
обективен контрол върху изразходването
на публичните средства, но сме силно разтревожени, когато се намаляват разходите чрез административни рестрикции,
без да се взима предвид добавената стойност на иновациите. Зад цифрите и ръстовете всъщност стоят пациентите и
новите възможности за тяхното лечение.
В Централна и Източна Европа динамиката във фармацевтичното законодателство е неизбежна и България не е
прецедент в това отношение. Политики
за контрол на разходите се провеждат
в Европа под различни форми от много
време. Необходима е задълбочена и внимателна експертна оценка от страна на
компетентните институции за ползите
и недостатъците на законодателните
предложения, като се обмислят ефектите им върху всички страни – пациенти,
лекари, фармацевти.
От полза за пациентите би бил фокусът на институциите върху ефективната лекарствена употреба, основана
на медицината на доказателствата, и
обединяване на усилията им при събирането и анализа на данни за оценката на
ефективността на разходите за лечение.
Напълно подкрепяме инициативата
на това правителство да търси механизъм, по който да въведе допълнително
здравно осигуряване. То е единственият
начин да се обезпечат нови финансови
средства в здравната система. Предвид
застаряващото население на страната
ни, повишената заболеваемост и многото
незадоволени здравни нужди на пациентите в България този въпрос е неотложен.
Изключително важен е и проектът за
електронно здравеопазване, който пра-

вителството далновидно посочва като
приоритетен и ние отчитаме като още
едно от нещата, които в дългосрочен план
ще доведат до подобряване на здравеопазването в България.
Пфайзер е компания с над 90 000 служители в 125 страни, а продуктите ни
се произвеждат в 58 завода на различни
места по света. И през 2017 г. глобално запазихме тенденцията на устойчиво развитие, като един от ключовете на успеха
ни е това, че инвестираме най-много в
развойна дейност. Най-новите продукти, които пускаме на пазара в световен
план, са за лечение на социално значими
заболявания в областта на онкологията
и ревматологията. Пфайзер е и една от
малкото компании, които въвеждат нови
и подобрени антибиотици и антимикотични лекарства.
През 2018 г. отново поставяйки интереса на пациентите на първо място,
ключови за нас остават областите, покриващи социално значимите заболявания с
най-висока заболеваемост и смъртност у
нас, а именно кардиологията, онкологията,
редките заболявания. Много важни теми
за нас са ранната диагностика, профилактиката и информираността на пациентите. Ще продължим работата си
в тези насоки както в глобален, така и в
локален план.
Ние знаем, че не можем да очакваме
законодателно спокойствие нито тази
година, нито в следващите, защото в областта на здравеопазването страната
ни трябва да въведе промени, някои от
които са препоръчаните от европейските институции закони и нормативи в
областта на състрадателната употреба
на лекарства, в областта на клиничните
проучвания и други. Ще бъде важно през
тази година да се постанови ясно и процесът на проследяване на терапевтичния
ефект на лекарствата, защото това дава
на НЗОК един ефективен метод за преценка на инвестираните публични средства на основа, различна от цената. Ние
се надяваме всички започнати промени
да бъдат финализирани с успех, който да
донесе на българския пациент качествено
подобрение на благосъстоянието. Институциите могат да разчитат на нашата
подкрепа, както винаги досега.
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ABBVIE БЪЛГАРИЯ

Кирил Николчев,
генерален мениджър
на „AbbVie България“

П

При динамичната социална
и бизнес обстановка в страната продължихме да бъдем
лидери в имунологията и в
лечението на хепатит С –
области с много сериозни непокрити
медицински нужди.
През миналата година стана ясно,
че има единомислие в посока оптимизиране на разходите за здравеопазване.
Например през 2017 г. два пъти повече
пациенти с хепатит С бяха лекувани с
нашата терапия в сравнение с 2016 г.,
като същевременно НЗОК разходва почти същите средства във всяка от двете
години. Това показва добра инвестиция
на публични средства с голям социален и
здравен ефект и е резултат от доброто
ни партньорство със здравната каса.
Трябва да търсим единомислие обаче и
в посока, че достъпът до съвременни
лекарства не е привилегия, а естествено
човешко право. Въпреки че достъпът
на пациентите до нашите терапии се
подобрява, все още има хора, които не
могат да се възползват от тях, например хората с две изключително тежки
автоимунни заболявания - увеит и гноен
хидраденит, просто защото лечението
за техните заболявания изобщо не се
реимбурсира. Увеитът засяга зрението
и може да се стигне до пълна слепота, а
гнойният хидраденит е кожно възпалително заболяване, при което се стига и
до смърт в тежките случаи. Терапията я
има налична в България и се реимбурсира
за други автоимунни заболявания, но не
и за тези двете. Как е възможно двама
души с различни автоимунни заболявания, но еднакво много страдащи от тях
и имащи нужда от лечение с едно и също
лекарство, да нямат еднакъв достъп до
него? Убеден съм, че здравните институции няма да оставят въпроса така,
просто за съжаление системата не
функционира с темповете на човешкия
живот, а с административни такива.
Регулаторната рамка, веднъж установена, се спазва такава, каквато е, но
изминалата година наистина ни изправи
пред сериозни трудности и непредвидени промени. Честите и неочаквани промени водят до сътресения и в резултат
до бизнес решения, които невинаги са в
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интерес на пациентите, а и на публичния ресурс. В процес на изтегляне сме на
три продукта, които имат генерични
продукти и българските пациенти няма
да останат без лечение, но за нас регулаторната рамка за достъп до иновации
все още е далеч от тази в страниците
от ЕС и в САЩ например.
„АбВи България“ осъзнава и подкрепя
всички мерки, които ще гарантират оптимизиране на здравната система у нас.
Мисля, че фармацевтичният сектор и
институциите имаме един общ интерес, а именно повече хора да получават
навременно, адекватно и достъпно лечение и затова само в диалог можем да
намерим решението. Мораториумът
щеше да навреди на лечението на хората
и е добре, че отпадна. Планирането на
разходите и търсенето на устойчиви
модели за здравна икономика не е нещо
ново за сектора и ние се отнасяме с
разбиране към този процес. Трудно ми
е обаче да продължавам да представям
България като страна, в която компанията ни трябва да инвестира, когато има толкова чести и необсъдени
със сектора промени. За всеки глобален
бизнес предвидимостта на средата е от
първостепенно значение и се надявам и
в България да успеем да намерим устойчивата формула, която да гарантира
по-добър достъп за пациентите, но и
най-ефективен модел на управление на
публичните средства.
Ние сме иновативна компания, разчитаме на иновациите си, които са
защитени с патент, и съм в подкрепа
на всички възможни решения, които
ще стимулират използването на още
по-евтини генерици при лекарствата
с изтекъл патент, но при условие че
спестените средства се инвестират в
здравната система.
Терапиите на „АбВи България“ са в
пет основни области – имунология, вирусология, неврология, неонатология
и онкология. В последните 20 години
компанията направи мащабни проучвания в областта на онкологията
и вече имаме две одобрени нови терапии в глобален мащаб, както и над
190 активни клинични проучвания,
в които изследваме 19 различни > 18
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онкологични заболявания. Тази година
ще имаме нов продукт в България за
лечение на хронична лимфоцитна левкемия при пациенти, които нямат повлияване от досега наличните терапии.
Онкохематологията е много бързо развиваща се област, чийто облик в следващите години ще се промени значимо.
Учените вярват, че химиотерапията
и тежките странични ефекти от нея
ще останат в историята.
Разбира се, AbbVie продължава своите разработки в имунологията. Търсят
се възможности и при инфекциозните
заболявания и в неврологията. Създаването на ново лекарство е дълъг, скъп
и рискован процес – дано да имаме успех
с изследователската ни дейност – той
ще е успех и за пациентите.
Надявам се през тази година да имаме
спокойна и предвидима среда, в която
фармацевтичните компании да можем
да сме полезни на българските пациенти. Вярвам, че българската държава
започва да гледа все по-стратегически
на здравеопазването. В последните 20
години непрекъснато говорим за нужда от реформа в здравеопазването, но
ако тя не се случи на практика тук и
сега, рискуваме българските граждани да бъдат лишени от значими здравни иновации, особено в контекста на
дигитализация на здравеопазването и
т.нар. модерни персонализирани терапии. Надявам се и на здравеопазването
да се гледа не толкова като на разход,
а като инвестиция за по-добър живот.
AbbVie ще продължава да търси начини
да е ефективен партньор на институциите в решението на тези предизвикателства. Добрият диалог е в полза на
лекарите и техните пациенти.
За съжаление очаквам отново преразход на средствата за лекарства в
резултат на недостатъчния бюджет,
което ще доведе до напрежение в края на
годината. Но това са нормални стъпки
в развитието на обществото, бизнеса
и институциите. В заключение бих казал, че въпреки трудностите аз виждам
положителна промяна в българското
здравеопазване, както и воля за предоставяне на все повече и все по-качествени
здравни услуги на пациентите.
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СОФАРМА

Огнян Донев,

председател на съвета на
директорите на „Софарма“

М

Миналата година беше
най-добрата за „Софарма“ след кризата. Истината е, че усилията, които
полагаме по определени
направления, като консолидация в групата, оптимизацията на процесите и
реорганизация на търговската дейност
дават видими резултати. В допълнение
и конюнктурата на основните експортни пазари беше добра, което ни даде възможност за кратък период от време да
върнем позициите си. Ръст от 3% спрямо
2016 г. имаше и на местния пазар, където
независимо от ценовата ерозия, липсата
на ясно изразена прогенерична политика
и прозрачност осъзнаваме социалната си
функция и продължаваме да се стремим
да доставяме достъпно лечение. През
последните три години имаме 14 нови
разрешения за употреба на лекарства за
лечение на болка, алергични, сърдечно-съдови заболявания, остеопороза и др., като
в България „Софарма“ има 210 актуални
разрешения за употреба в почти всички
терапевтични области, като основните
са белодробни и алергични заболявания;
гастроентерология; сърдечно-съдовите и
метаболитните заболявания; неврология,
възпаление и болка.
През 2017 продължи отрицателното
въздействие на изключително рестриктивната ценова политика, прилагана в
България. Продължава ценовата ерозия,
която засяга главно генеричните медикаменти, използвани за лечение на социално значими заболявания. Същевременно преразходът на НЗОК продължава да
расте, като е формиран главно от новите изключително скъпи медикаменти в
областта на онкологията, ревматоидния
артрит, хепатита и други изключително
тежки заболявания, но засягащи сравнително малки групи от населението.
Заявяваната прогенерична политика
въобще не се осъществява - напротив,
прокараната от министър Петър Москов промяна в Наредба 10, отлагана от
самия него за две години, влезе в сила от
1.01.2018 г. Тя е пряк удар върху генеричните, и то главно българските, производители. По тези причини „Софарма“ ще
бъде принудена да изтегли от пазара един
от водещите си продукти, а за други два
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нови продукта ще забави включването
им в позитивния лекарствен списък. Приетият и след това отменен мораториум
върху иновативните терапии не е решение, но наистина са необходими по-голям
контрол и прецизиране при оценката на
здравните технологии и включването на
нови терапии.
Идеите за въвеждане на задължителни резерви за всички притежатели на
разрешения за употреба на лекарствата в позитивния списък за генеричните
производители звучат хумористично.
При наличието на други продукти със
същия INN и в повечето случаи липса на
регистрация в заинтересовани страни
– каква защита на българския пациент
е това? Това може да се използва само за
избирателни санкции към определени
производители.
Промените в законодателството
трябва да са в няколко посоки - промяна
в реферирането - поне средно аритметично от трите най-ниски цени в ЕС,
промяна на срока за подаване на декларациите за цени - на две години,а не на една,
както е в момента, отмяна на чл.8, ал.5
от Наредба №10 в сила от от 1.01.2018 г.,
според който се заплащат на аптеките
само 2 лв. за всяка рецепта със 100% платени от касата лекарства.
Необходим е анализ на разходите на
НЗОК за лекарства и причините за преразхода на средствата за лекарства,
които трябва да бъдат достъпни за
широко обсъждане и търсене на баланс
между средствата, изразходвани за иновативни лекарства за тежки заболявания, засягащи сравнително малка група
от пациенти, и разходите за лечение на
социално значими заболявания, засягащи
огромна част от населението. Според
мен би трябвало да се обсъди евентуално разделяне на бюджета за лекарства
на две групи заболявания с цел по-добър
контрол на разходите, а също така да
се прецизират текстовете за оценка на
здравните технологии.
„Софарма“ присъства на близо 40 пазара, от които 17 имат принос от под 1% в
общите приходи от продажби за 2017 г.
Много от тях са бързо растящи, но тъй
като фармацията е сравнително бавен
сектор, не очакваме да видим драстични

разлики в абсолютна стойност в рамките на една година. От новите пазари
най-голяма изненада за нас бяха Виетнам,
Тунис, Естония, Босна и Херцеговина, Киргизстан и т.н.
Най-новите ни продукти са за лечение
на алергични заболявания, остеопороза,
сърдечно-съдови заболявания, аналгин
на капки за деца, продукт за лечение на
дерматологични заболявания. През 2018 г.
очакваме регистрация на инжекция при
сърдечно-съдови заболявания, през 2019 г.
ще подадем за регистрация нови лекарства за лекуване на белодробни заболявания, възпаление и болка.
Основните направления, в които работим, са консолидацията в групата,
постигане на максимална синергия след
вливанията на дъщерните ни предприятия и подобряване на позициите ни на
външните пазари чрез промени в начина на работа на търговска дирекция. Не
сме много смели с прогнозите, тъй като
основните ни външни пазари не са особено стабилни политически, а в България
липсва воля за подобряване на здравната
система като цяло. Това не означава, че
сме песимисти, по-скоро сме умерени в
своите очаквания и се стремим да вършим нашата работа по най-добрия начин, да поддържаме добри партньорски
отношения и да сме гъвкави, така че да
можем да реагираме бързо и адекватно в
кризисни моменти. Последното качество
много пъти се е доказвало като изключително полезно и голямо конкурентно
предимство.
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ASTRAZENECA БЪЛГАРИЯ

Зоя Паунова,

изпълнителен директор на
„AstraZeneca България“
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На локално ниво през 2017 г
представихме нов медикамент за лечение на овариален карцином, като успяхме
да задържим устойчив растеж в общите ни продажби на медикаментите от терапевтични области
кардиология, диабет, онкология, респираторни заболявания и приключихме годината с близо 9% ръст.
Един от основните приоритети на
компанията както на глобално, така
и на национално ниво е осигуряването
на достъпа до нашите медикаменти за
пациентите. Разбираме стремежа на
здравните институции за осигуряване
на предвидима финансова рамка в област
та на здравеопазването. В подкрепа на
тази цел през последните няколко години иновативната индустрия предприе
редица мерки.
В резултат на новите регулации у нас
през 2017 г. фармацевтичните компании
предоставиха на НЗОК компенсация на
разходи за лекарствени продукти под
формата на отстъпки на стойност 130
млн. лв. (при 47 млн. за 2015 г. и 87 млн. за
2016 г.), или общо 264 милиона за период от
3 години. За 2018 г. НЗОК планира да получи
компенсация в размер на 160 млн. лева.
Допълнително компаниите, членуващи в
ARPharM, доброволно предоставят чрез
търговци на едро и аптеки компенсации
на стойност близо 70 млн. лева годишно
в полза на намаляване на доплащането
от пациентите за частично платени от
НЗОК медикаменти. Предоставянето на
отстъпки е сериозно предизвикателство
за фармацевтичните компании предвид
ценовата регулация у нас и множеството ограничения, с които компаниите се
сблъскват, но е и израз на отговорност и
солидарност към обществото и финансовата стабилност на НЗОК, доколкото
позволява на институцията да осигурява
лечение на повече пациенти в рамките на
ограничения обществен финансов ресурс,
с който разполага.
В края на миналата година за известен
период от време парламентът гласува
мораториум върху новите лекарства,
идеите за прогенерична политика засега
са само в програмите на политическите
партии. Появиха се нови редакции на ле-
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карствения закон, които предвиждат
въвеждането на задължителни резерви.
Позицията на индустрията е, че е от
съществено значение страната ни да
продължи дебата, свързан с равния достъп на пациентите от ЕС до иновативни
медикаменти, и да фокусира вниманието
на страните членки към дигиталните
решения, които могат да осигурят достъп за пациентите, добър терапевтичен
отговор и устойчивост на разходите.
2017 бе определяща за компанията майка „АстраЗенека“ година, като успяхме
да осигурим достъпа на пациентите до
5 нови медикамента, както и получихме
одобрения за нови индикации на вече използвани продукти. Постигнати са и дори
надхвърлени заложените годишни цели, а
резултатите от последното тримесечие
демонстрират ръст в продажбите.
Приоритетните за компанията терапевтични области онкология, кардиология, диабет и пулмология представляват
68% от общите приходи на компанията.
До края на 2018 г. се очаква да нараснат
допълнително, като тенденцията продължи и през 2019 г., без да има очаквано
изтичане на патенти до 2024 г.
През първото тримесечие на 2018 г.
представихме в България нов медикамент за лечение на рак на бял дроб. В България ракът на белия дроб е най-честото
злокачествено заболяване при мъжете
и петото по честота при жените. През
2016 г. със заболяването са диагностицирани над 4000 българи. Годишно в Европа
270 000 от диагностицираните със заболяването загиват.
Посвещаваме се и партнираме също
така на реализацията на мащабни проекти и инициативи, които имат за цел
намирането на модели за предсказване на
риска, за идентифициране на пациенти,
подходящи за скрининг, както и за определяне броя на скрининговите изследвания
годишно на социално значими заболявания като рака на белия дроб.
В рамките на месец април в България
се проведе конференция „Рак на белия
дроб - ранна диагноза и доказателства
за скрининг“, като „АстраЗенека“ бе един
от основните партньори за реализацията. Форумът се организира по време на
българското председателство на Съвета

на Европа от Българския алианс за персонализирана и прецизирана медицина в
сътрудничество с базирания в Брюксел
Европейски алианс за персонализирана медицина. Основна цел на конференцията бе
да инициира изготвянето на препоръка
от Европейския съвет за разработване
на насоки за скрининг за рак на белия дроб
от експертна група. В конференцията
участваха над 20 гост-лектори от 12
страни.
През 2018 г. ще продължим да работим
със здравните институции за постигане
на предвидимост и устойчивост на разходите за медикаменти и осигуряване
на достъп на българските пациенти до
иновативно лечение.
Прогнозите на IQVIA за тази година
са за ръст на лекарствения пазар с около
2% (отнася се само за медикаментите,
заплащани с държавни средства) заради
мерките за ограничаване на паралелния
износ и тези за затягане на достъпа до
реимбурсация от публичния здравен фонд.
Като цяло глобалният фармацевтичен
пазар се очаква да нарасне с между 3 и 6%
до 2021 г. А прогнозите за Източна Европа
са за 4-7% ръст до 2021 г.

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК БУРГАС

7 години съвременна
кардиохирургия в Бургас
Д-р Мариана
Контева,

управител на „Аджибадем
Сити клиник“ - Бургас

С

Създаването на
„Аджибадем Сити
клиник“ - Бургас,
преди повече от
седем години беше
един проект, който стартирахме с колеги и приятели, с
които по една или друга причина сме започнали трудовия
си път заедно. Отсъствието
на специализирана кардиологична помощ в региона наложи
създаването на такъв център
с подкрепата на специалисти,
които се преместиха от София, за да живеят и работят
трайно в Бургас.
Изграждането на тази
болница промени коренно
статистиката на сърдечносъдови инциденти в полза на
българския пациент.
През ангиографската й лаборатория преминаха над 15
000 пациенти, 2300 от тях
с остър коронарен синдром,

което означава реално спасени
животи. Останалите ни пациенти също преживяха сериозни диагностични процедури
на бъбречните артерии, от
които над 115 ренални денервации и близо 1100 периферни
процедури. С периферни процедури сме спасили над 30%
от пациентите за ампутация.
В „Аджибадем Сити клиник“
- Бургас, е затворен целият
цикъл на лечение, от инвазивната кардиология, кардиохирургия и отлично подготвена
специализирана реанимация.
Тя бързо се превърна в оазис
на здравето и на шанса в цяла
Югоизточна България.
При нас се лекуват пациенти от цялата страна, както и
сме предпочитана дестинация
за лечение на чужди граждани
от Близкия изток, Русия и целия Европейски съюз.
Често лечението на чужденци е начин за сравнение
на нашата работа с тази на
колегите от водещи клиники
във Великобритания, Германия, Италия и високата им
оценка на нашия труд е повод
за истинска гордост.
Здравето на нашите пациенти е резултат от една невероятна екипна работа и на
неуморния труд на целия медицински тим, голяма част от
който припозна Бургас като
място за личностно развитие, от многобройните трудности и изпитания нашите
колеги, които притежават
квалификация, с която малко
болници в България могат да
се похвалят.
Във времето на професионална емиграция с гордост и
чувство на удовлетвореност
мога да призная, че създаването на пълноценен и иновативен екип без текучество на
персонал между болниците,
и то извън столицата, е прецедент.

> ПРОФИЛ
Д-р Светослав Ценов е изпълнителен директор за
България на фармацевтична компания Astellas. Завършил
е медицина и финанси и има повече от 12 години опит
в областта на фармацевтичната индустрия. Заемал е
различни локални и международни позиции в сферата
на маркетинга, медицинските дейности и връзките с
институциите в мултиналционални компании.

Около 17% от
общите си продажби
„Астелас“ инвестира
в разработка на нови
лекарства
Д-р Светослав Ценов,
изпълнителен директор за България на фармацевтична компания Astellas

Astellas е водеща фармацевтична компания и един от големите японски инвеститори у нас. В каква посока бихте
искали да се развива компанията в България през 2018 г.?
Независимо че „Астелас“ е създадена през
2005 г., тя съчетава в себе си повече от
100-годишната история на две фармацевтични японски компании - „Яманучи“
и „Фуджисава“. Така че всъщност тя е комбинация между една млада, иновативна
фармацевтична компания с две компании
със сериозно присъствие на фармацевтичния пазар през последния век. В тази
посока през последните години много се
промени и ролята на фармацевтичните компании, както и средата, в която
работим - фармацевтичните компании
стават все по-активни по отношение
на партньорството със съсловни и пациентски организации, с лекари, с институции. Заемането на отговорна позиция за
това какво се случва в сферата не само на
фармацията, а в здравеопазването като
цяло, става един от основните приоритети на „Астелас“. Така че компанията
ще бъде сериозно фокусирана в активна
позиция и участие във всички основни
процеси в сектор здравеопазване през
тази година. Крайната ни цел е да носим
иновативни решения за пациентите в
България.
Достъпът до иновативни терапии е
ключов за пациентите. Доколко българският пациент има такъв по отношение на съвременните терапии,
предлагани в различни направления от
Astellas?
До голяма степен през последните години
се подобриха микро- и макроклиматът
в България, позволяващи по-добър достъп до иновативни терапии. Все повече
пациенти успяват да се възползват от
последните достижения на фармацевтичната индустрия. Все пак обаче имаме
да наваксваме в сравнение с много от другите европейски държави. И говорейки за
иновативни терапии, един от основите
подходи на „Астелас“ е комплексният подход и търсенето на комплексни решения.
Компанията е с традиционно присъствие в области като онкология, урология и

трансплантология, но един от основните ù приоритети е да търси максимален
брой иновативни възможности в дадена сфера, осигурявайки решение за всеки
пациент, диагностициран в определена
терапевтична област. Тоест опитваме
се да обхванем всички аспекти на дадено
заболяване и това ще бъде един от приоритетите ни през следващите години.
Какви иновативни терапии могат да
очакват пациентите от Astellas в близко бъдеще?
През последните години компанията
инвестира около 17% от общите си продажби в развитие и разработка на нови
лекарствени терапии. Един от основните
приоритети в тази посока е партньорството с компании в други сектори, което ни позволява да направим нашите лекарствени терапии максимално ефикасни
и безопасни за пациентите. Работим
върху нови технологии за персонализирана медицина, таргетна терапия, генна
терапия, фузионни протеини - неща, които доскоро бяха напълно непознати, но
част от тях вече са имплементирани в
ежедневната лекарска практика. В тази
връзка компанията вече се е насочила в
развиването на лекарствени терапии за
социално значими заболявания, заболявания с много сериозно непосрещнати
медицински нужди като онкологичните
заболявания, където през последните години пациентите живеят все по-дълго и
все по-качествено, онкохематологичните
заболявания, като например левкемиите
- един много сериозен проблем, който все
още е нерешен, независимо от многото
иновативни терапии през последното десетилетие, хроничната бъбречна недостатъчност, която продължава да бъде
бич за пациентите не само в България,
но и в световен мащаб.
Един от проблемите на фармацевтичния пазар у нас е паралелният износ на
лекарства. Смятате ли, че предложените мерки от правителството за ограничаването му ще бъдат ефективни за
решаването на този проблем?
Това е една доста актуална тема за Европа, включително и за България, през последните години. Все повече нови решения
се намират за пациентите, страдащи от
различни заболявания. Въпросът е обаче
дали в края на краищата тези лекарстве-

ни продукти стигат до съответните
пациенти. Като фармацевтична компания, оперираща в България, за нас основна
цел е да осигурим адекватно лечение за
българските пациенти. Така че винаги
сме имали желание за активно участие в
тази дискусия както на ниво компания,
така и като част от ARPharM. В тази
връзка подкрепяме имплементирането
на мониторингови системи за отчитането на наличността на даден лекарствен
продукт у нас и смятам, че това е част
от решението за справяне с проблема.
Работим активно с институциите и винаги ще бъдем насреща за намирането на
най-оптималния вариант, осигуряващ
адекватен достъп на българските пациенти до лечение.

с осигуряване на най-ефикасното лечение при осигуряване на най-оптимално
изразходване на бюджета за здравеопазване. В тази връзка изключително важни
са споразуменията за споделяне на риска,
с които е свързано навлизането на пазара на всеки лекарствен продукт. Това
увеличава предвидимостта в системата
и ще доведе до контролиран ръст на разходите за лекарствена терапия. Така че
лично моите очаквания са разходите за
лекарства да продължават да растат –
има остра необходимост и аргументация
за това, но също така смятам, че този
темп на нарастване на разходите за лекарства ще бъде оптимизиран в рамките
на следващите години благодарение на
тези споразумения.

Според данни на международната компания IQVIA българският фармацевтичен пазар бележи устойчив ръст.
Повишението на общия комбиниран
пазар на лекарства за 2017 г. спрямо
предходната е 11%. Смятате ли, че тази
тенденция ще се запази?
Както вече казах, през последните години достъпът до иновативна терапия
в България се подобрява. Все още обаче
ние изоставаме в сравнение със средноевропейските нива на достъп до лекарствени продукти - както по отношение
на определени терапии, така и по време
от регистрацията на един лекарствен
продукт до достигането му до българския пациент. Освен това процеси като
застаряване на населението и увеличаване на дела на хроничните заболявания
водят неминуемо до отделяне на все
по-голям финансов ресурс, но пък това
е свързано с по-добро контролиране на
тези заболявания. Ще дам един пример.
Само в онкологията благодарение на тези
иновативни терапии се достига до 5-годишна преживяемост при 54% от случаите. Това означава, че даденото заболяване
е преминало в хроничен стадий, т.е. то е
контролирано - нещо, което се считаше
за немислимо преди години.
На всички ни е ясно, че ресурсът за
здравеопазване е ограничен. Затова трябва да намерим най-ефективните методи за разпределението му. Така че ние
като компания и като част от ARPharM
си партнираме с Министерството на
здравеопазването и НЗОК за намиране
на най-адекватния начин да се справим

Какви биха били пречките за развитието на фармацевтичния пазар у нас?
Бюджетът за здраве е функция от БВП,
а България, както всички знаем, е на последно място по БВП на глава от населението в Европейския съюз. В момента
ние отделяме като държава под 5% от
БВП в сектор здравеопазване при над 7%
в останалите държави от ЕС. Един от
основните приоритети в рамките на
следващите години би бил осигуряване на
оптимално финансиране в сектор здравеопазване.
Наясно сме, че разходите за лекарства
и за здравеопазване растат по-бързо от
БВП. Това обаче е обща тенденция за цяла
Европа. Трябва да търсим начин за постигане на съответния баланс с институциите. Смятаме, че добра възможност в
тази посока е измерването на резултата от лечението в реални условия. Това
би осигурило оптимално анализиране
на резултата от конкретна терапия и
финансовия ефект – не само върху системата, но и в дългосрочен план - как
това би се отразило на даденото заболяване и на бюджета за здравеопазване.
За това е необходимо да бъде имплементиран цялостният подход за електронно
здравеопазване, дигитализация, която би
могла да позволи тези анализи наистина да бъдат правени сега, но и да дадат
перспектива в рамките на следващите
години. Така че като компания стоим
зад въвеждането на електронното досие, електронната здравна карта и като
цяло електронизация в сферата на здравеопазването.
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SHUTTERSTOCK

СДЕЛКИ С ЕДНО НАУМ
КАКВО ЩЕ ТУИТНЕ ТРЪМП

С

СЛИВАНИЯТА И ПРИДОБИВАНИЯТА ВЪВ ФАРМАЦИЯТА
И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ БЯХА ПО-МАЛКО ПРЕЗ МИНАЛАТА
ГОДИНА, НО ОЧАКВАНИЯТА СА ЗА РЪСТ ПРЕЗ ТАЗИ

Спри, огледай се и ако не видиш туит на
Доналд Тръмп – действай. Може да звучи
като шега, но на мениджърите на водещите компании във всички сектори в
икономиката се наложи да се съобразяват с кратките съобщения в социалната
платформа на американския президент
през първата година на управлението
му (последният пример е размахването на пръст на Amazon, което струва
на компанията намаление на пазарната
й капитализация с над 53 млрд. долара
само за няколко часа). Това важи в голяма
степен за фармацията и биотехнологиите, които бяха подложени на критика
заради високите цени на лекарствата
още по време на предизборната кампания
на Тръмп.
Тръмп е едното притеснение за сектора, второто може да се определи по-скоро
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като очакване – данъчната реформа в
САЩ, която беше приета, но в края на
годината. Така че средата за бизнес не
може да се определи като безупречна,
а това се отрази на сливанията и придобиванията (М&A) през 2017 г. въпреки
евтините пари в резултат на продължаващата разхлабена парична политика на
водещите централни банки в света (Фед
покачва лихвите в САЩ, но това засега не
е спирачка за икономиката).
И ако миналата година беше значително по-слаба по линия на М&A – сделките
бяха с една четвърт по-малко и по обем,
и по брой според данни на одиторската
компания PwC, тази започна повече от
обещаващо, след като само през първия
месец на годината обемът им надхвърли
30 млрд. долара. В основата на обрата е
данъчната реформа в САЩ, в резултат на

което компаниите могат да репатрират
милиардите си долари от чужбина, без да
се налага да плащат 35% данък.

Забавяне на скоростта

Данните от анализа на консултантската
компания PWC показват, че стойността на сделките през миналата година
в глобалното здравеопазване като цяло
е била 181 млрд. долара, което е понижение от 23% спрямо 2016 г. Броят им също
е спаднал – до 273, или с 27% по-малко в
сравнение с предходната година. Отстъплението е налице в инвеститорската
активност както във фармацията, така
и в биотехнологиите и медицинските
изделия. Наблюденията на PWC се потвърждават и от данните на специализирания сайт The Pharma Letter. Според
информацията на него реалният брой на

Фармацевтична индустрия
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обем на сделките, в млрд. долари
брой на сделките
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Генеричните производители
изпитваха трудности
В средата на миналата година
фармацевтичните компании, произвеждащи генерични лекарства,
изпитаха затруднения. Основни
потърпевши бяха израелската Teva
Pharmaceutical (собственик в България на два фармацевтични завода)
и холандската Mylan. В последните
години инвестициите в сектора
бяха във възход, а компании като
Teva и Mylan успяваха да поддържат
и дори да увеличават маржовете
си на печалба чрез съкращения на
разходите или чрез икономии от
мащаба посредством различни сливания и придобивания в сектора.
„Това е индустрия, която е поддържала маржове на печалба от около
30% за продължителен период от
време с тенденция за подобрения
всяка година“, обяснява Джейми
Рубин, анализатор в Goldman Sachs,
пред Financial Times. Според него
сега секторът навлиза в период,
в който се наблюдава свиване на
маржовете. В момента печалбите
на производителите на генерични
лекарства са сериозно застрашени
от обединения на най-големите им
клиенти, известни като организации за съвместни покупки.

Търговци на едро като McKesson,
известни аптеки като Walgreens
и други, опериращи във фармацевтичната индустрия, като CVS
и Express Scripts се обединяват в
тези организации и благодарение
на огромното си пазарно влияние
успяват да си осигурят големи
отстъпки от фармацевтичните
производители.
В областта на генеричните лекарства плаващите маржове не са
нещо необичайно, след като те са
особено зависими от сроковете на
изтичане на патентите. Обикновено след изтичането на патента
върху едно лекарство първата
компания, която успее да го възпроизведе почти до идентичност, успява да реализира големи печалби,
преди масовото производство да
смъкне цената, близка до тази на
оригинала, до стотинки. Несигурността обаче се увеличава, след
като новите лекарства, предимно
извличани от живи клетки, са все
по-трудни и по-скъпи за „имитация“, а организациите за съвместни покупки ще продължават да
подбиват цените на генеричните
лекарства.

Източник: S&P Capital IQ, анализ на PwC

съобщенията за сделки за цялата 2017 г. е
само 101 в сравнение със 130 през 2016 г. и
166 през рекордната 2015 г. Освен това в
стойностно отношение нито една сделка
не се е доближила до придобиването на
Warner Lambert от Pfizer през 1999 г. за
111.8 млрд. долара, като коригирана с инфлацията, сега сумата би била 160 млрд.
долара. През миналата година само 15
сделки са били на стойност над 1 млрд.
долара в сравнение с 3 през 2016 г. и 30
през 2015 г. Комбинираната стойност на
тези 15 сделки е била 149.51 млрд. долара.
Сливането на CVS Health и Aetna на
стойност 69 млрд. долара беше най-голямата сделка през 2017 г., но предвид
комбинацията от американска верига
аптеки и здравноосигурителна компания - не е строго фармацевтична сделка.
Придобиването срещу 30 млрд. дола-

ра на швейцарската биотехнологична
компания Actelion от Johnson & Johnson е
най-голямата „чиста“ сделка в сектора за
изминалата година. Освен покупката на
Kite Pharma от Gilead Sciences и придобиването на холандската група Patheon от
Thermo Fischer 2017 г. може да се определи
като доста тиха на фронта на M&A.

На какво се дължи свиването

Причините се крият в неосъществените
обещания на Тръмп за данъчни облекчения, чийто ефект ще се прояви едва през
тази година. Поради това сливанията и
придобиванията във фармацевтичния
сектор на САЩ (а той е двигателят на
глобалните сделки в сектора) през първата половина на миналата година спаднаха
до най-ниското си ниво от пет години.
В началото на 2017 г. производители-

те на лекарства бяха готови за големи
сделки, след като американският президент обеща да реформира данъчните
закони така, че компаниите да могат да
връщат средствата си от чужбина без
проблеми. Спадът обаче показва как този
голям сектор беше ударен от бавното
изпълнение на предизборните обещания
на Тръмп. С идеята да компенсират изтичащите си патенти за лекарства производителите се стараят да подновяват
лекарствените си линии чрез сливания и
придобивания.
Друга причина за по-малкото сделки в
сектора е обещанието на Тръмп да намали цените на лекарствата. Това води до
трудности при изчисляването на цената
на придобиваната компания, тъй като не
се знае колко ще струват лекарствата й.
По-малката активност беше > 26
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Най-голямата
сделка на 2017 г.
Американският производител на фармацевтични и потребителски стоки
Johnson & Johnson купи най-голямата
биотехнологична компания в Европа –
швейцарската Actelion Pharmaceuticals,
за 30 млрд. долара. Сделката осигурява
достъп на Johnson & Johnson до портфолиото на швейцарската компания за
лечение на редки заболявания. Цената
на сделката е твърде висока – около 30
пъти очакваните приходи на компанията през 2018 г.
Actelion е най-голямата европейска биотехнологична компания и е основана от
главния изпълнителен директор ЖанПол Клозен и съпругата му Мартина
заедно с група учени, отцепили се от
Roche Holding. Големият удар на Actelion
идва с лекарство срещу високо кръвно
налягане. През годините е имало редица
опити компанията да бъде закупена, но
семейство Клозен решава да я запази в
свои ръце.
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изострена и заради опасения за извличане
на синергичен ефект на база съкращаване
на разходите, което би довело до загуба
на работни места, отчитат експертите.
Не е тайна, че най-големите сделки, които често се извършват поради синергии
в спестяванията, включват съкращаване
на работни места. Това става от все поголямо значение за американските компании в сравнение с преди години. Данните
показват, че инвеститорският апетит
за големи сделки, който е основен елемент на M&A през 2014 г. и 2015 г., е намалял. Освен това някои от последните
големите сделки са били скъпи и не са се
случили според очакванията, затова водещите компании и инвеститори трябва
да бъдат внимателни.

Добри очаквания за тази година...

Големите фармацевтични играчи постоянно търсят ръст, воден от иновациите, а осигуряването на финансирането
става на исторически ниски нива. Това в
допълнение към ефектите от данъчната
реформа в САЩ създава подходяща среда
за нарастване на сделките през тази година. Експертите от PWC очакват през
тази година фармацевтичните компании
да се възползват най-много от данъчната реформа в САЩ. Редица американски
дружества вероятно ще репатрират паричните си средства от чужбина, което
ще стимулира сделките, тъй като инвеститорите ще насърчат компаниите да
използват тези пари за растеж, а не за
дивиденти. В резултат на това анализаторите са на мнение, че ще последва
поредица от придобивания (фокусирани
върху иновативни продукти), съчетани
с продължителна консолидация.
Те също така са на мнение, че по-големите биотехнологични компании могат
да са активни в сливанията и придобиванията, защото е възможна консолидация
сред по-големите играчи. Развитието
на нови области и генната терапия ще
стимулират търсенето на сделки, тъй
като одобренията на Агенцията по лекарствата в САЩ (FDA) са на най-високо
ниво от 20 години.
От PwC смятат още, че производителите на медицински изделия имат нужда
да добавят мащаб и дълбочина на продук

товото си портфолио, като едновременно с това се фокусират към иновативни
терапевтични области с висок растеж.
Освен това подсекторът на медицинските изделия ще използва технологични съюзи и сливания като начин за максимално
увеличаване на стойността. „Очакваме
„сливания между равни“, а не придобивания, пазарните играчи се стремят да
създадат мащаб и да се превърнат в поголеми лидери“, отчитат от PwC.
Уолстрийт също се надява през тази
година сделките в целия биотехнологичен
и фармацевтичен сектор да се възстановят след по-слабата 2017 г. Ключът към
промяната може да бъде данъчната реформа, особено по-ниският данък върху
репатрирането на парите от чужбина.
Анализаторите на Goldman Sachs отбелязват, че именно по-ниската данъчна ставка за репатрираните средства
може да осигури около 160 млрд. долара
в сектора на здравеопазването. Тази допълнителна сума може да се използва за
„агресивно разпределение на капитала“
- в допълнение към сливанията и придобиванията средствата могат да се
насочат също така за обратни изкупувания и дивиденти или за комбинация
от трите, прогнозират от американската инвестиционна банка. Вместо да
направи нова мегасделка в края на миналата година, Pfizer например обяви, че
започва програма за обратно изкупуване
на акции в размер на 10 млрд. долара и
увеличава дивидента.
Анализаторите от банката виждат
признаци за дъно на генеричния сектор и
възможно рационализиране на производствения капацитет и портфейлите от
най-големите играчи, включително Teva
Pharmaceutical и Novartis.
RBC Capital също е на мнение, че данъчната реформа може да даде тласък на
биотехнологичния сектор през първата
половина на годината, въпреки че може
да има по-голям фокус върху партньорството над традиционните сливания
и придобивания. Очакванията за висока
възвръщаемост могат да бъдат предизвикателство и биха могли да насочат
инвеститорите към компании с малка
или средна капитализация, отчитат от
компанията.

Фармацевтична индустрия

От Morgan Stanley отбелязват, че потенциалните увеличения на придобивания в резултат на данъчната реформа са балансирани от потенциалното
нарастване на политическия шум около
междинните избори през есента в САЩ,
но високите секторни иновации остават
окуражаващи.

... които засега се сбъдват

Тези прогнози в определена степен се оправдават, след като тази година започна
ударно за М&А в сектора. В началото на
годината сделките в здравеопазването
достигнаха рекордно ниво, което се определя от специалистите като най-активния период от много години, вероятно
дори отпреди кризата. Те изказаха това
мнение на здравната конференция на
JPMorgan в Сан Франциско, където вече 36
години компаниите от фармацевтичната

индустрия се събират, за да договорят
потенциални сделки. Само през първия
месец на годината бяха обявени сделки
между фармацевтични компании за над
30 млрд. долара и една голяма част от тях
включват биотехнологични компании.
В основата на тазгодишния ентусиазъм около провелия се през януари форум
стоят нарастващият интерес в компаниите, разработващи биотехнологии.
Заедно с това и по-малките компании са
принудени да търсят начини за оцеляване, докато почти всеки от гигантите
в бранша като Pfizer, Novartis, Sanofi и F.
Hoffman-La Roche вече притежава подразделения във всички сфери на фармацевтичната индустрия.
M&A вълната във фармацевтичната
индустрия до голяма степен се дължи и на
нарастващия интерес на фармацевтичните гиганти към по-малките биотехноло-
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По-слаба 2017 г.
Стойност на сделките – 181 млрд. долара, понижение от 23% спрямо 2016 г.
Брой сделки – 273, спад от 27% спрямо
2016 г.
Източник: PwC

гични компании, една от малкото останали области на здравеопазването, в която
все още преобладават стартиращите и
по-малките компании. Някои от изпълнителните директори на фармацевтичните компании обаче предупреждават,
че свръхентусиазмът и конкуренцията
между компаниите може да завършат със
сключването на неефективни сделки. 
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РЕВОЛЮЦИЯ,
АМА ДРУГ ПЪТ

С

ИЛИ ВЪЗХОДЪТ И ПАДЕНИЕТО НА ЕЛИЗАБЕТ ХОЛМС,
КОЯТО ОПИТА ДА ПРОМЕНИ ИЗОСНОВИ
КРЪВНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Мария Иванова | maria.ivanova@capital.bg

Само допреди три години Елизабет Холмс
беше смятана за най-младата жена, натрупала сама състоянието си. Напуснала университета едва 20-годишна, за да
създаде компания за кръвни изследвания
с амбицията да революционизира традиционното здравеопазване, тя бързо се
превърна в любимка на инвеститорите –
основаната от нея Theranos се оценяваше
на над 9 млрд. долара. Самата Холмс пък
беше описвана като гений и подражаваше
в стила си на покойния съосновател на
Apple Стив Джобс.
През 2015 г. в реч за началото на академичната година в университета „Пепърдайн“ в Калифорния Холмс разказва за
мотивационната психология, довела до
невероятния успех на стартиращата й
компания за кръвни изследвания. „Над входа на една от сградите ни имаше надпис,
който гласеше: „Успехът не е резултат
от спонтанно горене – трябва сами да се
запалите.“ Кодовото име, което дадохме
на продукта си, беше „Едисон“, защото
предполагахме, че ще трябва да се провалим 10 хиляди пъти, докато го накараме
да проработи на десет хиляди и първия.
И го направихме. Запалихме се.“
От дистанцията на времето самозапалването изглежда като подходяща
метафора, пише Vanity Fair. Докато Холмс
шлифова образа си в пресата, репортерът на Wall Street Journal Джон Карейроу започва без много шум да разследва
компанията й. На 16 октомври 2015 г.
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той публикува материал, който бележи
началото на края за Theranos. След това
всичко се срива – на бял свят излиза информация за недостатъците и неточностите в използваната от дружеството
технология, както и за ролята, изиграна
от Холмс за прикриването им. Theranos и
създателката му са обвинени в мащабна
измама, като дружеството е принудено
да затвори лабораториите и тестовите
си центрове.

Малката голяма амбиция

Родената на 3 февруари 1984 г. Елизабет
Холмс се цели нависоко още от дете. „Това,
което наистина искам в живота, е да открия нещо ново, нещо, което човечеството не е знаело, че е възможно да бъде
направено“, споделя тя на деветгодишна възраст в писмо до баща си, разказва
Business Insider. Като тийнейджър започва и първия си бизнес – продава компилатори за C++ (вид софтуер, който превежда
компютърен код) на китайски училища.
Интересът й към медицината е вдъхновен от прапрадядо й, който е хирург.
Скоро обаче младото момиче открива, че
се ужасява от игли, което по-късно оказва
влияние и при основаването на Theranos.
Холмс записва инженерна химия в университета „Станфорд“ и още като първокурсничка става „учен на президента“
– признание, което е придружено от стипендия в размер на 3000 долара, предназначена за изследователски проект. През

лятото между първи и втори курс изкарва стаж в лабораторията на Геномния
институт в Сингапур – позиция, която
успява да заеме отчасти благодарение
на това, че като тийнейджър научава
мандарин.
При завръщането си в „Станфорд“
Холмс отива при преподавателя си Чанинг Робъртсън с думите „хайде да направим компания“ и с неговата благословия
създава Real-Time Cures, която по-късно
преименува на Theranos, разказва Business
Insider.
Първата й патентна заявка е за лепенка, която се поставя на тялото на
пациента, прилага нужното му лекарство
и следи за промените, настъпващи в кръвната картина въз основа на лечението,
като в зависимост от показателите променя дозировката или терапията. Идеята й включва и възможност иновацията
да се свърже посредством чип с мобилни
устройства, което да позволи на лекарите и на пациентите също да следят
здравословното състояние и ефектите
от лечението.

Колко е важно да вярваш

След като създава компанията, Холмс напуска университета, за да се съсредоточи
върху развитието й. Бизнес моделът на
Theranos е базиран на идеята, че компанията провежда кръвни тестове, като
използва собствена технология, която
изисква взимането само на капка кръв

Фондова борса

Елизабет Холмс,
основател на Theranos

SHUTTERSTOCK

от пръста на пациента с едно убождане.
По думите на младата предприемачка
тестовете ще са в състояние да засичат
медицински състояния като ракови заболявания и високи равнища на холестерол.
В следващите години тя набира финансиране за начинанието си, което е
подкрепено от изтъкнати инвеститори като фонда Draper Fisher Jurvetson и
милиардера, съосновател на Oracle, Лари
Елисън. Към днешна дата дружеството
е набрало над 700 млн. долара, обобщава
Business Insider. Условието на създателката на Theranos e, че инвеститорите няма
да настояват тя да разкрие как работи
технологията на компанията, както и че
ще запази крайната дума върху всички решения, свързани с развитието на бизнеса.
Манията за потайност, която бележи
първото десетилетие от съществуването на компанията и обхваща всеки аспект от дейността й, е заимствана от
идола на Холмс от Силициевата долина
Стив Джобс. В желанието си да му подражава тя започва да носи черни блузи с
поло яки, обзавежда офиса си с любимите му мебели и също като него никога
не излиза във ваканция. Не е изключено
необичайно дълбокият й глас също да е
част от внимателно изграждания имидж,
предназначен да й помогне да се впише в
доминирания от мъже бизнес свят, отбелязва Business Insider.
Скоро след като напуска „Станфорд“,
Холмс започва връзка с президента и гла-

вен оперативен директор на Theranos
Съни Балвани, който е с 20 години повъзрастен от нея. Двойката се разделя
през пролетта на 2016 г., след като тя го
изгонва от компанията. С нарастването
на инвеститорския интерес към проекта създателката му влиза в светлината
на прожекторите и печели признание в
технологичния свят – украсява кориците
на списания като Fortune и Forbes, изнася TED лекция и участва в конферентни
панели с имена като Бил Клинтън и основателя на Alibaba Джак Ма.
Не закъсняват и първите външни
партньорства – Theranos сключва споразумения с Capital Blue Cross и Cleveland
Clinic за провеждане на тестовете си
на техни пациенти, а веригата аптеки
Walgreens отваря тестови центрове на
стартиращата компания в обектите си.
Сключено е и тайно партньорство със
Safeway на стойност 350 млн. долара. В
един момент Холмс е най-младата жена
в света, която е натрупала богатството
си сама, като състоянието й се оценява
на около 4.5 млрд. долара.

Семената на съмнението

Някъде по това време започват да се появяват и първите въпросителни около
технологията, използвана от Theranos.
Иън Гибсън, който оглавява екипа от учени в компанията и е един от първите й
служители, предупреждава мениджъра,
че тестовете все още не са готови за
широката публика и че има неточности
в технологиите. Външни за бизнеса учени
също започват да изказват притеснения
около модела.
Към август 2015 г. дружеството вече
е обект на проучване от страна на Федералната администрация по храните
и лекарствата (FDA) в САЩ, като регулаторите откриват „големи неточности“
в тестовете, които Theranos провежда
на пациенти. Публикуваната два месеца
по-късно в Wall Street Journal статия на
Джон Карейроу за проблемите на компанията с технологията й тласва проекта
в низходяща спирала.
Карейроу разкрива, че използваният
от Theranos апарат за кръвни тестове,
който носи името „Едисон“, не дава прецизни резултати, поради което компанията изследва взетите кръвни проби през
същите апарати, които се използват от
традиционните дружества за кръвни
тестове.
„Така се случва, когато работиш за
това да промениш нещата, и отначало
смятат, че си луд, след това се борят с
теб, а после изведнъж променяш света“,
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коментира Холмс в интервю за CNBC в
защита на начинанието си.
Към 2016 г. в кръга от разследващи
освен FDA вече влизат и федералната
агенция за медицински услуги Centers
for Medicare & Medicaid Services, както и
Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC). През юли 2016 г. Холмс
получава забрана да работи в сектора на
лабораторните изследвания за срок от
две години. Към октомври същата година Theranos закрива лабораториите си и
здравните си центрове.

Краят на приказката

През март 2018 г. SEC обвини Холмс и Балвани в „мащабна измама“, провеждана в
продължение на години, с която двамата
са набрали над 700 млн. долара, като „са
преувеличавали или са правили фалшиви
изказвания за технологията, бизнеса и финансовото представяне на компанията“.
Като част от постигнатото с регулатора споразумение някогашната любимка на Силициевата долина се съгласи да
отстъпи финансовия контрол и контрола
си при гласуването на решения в компанията си, да плати глоба в размер на 500
хил. долара и да върне 18.9 млн. броя от
акциите на дружеството. Нещо повече
- дори и бизнесът й да бъде придобит от
трета страна, Холмс няма да реализира
печалба от продажбата, докато „над 750
млн. долара не бъдат върнати на измамените инвеститори и други акционери с преференциални акции“, отбелязва
Vanity Fair.
Освен това Холмс е лишена и от правото да управлява или да бъде в ръководството на публично търгувани дружества за срок от 10 години. Въпреки това поне
засега тя остава начело на Theranos, тъй
като компанията не е на борсата, пише
Business Insider. Бъдещето й обаче виси
на косъм и главната изпълнителна директорка вече търси нови средства от
инвеститорите, с които да спаси бизнеса
си. „Най-осъществимият вариант, който
идентифицирахме, за да предотвратим
продажба на компанията в близко бъдеще
или евентуална неплатежоспособност по
кредитните ни споразумения, е допълнителна инвестиция от един или повече от
вас“, пише Холмс в писмо до инвеститорите. „В светлината на това къде се намираме не е лесно да искаме това. Въпреки
това, като се има предвид подкрепата,
която сте оказвали на компанията през
годините, искахме да предоставим тази
възможност, преди да стигнем твърде
далеч по пътя надолу, по който сме поели“,
допълва тя. 
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Госпожо Видулова, преди броени дни концепцията SOpharmacy отбеляза третата си година. Какво постигнахте за
този период?
За нас това бяха три динамични години,
които преминаха почти неусетно, и сега,
обръщайки се назад, виждам колко много
сме постигнали. През 2015 г. стартирахме
с два пилотни обекта в София и Пловдив,
а днес SOpharmacy е и в Бургас, Сандански,
Петрич, Стара Загора, Кюстендил и Елин
Пелин. След обединението с „ФармаСтор“
обектите ни вече са 46, което ни нарежда
сред петте най-големи вериги в страната. Това обаче е само временно число,
защото до края на 2018 г. предвиждаме да
разширим още мрежата си от обекти в
национален мащаб.
Когато преди три години създадохме SOpharmacy, си поставихме за цел
да изграждаме доверие с клиентите и
пациентите ни за цял живот. И всичко,
което правихме и ще правим в бъдеще, е
посветено на тази философия. Нашето
разбиране е, че аптеката е най-близкият
и достъпен здравен център за всеки от
нас, а фармацевтите – нашите доверени
здравни консултанти. Затова инвестираме много, за да доразвием знанията и
уменията на фармацевтите ни, така че
да се чувстват спокойни да консултират и да бъдат полезни на пациентите.
В SOpharmacy развихме и различни здравни услуги и измервания като анализ на
кожата, на телесния състав, измерване
на костна плътност, анализ на ходило и
изработване на персонализирани стелки, както и консултации по широко разпространени теми като болка, безсъние,
стомашно-чревни проблеми и др. Особено
се гордеем с програмата за здравословно управление на теглото, която разработихме ексклузивно с проф. Стефка
Петрова, национален консултант по
здравословно хранене. Нашата програма
е изцяло базирана на научно обосновани
факти и изследвания и е разработена по
стандартите на Световната здравна
организация. В специализираните за консултации обекти на SOpharmacy пациентите могат да разчитат на обучени
фармацевти, които им помагат в мотивацията и прилагането на 90-дневната
програма. А резултатите от постигнатото, клиентите ни могат да измерят с
модерните уреди за измерване на телесен
състав, с които разполагаме в аптеките.
Всичко това подкрепихме с приветлива

Като иноватори ще
водим развитието
на дигиталните
услуги в сектора
Валерия Видулова,

Retail Business Unit Head в Софарма Трейдинг

и уютна среда, в която позиционирахме и
широкото ни портофлио от продукти.
Като казах портфолио, искам да отбележа, че постигнахме забележителни
резултати в изграждането на доверени
взаимоотношения с нашите ключови
партньори – производителите. Това ни
помогна да разширим промоционалните
си предложения, които достигат вече над
1000 на месечна база – число, рекордно за
аптечния пазар в България. В същото време в нашите аптеки освен топ брандове
могат да бъдат открити и иновативни
продукти и марки, които се предлагат
ексклузивно в SOpharmacy.
Най-важното постижение за екипа
ни обаче е одобрението на клиентите
ни. От всички проучвания, които правим, виждаме, че освен високата оценка
потребителите са готови категорично
да препоръчат SOpharmacy на своите
близки и приятели. Според данните от
последното проучване, което „Ноема“
провежда всяка година за нас, успяваме да задържаме и надграждаме този
тренд вече трета година от стартирането досега. Това определено ни дава
амбицията да продължаваме напред и
да работим със същото вдъхновение,
както и досега.
Споменахте „ФармаСтор“. Какво да
очакваме след придобиването им от
SOpharmacy в края на миналата година?
Oще през декември с финализиране на
придобиването започнахме интеграцията на SOpharmacy и „ФармаСтор“. Нашето разбиране е, че обединени заедно,
сме по-близо до клиентите и работим
активно, за да отговорим в още по-висока
степен на техните нужди от висококачествени здравни услуги. Докато тече
интеграцията, разчитаме на т.нар. малки победи, които обаче се случват всеки
ден. Така например благодарение на постигнатите икономии от мащаба, сред
които съвместното договаряне с партньори, още през април успяхме да надградим промоционалните предложения към
потребителите и да реализираме първата си обща мащабна промоционална кампания. От началото на май променихме
промоционалния си каталог, който вече е
съвместен за SOpharmacy и „ФармаСтор“.
Малки победи имаме и по отношение на
лоялните си програми. Работим активно
и тепърва клиентите ни ще виждат още
резултати от общите ни усилия. Като
цяло философията на интеграцията е да

вземем най-доброто от двете концепции
в полза на нашите клиенти.
Вече близо година SOpharmacy предлага
собствен бранд продукти. Защо решихте да го създадете и какви продукти
включва той?
Създаването на собствен бранд не е изолирана тенденция. В глобален мащаб
границите между производителите,
търговците на едро и големите вериги за
търговия на дребно се размиват. Успешните компании предлагат интегрирани
бизнес модели, които се определят от
пазарното търсене.
Търговците на дребно имат стратегическия достъп до крайните клиенти,
което им позволява да развиват както
собствен бранд, така и различни канали
за продажба. Логично това е тяхното основно конкурентно предимство.
От своя страна SOpharmacy е иновативна концепция и нашата цел е да бъдем пионери, като налагаме най-новите
тенденции и практики от Европа и света
и съответно по този начин да можем да
предложим още по-добра услуга към българския клиент. В този контекст за нас
е приоритет да предлагаме ексклузивни
брандове, представени само в нашите
обекти.
Още в края на 2015 г. започнахме да работим върху създаването на собствен
бранд продукти. Стратегията и дизайнът на всяка линия са плод на нашето
вдъхновение и емоция, които бяха подкрепени от експертизата на международен
екип, участвал в създаването на световно
наложени собствени марки.
Първата линия SOpharmacy Essentials
– продукти за ежедневна грижа, представихме в началото на 2017 г. В началото
на тази година включихме и втората
основна линия „SOpharmacy здравословен
живот“ - билковите бонбони с ексклузивно изработени формули от сертифициран арома терапевт и етерични
биомасла и селекцията от хранителни
добавки с гарантиран произход на активните субстанции буквално моментално
спечелиха доверието и одобрението на
клиентите ни.
За създаването на всяка от линиите правим много внимателен подбор
на производителите, като залагаме на
продукти само с доказан произход. Така
например за създаването на хранителните добавки си партнираме с производители, сертифицирани по GMP. Разбира се,

освен високото качество ние се стремим
да предложим и атрактивна цена. А гаранцията за нашите продукти – това
са високите ценности на нашия бранд
и препоръката на нашите фармацевти.
Как се развива дигиталната ви аптека? Какви са трудностите пред това
да развиваш собствен дигитален канал
и доверяват ли ви се потребителите?
На световно ниво дигиталният бизнес
е напреднал и това е тема, за която се
говори много. Логично очакванията са
аптеките също да имат свой дигитален канал за продажби, но за съжаление
в България той е в много ранен стадий
на развитие. Основната причина за това
е рестриктивното законодателство,
което не разрешава онлайн продажби на
продукти по лекарско предписание. Отделно към момента онлайн пазаруват
основно потребителите от големите
градове, и то предимно дрехи и електроника. По последни изследвания обаче близо
67% от домакинствата в България вече
имат достъп до интернет, а прогнозите
са с 4-5% на годишна база да нараства
онлайн потреблението през мобилни
устройства.
Прогнозите звучат оптимистично,
но дори и да не беше така, ние няма да
се откажем да работим за развитието
на т.нар Omni Channel. Нашите усилия
в тази посока започнаха още в края на
2015 г., когато Farma.bg стана част от
SOpharmacy. Първоначално обединихме
търговските активности през двата канала, докато успеем да изградим
много по-функционална платформа. И
постепенно стигнахме до този април,
в който с гордост представихме www.
sopharmacy.bg, нашия нов, модерен канал за дигитални продажби. Той предлага изцяло нов дизайн и богат набор от
функционалности, които улесняват пазаруването през компютър, телефон или
таблет. Онлайн клиентите ни намират
всички промо предложения от месечния
каталог на аптеките, както и ексклузивни допълнителни предложения. Там са и
продуктите на собствения ни бранд, а
докато пазаруват, клиентите трупат
точки в своята лоялна карта. Тези, които
нямат такава, пък могат да я заявят вече
и през www.sopharmacy.bg.
Сега вече имаме своя модерен интернет канал, но пак няма да се спрем дотук,
защото дигиталното развитие е наш
фокус.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ПЪРВАТА СТЪПКА КЪМ РЕФОРМИТЕ
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗДРАВНАТА
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Кои са най-големите предизвикателства
пред законодателството през този парламентарен сезон?
- Най-голямото предизвикателство,
разбира се, беше Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина, който успяхме много организирано да приемем на второ гласуване в здравна комисия.
Сега предстои процедура по нотификация
на текстовете в Европейската комисия.
Това се извършва за пръв път в рамките
на законодателната ни дейност – да изпратим текстове, които са утвърдени
от комисията на второ четене. Досега
винаги подобна процедура е минавала през
Министерския съвет. Смятам обаче, че е
правилно здравната комисия да нотифицира, защото първоначалната концепция
за решаване на проблема с паралелната
дистрибуция на лекарства претърпя коренна промяна в приетите и утвърдени
от народните представители текстове.
Сега ще очаквам решението на Европейската комисия с евентуални забележки или
пък потвърждение на предприетите от
нас мерки. След това вече ще имаме възможност да коригираме някои от текстовете, преди да бъдат окончателно приети
в пленарната зала, за да бъдат в синхрон с
европейското законодателство и еднакво
добре приети от всички страни членки.
Смятате ли, че най-ниската цена на лекарствата в ЕС и липсата на диференцирана
ставка на ДДС са причина за големия интерес към паралелната търговия. Необходим
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ли е друг инструмент, който да регулира
цената, например средно аритметично
от трите най-ниски цени?
- На този етап ние търсихме решение
как да защитим интереса на българските
граждани, защото така или иначе Договорът за ЕС дава право на свободно движение на стоки, хора и услуги. Само че се
допуска ограничение тогава, когато са
застрашени животът и здравето на хората. В този случай ние търсихме такова
решение, което да гарантира достатъчни количества лекарствени продукти за
българските пациенти. И в рамките на
тази философия е нашето законодателно предложение. Разбира се, трябва да се
търси първопричината. Така или иначе
паралелната дистрибуция е легална форма
на търговия, която позволява, от една
страна, да се осигури достатъчно количество медикаменти за всички страни
- членки на ЕС, и да се регулират цените
основно на иновативните медикаменти,
защото те са обект на този вид търговия.
Смятам обаче, че трябва да се размишлява
именно в посока на това как да се защити интересът на българските граждани,
защото дефицитът на медикаменти настъпва не само в резултат на паралелна
търговия. Дефицитът е резултат от изтегляне на медикаменти от българския
пазар заради най-ниската цена, която не
устройва притежателите на разрешения
за употреба. На този проблем също трябва да се търси решение, защото много от
тези медикаменти са базисни в тежки

онкологични и други важни терапии. По
този въпрос категорично ще продължим
да търсим решения, за да може наистина
да се преодолее дефицитът на лекарства
във всичките му форми и варианти.
Предстои Министерството на здравеопазването да представи идеята си за нов
модел на финансиране на системата, а в
програмите на повечето партии е заложена демонополизация на здравната каса.
Какви са вашите очаквания към модела?
- Откровено признавам, че не съм запозната с работната група, която извършва
анализ и която ще прави предложения за
нов модел на финансиране на здравната
система. А оттам вече ще се определя и
структурирането на сектора. Факт е, че
сегашният модел създава повече затруднения както при управлението на сектора, така и за потреблението на услугите
в него, т.е. той трябва да бъде усъвършенстван. Усъвършенстван от гледна
точка на финансовите инструменти, защото с осемте процента здравна вноска,
един здравен фонд и неясно регламентирани неформални плащания в системата
ние създаваме риск както за пациентите,
така и за практикуващите в сектора.
Медицинската наука се усъвършенства
непрекъснато, навлизат нови методи на
лечение, те трябва да намерят своето
място в осигуряването на здравни услуги
на гражданите. В повечето случаи те са
твърде скъпи и е ясно, че в рамките на
бюджета на НЗОК, който се реализира > 34
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Трябва да се оптимизира управлението
на държавните
болници, защото,
поставени при едни
и същи условия, ние
виждаме лечебни
заведения, които
функционират със
стабилно финансово
управление, и такива,
които са в изключително незавидно
положение.
Дисбалансите в
здравната система
не са само финансови,
но от тях произтичат и всички последващи дисбаланси,
които са във взаимоотношенията между
различните нива на
системата, между
отделните специалности.
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от тази здравна вноска, ще трябва да се
търсят други нормативни решения, за
да се включи един или друг нов метод на
терапия. Затова усъвършенстването на
финансирането на здравната система и
ясното му регламентиране ще защити
интереса на българските граждани и това
трябва да е ангажимент на управлението,
след като здравната система вече почти
18 години функционира по този механизъм.
Кои са най-тесните места в системата?
Вие самата давате нощни дежурства в болницата в Смолян поради липсата на лекари
в района, млади лекари напускат страната, по-възрастните не са мотивирани, как
може да се реши този въпрос?
- Дисбалансите в системата не са само
финансови, но от тях произтичат и всички последващи дисбаланси, които са във
взаимоотношенията между различните
нива на системата, между отделните
специалности. За съжаление има специалности, които са предпочитани, защото
по една или друга причина се оказват подобре овъзмездени финансово от други. На
това се дължи и дефицитът на педиатри
в много от регионите на страната, на
инфекционисти, на патоанатоми и на
други специалности, които са се озовали
в непривилегировано положение заради
сегашния механизъм на заплащане на болничната помощ. Ако не променим този
механизъм на заплащане, няма да можем да
преодолеем и всички останали настъпили
изкривявания във времето в системата
на здравеопазване. Няма да преодолеем
нито кадровия дефицит, нито липсата
на ясен път на пациента в българската
здравна система.
Вие продължавате да практикувате и виждате отблизо всички нива на системата.
Къде най-скоро трябва да настъпи промяна
– в Спешната помощ, при личните лекари, в
извънболничната или болничната помощ?
- Промяната трябва да върви комплексно. Беше грешка, когато в края на 90-те
години реформата започна само в извънболничната помощ. Това още тогава създаде
този дисбаланс и нарушени взаимоотношения, които във времето не можахме да
преодолеем. Смятам обаче и винаги изключително много съм държала това да бъде

КАПИТАЛ | 2018

първи наш приоритет, че без адекватна
информационна система няма как да променим функционирането на системата, да
направим адекватен анализ и да може да
заложим промените по начин, който почива
на ясната информационна достоверност
в момента. Затова първото, което трябва да се реализира, е единната национална
здравна информационна система.
Искрено се надявам, че някои от елементите й трябва да се случат до следващата
година, защото темповете са незадоволителни и наистина имаше забавяне заради
постоянната смяна на екипите на Министерството на здравеопазването. Информационната система ще ни даде основите, които ще определят и възможността
за по-нататъшна реформа - регистри,
здравни досиета, връзка между отделните изпълнители на медицинска помощ.
Ето нещо, което е елементарно според
специалистите в IT сектора, а именно
въвеждането на електронна рецепта, се
бави вече много години. А това ще даде
възможност за по-голяма оперативност,
облекчаване работата на лекарите, които
предписват рецепти, ще облекчи работата на фармацевтите, които отпускат
лекарствата, ще има по-добра отчетност
и възможност за оперативен анализ на
разходите с откриване на отклоненията.
От друга страна, ще се минимализират
грешките. Всичко това е в интерес на пациента в крайна сметка. Поне това да се
случи в рамките на следващите месеци,
ще бъде едно добро начало, макар че имаме
много по-големи очаквания.
При този и предишния екип на здравното
министерство прокуратурата за пръв
път влиза във всички държавни болници.
Според вас това добър сигнал ли е и кои са
наложителните промени, които да доведат до по-добро управление на държавната
собственост?
- Ясно е, че трябва да се оптимизира
управлението на държавните болници,
защото, поставени при едни и същи условия, ние виждаме лечебни заведения, които
функционират със стабилно финансово
управление, и такива, които са в изключително незавидно положение. Това води
до здравен риск за населението в региона,
защото обикновено големите държавни

областни болници са гръбнакът на здравеопазването и са структурите, които
гарантират достатъчна медицинска помощ в областните градове. Прокуратурата върши своята работа. МЗ би следвало
чрез своите представители в бордовете
на тези болници внимателно да наблюдава
всички решения, които се взимат, и всички
сключени сделки да не ощетяват съответните структури. Това не се е случвало във
времето, както се оказва, което определено
е дефицит на управленска воля.
Ваш стремеж като председател на здравната комисия винаги е бил комисията да
взема решенията си с консенсус. Лекарственият закон ли беше най-трудното ви решение през последните месеци?
- Винаги съм твърдяла, че сектор здравеопазване трябва да се пази от политизиране и политическа употреба, защото
само тогава могат да се намерят решения,
които да бъдат консенсусни и устойчиви във времето. Балансът на интереси
е труден. При Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина се постарахме да чуем всички заинтересовани
страни и максимално да балансираме интересите на пациенти, бизнес и институции. Надявам се, че сме го постигнали. Аз
винаги съм се вслушвала внимателно и във
всички критики и предложения от страна на колегите от опозицията и когато
те са конструктивни, ние категорично
сме ги подкрепяли. Това е стилът на работа на здравната комисия и се надявам
този механизъм на функциониране да даде
едни наистина стабилни законодателни решения, защото големият проблем
на нормотворчеството в сектор здравеопазване е неговата разнопосочност,
неустойчивост и непоследователност
във времето. Аз се опитвам да убедя много млади юристи, които навлизат сега в
попрището на правото, да специализират в областта на медицинското право
и здравното законодателство, защото
определено има дефицит на кадри в тази
област. Изключително важно e повече
експерти да ни помагат в търсенето на
съвършената юридическа форма в законодателната дейност.
Интервюто взе Десислава Николова
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ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ, ДМ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРЕД „КАПИТАЛ ЗДРАВЕ“:

ПАЦИЕНТИТЕ ИМАТ
БЪРЗ ДОСТЪП ДО
ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ
Доволен ли сте от съдържанието на Позитивния лекарствен
списък?
- Позитивният лекарствен списък на България съдържа
всички есенциални лекарствени продукти, необходими за
лечението както на хронични, така и на инфекциозни заболявания. В списъка са включени лекарствени продукти,
които в много области имат революционни достижения.
Повечето от левкемиите вече са хронични заболявания. От
1987 г. до момента броят на онкологичните лекарства се е
увеличил двойно. Продължителността на живот при много
локализации се е увеличила забележително, макар че има
области, в които все още няма успех, като рак на стомаха
и на дванадесетопръстника. Огромен успех е пълното излекуване на хепатит С, а ние смятаме за успехи, че намалихме
три пъти за три години цената на терапията, като и през
миналата година са излекувани напълно 1400 пациенти. Това
е голям напредък и изключително се радвам, че сме част от
него. Спомням си първата цена от 90 хил. лв. за един пациент
и първия списък с 260 крайно нуждаещи се болни.
За нас е успех и лечението на хроничната миелоидна левкемия. Когато лекарството се появи, струваше 6000 лв.
опаковката, сега с общи усилия намалихме цената до 200
- 300 лв. Разбира се, вече има нови лекарства, които са още
по-скъпи, но наличната в България терапия превърна заболяването в хронично.
Какви са постиженията ви през миналата година?
- През всички години от създаването му съветът винаги
е работил в посока намаляване на цените на лекарствените
продукти и спестяване както на публичен ресурс, така и на
средства, заплащани от пациентите. В тази област имаме
траен и последователен успех чрез проверките на цените
в референтните държави на шест месеца за оригиналните
продукти и на дванадесет месеца за генеричните. Постигнахме намаление на цената на лечението от ХИВ/СПИН,

макар и броят на пациентите да не е много голям. Те са
около 1000. Стараем се нашите пациенти да имат достъп
до рационално и ефективно лечение.
Мораториумът върху новите лекарства за радост не се състоя, но голяма част от тях все още не са достъпни заради
липсата на методика за оценяване на ефекта от лечението…
- Националният съвет изпълни своевременно своите нормативни задължения и включи в Позитивния лекарствен
списък всички лекарствени продукти с ново международно
непатентно наименование. Част от тях бяха включени
с изискване за проследяване на ефекта от терапията. По
отношение на последващия достъп на пациентите са ангажирани други институции и следва да се изпълнят и други
нормативни условия. Имаме 13 от 32 нови молекули за проследяване. По наредбата това са лекарствените продукти,
за които няма данни за терапевтична ефективност от
реалната медицинска практика. Или пък са стойностно
неефективни. Казано по по-достъпен начин, допълнителните разходи, които ще се заплащат за тях, надвишават три
пъти брутния вътрешен продукт на глава от населението
за страната.
В гастроенторологията има ново ?????моноконално?????
антитяло за улцерозен колит, в пулмологията – за астма,
има продукт при белодробна фиброза. Имаме ново лекарство
срещу дегенерация на макулата, заболяване, което води до
слепота. Имаме нови продукти в ендокринологията, в неврологията, в хематологията и онкологията. Имаме нови
лекарства в кардиологията, но повечето са комбинации.
Кои бяха основните проблеми при подготовките на методики
за проследяване, които ви забавиха?
- Искам да отбележа, че забавяне при включването на
лекарствени продукти с ново международно непатентно
наименование в ПЛС не е имало. Беше трудно, тъй като > 37
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Процедурите за
изключване на лекарства от Позитивния
списък са само 2% от
всички процедури,
коментира проф. д-р
Николай Данчев.
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СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА
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Никорет® Фрешминт Cпрей

Има ли случаи, в които сте оставили на болници извън списъка възможността да проследяват заради удобството на
пациента да не пътува?
- Лечебните заведения, които проследяват ефекта от
терапията, се определят индивидуално за всеки лекарствен
продукт съобразно изискванията на нормативната уредба
за наличие на структури по профила на съответното заболяване. Има, при определяне на лечебните заведения националният съвет взе предвид становищата на националните
консултанти, НЗОК и притежателите на разрешенията за
употреба.
Проследяването на ефекта е необходимо, защото някои
от тези лекарства са съвсем нови, регистрирани са през септември миналата година. Пет от тези 13 молекули все още
не са окончателно приети във Великобритания от тяхната
администрация NICE. Става въпрос за общоевропейска политика. Всяка държава въвежда някакви мерки с оглед оптималното разходване на публичния ресурс, особено страните
от Вишеградската четворка. Гърция например не включва в
Позитивния лекарствен списък лекарства, които не са включени в списъците на поне 14 от 28-те европейски страни. В
Чехия една година новият продукт се плаща от фирмата,
а не от касата. В България няма такова ограничение. Без
да цитирам, но имаме доста лекарства, които се плащат
от обществените фондове само в 5-6 страни. Така че, в заключение, достъпът до иновациите в България е осигурен.
Искам да уточня – това не са лекарства за масова употреба.
В оценката на здравните технологии има прогнозен брой
пациенти за три години напред. Когато става въпрос за 15-20
души, болниците, в които ще бъде проследявано лечението
им, са разпределени така, че никой да не пътува повече > 38

Иновативна
спрей форма

Спрей с бързо действие

ПССССТ!
До 60 секунди потиска
желанието за цигара

Едно, две впръсквания всеки път
щом изпиташ желание за цигара

Не се препоръчва редовна употреба за повече от 6 месеца.
Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години.
Съдържа никотин. Преди употреба прочетете листовката.
A49/23.03.2017

CONBG/NICOFR/0217/016

процесът трябваше да приключи за две-три седмици преди
края на годината и ние заседавахме до последния момент, за
да включим в списъка всички тези новости и те да не останат за следващата година. Най-проблемни бяха лекарствата
с изискване за проследяване на ефекта от терапията, тъй
като трябваше да се изработят критериите за тяхното
проследяване, в области като хематологията и онкологията
беше най-трудно, тъй като новите лекарства там са наймного. Това са лекарства, които при оценката на здравните
технологии бяха предназначени за втора или трета линия
терапия, те не са за широка употреба. Консултирах се с
експертите, защото трябваше много бързо да се изготвят
критериите за проследяване, за да можем ние през решението
за включването в Позитивния лекарствен списък да дадем
на фирмите критериите за проследяването. Общо взето,
те нямаха възражения върху критериите. Възраженията
идваха относно лечебните заведения, които ще проследяват
ефекта. По наредба е посочено, че става въпрос за университетски болници и болниците на ведомствено подчинение,
тъй там работят най-добрите специалисти и са най-добре
оборудвани технически.

Нов начин да
откажеш цигарите!

38 | Здраве

от 100 км, и мисля, че това не е толкова голям проблем, колкото да не бъдат лекувани.
Освен това болниците, които проследяват, обикновено са
такива, в които са провеждани клиничните проучвания за
тези лекарства и имат най-висока готовност да попълват
необходимата документация за проследяването.
Част от специалистите не са доволни от критериите и административното натоварване?
- Тези критерии за проследяване ги написаха лекарите
и вече има какви данни ще се попълват във документацията. Заети са лекарите, разбирам, че не им се занимава с
допълнителна книжнина, но е ясно, че в много от областите
разходите растат главоломно и трябва да се проследи дали
има ефект от тях.
Имате ли статистика колко лекарства са напуснали Позитивния лекарствен списък и изобщо България и какви са причините?
- Имаме, става въпрос за 147 лекарства, но говоря по различните дози и форми, не като търговски наименования.
Процедурите за изключване от позитивния списък са само
2% от всички процедури. Има обаче лекарства, които излизат
от позитивния списък, вече не се заплащат от здравната
каса, но преминават в списъка с пределните цени и продължават да се продават. Имаме и процедури за изключване и
заличаване на цена по предложение на здравната каса и на
МЗ. Но те са само три.
Имаме 19 случая на прекратяване на разрешението за
употреба по някаква причина, тогава получаваме по служебен
път заповед на Изпълнителната агенция по лекарствата и
изключваме лекарствата и от списъка.
Имаме и някои лекарства, които са изтеглени и за съжаление, ако говорим по терапевтични групи, най-много са в
онкологията и в неврологията. Дванайсет са лекарствените
продукти, които са били единствени в група. Единствени,
в някои случаи става дума само за определена лекарствена
форма, например изключване на таблетките, остава инжекционният разтвор. По непатентни наименования сме
изключили 11 от списъка, но са отишли в списъка с пределни
цени. Става въпрос за разнообразни продукти - в гастроенторологията, в неврологията, има много антиинфекциозни
и противогъбични. Ние правим всичко възможно, когато
остава един продукт в група, да го задържим в списъка или в
краен случай да бъдат спазени задължителните срокове от
една година преди изтеглянето лекарството да продължи
да се продава.
Неприятният момент е, че в някои случаи става въпрос
за лекарство - носител на референтните стойности в групата, което означава, че ако то отпадне от списъка, ще се
увеличат средствата, които НЗОК плаща за реимбурсация.
Забелязал съм, че има случаи, в които стари генерични
лекарства се вадят от списъка, а след три или шест месеца
се регистрират отново, но на по-висока цена. Има и много
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антибиотици.
Какво може да се направи, за да може лекарствата да не напускат позитивния списък, а пациентите да имат бърз достъп
до терапия?
- Знаете, че основните ни принципи са два - вътрешно
и външно рефериране. Има много против външното рефериране, но то съществува в повечето европейски държави.
Отговорно мога да кажа, че в ЕС цените са най-ниски в България, Гърция, Румъния, Словакия и Португалия. Правим
преглед и намаляваме цените най-много на шест месеца на
иновативните лекарства и на една година на генеричните.
За съжаление, понякога и лекари, и пациенти смятат, че
новото винаги е по-добро, а невинаги е така. По-добре е да
знаеш всички нежелани ефекти и отдалечени такива, защото някой може да се прояви след 5-10 години. Ако разгледаме
стоте най-разходоемки лекарства по търговски марки, само
3 или 4 от тях са генерици. В топ 10 са моноклонални антитела и тенденцията е за увеличаване на техния брой. Не
само в България, но и в Европа. Тоест здравните фондове са
подложени на изключително голям натиск. Полша например
не реимбурсира лекарства, които са по-скъпи повече от
три пъти от брутния вътрешен продукт на глава от населението. Повечето държави имат някакви ограничения,
за да могат да се справят с лекарствените си бюджети.
Такова ограничение би означавало, че в България не трябва
да покриваме лекарства, по-скъпи от 40 хил. лв.
В Европа освен това няма общи изисквания относно предписването на биоподобните лекарства. Американската
администрация по храните и лекарствата е решила въпроса
така – през първата година биоподобното лекарство се
покрива с цена като на оригинално биологично лекарство.
След това FDA решава дали може да замести оригинала, т.е.
агенцията определя неговия статут – дали може напълно
да замести оригинала, дали да има заместване само за новодиагностицираните пациенти. Не зная дали би могло да
се тълкува като дискриминация или не, но в ЕС е оставена
всяка държава да решава сама за себе си този въпрос и прави
впечатление, че най-богатите европейски държави, като
скандинавските например, имат политика за насърчаване
и на биоподобните лекарства.
Иначе, когато ми кажат, че в България има високи цени
на лекарствата, казвам – ако бяха толкова високи, нямаше
да просперира паралелният износ. Понякога се спекулира
със сравнения с Турция и Сърбия, в които не важат общите
европейски правила за патентна защита.
Но и България, и Полша, и Гърция, и Румъния, които държат
на най-ниските цени в ЕС, имат проблем с паралелния износ.
В заключение мога обаче да кажа, че българските пациенти
имат широк достъп до терапия, а лекарите имат терапевтично разнообразие, имат и фармакотерапевтични ръководства, които съответстват на действащите европейски.
Интервюто взе Десислава Николова

Регулации
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РЕЗЕРВИ КЪМ РЕСТРИКЦИИТЕ

Т

ИНДУСТРИЯТА СМЯТА, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ ДОСТЪПЪТ ДО ИНОВАЦИИ НЕ Е МНОГО БЪРЗ

Три мерки, предназначени на пръв поглед
да помогнат на пациентите, притесниха
фармацевтичната индустрия през последните месеци. Първата беше наложеният мораториум върху реимбурсацията
на нови лекарствени терапии, който беше
отменен, след като преодоля и президентско вето, следващите бяха начините за
проследяване на ефективността на новите лекарства и предложенията за промени
в лекарствения закон, с които да се преодолее недостигът на някои медикаменти.

Защо такъв резерв

Предложението за промяна на лекарствения закон предвиждаше притежателите на разрешение за употреба да
отделят като резерв 10% от лекарствените продукти, включени в Позитивния
лекарствен списък (ПЛС), необходими за
задоволяване на здравните потребности
за период от шест месеца.
Разбираме, че властите искат да защитят интереса на българските пациенти и да гарантират, че лекарствата
ще стигат до тях, вместо да бъдат изнасяни, и затова по принцип подкрепяме
измененията в лекарствения закон, но
бяхме против изискването за поддържане на резерв. То не само нямаше да реши
проблема с недостига, а щеше го задълбочи, а и не беше в съответствие с основни
принципи на европейското право. Затова
приветстваме решението на комисията на второ четене да премахне това
изискване. Добро решение е и текстът,
регламентиращ възможността Изпълнителната агенция по лекарствата да
извършва проверки съвместно с данъчните и митническите власти и с НЗОК.
Комбинирането на правомощия на тези

Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

органи ще даде възможност за ограничаване на проблема с изкупуването на лекарства от аптеките с цел износ, коментира
Деян Денев, изпълнителен директор на
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании.
Той допълва, че асоциацията от 2014 г.
подкрепя с конкретни предложения, анализи, аргументи стремежа на държавата
да преодолее проблема с недостига.
„Компаниите внасят значително над
потребностите на българския пазар, за
да задоволят здравните потребности на
населението, но проблемите с липсите
продължават. Затова приветстваме законопроекта и се надяваме той бързо да
бъде приет. Състрадателната употреба
също е част от законопроекта, този механизъм ще даде възможност пациенти, за
които всички възможности са изчерпани,
да получат последен шанс и да се лекуват с
лекарства, които все още са в етап на проучване. Състрадателната употреба вече
се прилага във всички държави от ЕС и е за
сметка на фармацевтичните компании, а
не на публичните фондове“, допълва той.

Ще има ли нови терапии

Според Деян Денев би трябвало да бъде
приветствано решението на българските
власти да направят възможно българските пациенти да получат нови терапии
през 2018 г. и да отменят мораториума.
Проблемът обаче е, че през април все още
не бяха готови и одобрени методиките
за проследяване на ефекта от новите
лекарства и лекарите практически не ги
изписваха заради това.
„Имаше известно забавяне в последните процедурни стъпки и на практика все
още тези медикаменти не са стигнали

Компаниите внасят значително
над потребностите на българския
пазар, но липсите продължават.

Деян Денев,

изпълнителен директор на Асоциацията
на научноизследователските
фармацевтични компании

до пациентите, макар че сме в края на
април, но се надяваме в рамките на следващите седмици това забавяне да бъде
преодоляно и пациентите, които имат
нужда, да получават тези нови терапии“,
коментира той.
Той допълва, че причина за това е липсата на яснота около прилагането на
новия механизъм за проследяване на терапевтичния ефект от новите лекарства
и в кои точно болници пациентите ще
могат да получат лечение. „Готови сме
да сътрудничим и разчитаме и тази неяснота бързо да се преодолее, за да няма
допълнителни забавяния“, казва Денев. 
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> ПРОФИЛ
Доц. д-р Димитър Николов, дм, завежда клиниката по кардиохирургия и операционен блок
2 на „Аджибадем Сити клиник болница Токуда“
от 2007 г. Завършил е медицина през 1987 г. в
Медицинския университет – София, и има две
специалности - „Хирургия“ и „Кардиохирургия“,
както и магистърска степен по здравен мениджмънт. Специализирал е в Германия, Съединените
щати, Япония. През 1990 г. постъпва в УНСБАЛ
„Света Екатерина“, където има 17-годишен опит
в „Кардиохирургия“ и печели конкурс за главен
асистент. Последните две години в „Света Екатерина“ е ръководител сектор „Трансплантология и изкуствени сърца“. Доц. Николов има множество публикации в българския и международния
медицински печат, участвал е в редица научни
форуми у нас и в чужбина. Член е на Европейската асоциация по кардиохирургия, Българското
дружество по кардиология, Българската асоциация по гръдна и сърдечна хирургия. Носител е
на отличието „Български лекар“ за 2002 г.

Кардиохирург и кардиолог
трябва да решават лечението на всеки пациент със сърдечно заболяване

доц. д-р Димитър Николов, дм
завеждащ клиниката по кардиохирургия и операционен блок 2
на „Аджибадем Сити клиник болница Токуда“
Въпреки иновациите в кардиологията
остава ли си кардиохирургията царицата на медицината?
По-скоро можем да кажем, че често е последна инстанция при лечението на сърдечно болните пациенти, а има и случаи,
при които е първо средство за избор. С
развитието на инвазивната кардиология,
на модерните диагностични и лечебни
методи се увеличава и средната продължителност на живота на пациентите.
От една страна, поради нарастването на
възрастта на пациентите толкова поголям е броят на неговите съпътстващи
заболявания. Обикновено един възрастен
пациент не идва само със сърдечни проблеми, а също така с бъбречни, мозъчносъдови и т.н. Предизвикателствата не
само за кардиохирургията, но и за медицината като цяло стават все по-големи.
За кардиохирургията по-конкретно мога
да кажа, че в чисто диагностичен план
по места става все по-добра. Болните се
обхващат по-рано и някои заболявания
като дисекацията на аортата се уста-

новяват навреме и се оперират. Преди
години тези пациенти загиваха, без да
се разбере от какво. В тази връзка напоследък се увеличават обемът и процентът на тези заболявания именно поради
подобрения диагностичен подход. Освен
това новите методи в кардиологията,
които имат своя принос и са средство за
избор в началото на лечението, както е
например стентирането при лечението
на острия миокарден инфаркт, увеличават продължителността на живота и
ограничават пораженията от инфаркта.
Но след стентирането този пациент
в течение на времето идва за хирургия освен със своята исхемична болест
на сърцето, със стенози по съдовете и
стентовете, причнинени от прогреса
на атеросклеротичната болест, с другите увреждания на миокарда вследствие
на инфаркта – митралната клапна недостатъчност, лявокамерна аневризма,
ниска фракция на изтласкване. Това за
нас е предизвикателство в два аспекта
- да се подобрят технологията и консу-

мативите, с които се оперират пациентите, за да бъде хирургията по-щадяща
за организма. А също така да се подобри
миокардната протекция – начинът, по
който се щади сърцето – да се използва
миокардна плегия, ретроградна кръвна
плегия, която навремето, когато станах
хирург, в България изобщо не беше въведена. Това подобрява изхода от операцията и техниката на хирурзите. Преди
въвеждането на масовото стентиране
обикновено байпас хирургията се извършва в по-близката до аортата част на съдовете, където луменът е по-голям. Сега
обаче поради това, че често тези зони
на съдовете са вече стентирани, ни се
налага да оперираме в по-отдалечената
(дистална) част на съдовете, където луменът е по-малък. Това изисква прецизна
преценка от страна на хирурга за всеки
пациент – дали да се прави jump, дали да
се използват само артериални графтове.
Всичко това във времето оскъпи сърдечната хирургия, защото консумативите
и материалите се изработват с все по-

високо технологично качество и поради
това на висока цена.
Кога трябва да се използват методите на инвазивната кардиология и кога
кардиохирургия?
Инвазивната кардиология има много сериозен принос за увеличаване на продължителността на живота и за лечението
на някои заболявания. Във времето обаче
тя води до това, че пациентите, насочени
за кардиохирургия, са много по-тежки и
комплицирани.
Всяка специалност в медицината е „царица“. При острия миокарден инфаркт царица е инвазивната кардиология, защото
тя е средството за избор и е доказано, че
е най-добрият метод. В такъв случай пациентът трябва да потърси именно такава помощ. Днес пациентите с инфаркт
могат да бъдат лекувани адекватно на
много места, а не да бъдат транспортирани само в София или Пловдив. От друга
гледна точка, когато пациентът не е с
инфаркт и има проблем като исхемична
болест на сърцето с многоклонова патология, той трябва да бъде внимателно преценен - дали при него трябва да
се използват методите на инвазивната

кардиология или кардиохирургията, кой
от двата метода е по-подходящ.
Навсякъде в Европа и САЩ се въведе
понятието сърдечен екип - heart team.
Това е екип от кардиолози и кардиохирурзи. При такива случаи те трябва да
вземат най-доброто решение. На базата
на много пациенти със стенози, които
са проследени, асоциациите на кардиолозите и кардиохирурзите се опитаха
да създадат математически модел. При
всяко изследване се оценява на кое ниво
артерията има стеноза, колко голяма е
тя, колко съда са ангажирани и оттам се
получава един показател, наречен Syntax
Score. Той е математически коефициент.
След това на базата на много проучвания
и математически модел се казва: Този
пациент със Syntax Score под определена стойност е подходящ за кардиология,
този между 20 и 25 е дискутабилен, а над
25, особено при диабетици, е показан за
кардиохирургия. При тези пациенти в
дългосрочен план кардиохирургията е
първо средство за избор.
Пациентът трябва да бъде добре информиран както за рисковете от стентирането, така и за рисковете от хирургията, от позитивите и от двете

методики за лечение на исхемична болест
на сърцето. Ако има залитане в една или
друга посока, пациентът, който е стентиран многократно, в дългосрочен план
има повишен риск при последваща сърдечна операция. Този риск е по-голям на
фона на това той да бъде опериран без
наличие на множество стентове в него.
Затова сериозна роля има „сърдечният
екип“. Всеки пациент с показател над
категоричния, насочващ го към кардиология, винаги трябва да вземе мнението и на кардиохирург. Трябва да му бъде
предоставена възможност да разговаря с кардиохирург. Не трябва да взима
решение, основано само на мнението на
инвазивния кардиолог, като решението
е изцяло на пациента.
Българинът малко се предоверява в
този аспект. Проф. Бояджиев казваше с
иронична усмивка: „Да, нормално. Кардиолозите спасяват човешки животи, а ние
ги оперираме.“
Как стои въпросът със смяната на клапите и безкръвните операции?
Клапната хирургия в България е застъпена сериозно. Все още в България не се
лекува адекватно ревматизмът в детска
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възраст и има пациенти с ревматична
болест на сърцето, които при прoгресията на заболяването стигат при нас.
Също пациентите, които са преживели
инфаркт и са стентирани, идват на втори етап с много усложнения – с митрална
исхемична инсуфициенция например. Тя
трябва да бъде много правилно диагностицирана и адекватно лекувана, защото
една дългосрочна клапна дисфункция или
клапна болест – стеноза или инсуфициенция – уврежда мускула на сърцето. При
нея или сърцето се натоварва с много
обем, за да може да компенсира, или работи срещу голямо съпротивление, което
го кара да хипертрофира и после да дилатира. Това заболяване се проследява и
лекува само от кардиохирурзи. Прави впечатление, че пациенти с тежки клапни
пороци не се подават за хирургия много
дълго време и идват при нас в стадий на
сърдечна декомпенсация, когато вече
мускулът е отпуснат. Тогава при нас
възниква риск от самата операция, тъй
като тя може да бъде усложнена поради отслабения мускул, а и защото, дори
да се смени клапата или да се направи
пластика и сърцето да влезе в нормалните си показатели, когато мускулът
се отпусне, човекът ще продължи да има
сърдечна недостатъчност. Затова ролята на heart team-а е много важна и тук.
Когато има пациент с някакъв вид клапна
болест, отново решението не трябва да
се взима само от кардиолозите и да се
казва: „Можем да изчакаме, ти все още
нямаш сърдечна недостатъчност, още
си добре, нямаш задух, продължавай да
ходиш на работа.“ Напротив. Трябва да се
търси мнението и на кардиохирурзите.
В тази ни дейност напоследък има една
иновация – т.нар. TAVI - перкутанното
клапно протезиране за клапна позиция
и MitralClip при митрална клапна инсуфициенция. Много хора, когато чуят нов
безкръвен метод, който се прави в САЩ
или Германия, веднага искат да бъдат
лекувани по тази методика. Както при
стентовете, така и тук има индикации.
Не може да се залита в посока, че щом е
безкръвно, е най-доброто за пациента.
Златният стандарт за клапните пороци
е кардиохирургията. На първо място, тя
има много по-малко контраиндикации
и ефектът от нея е по-висок. Клапата,
която поставят кардиохирурзите, е с
по-добри параметри от тази, която се
поставя минимално инвазивно (перкутанно). Другата клапа е ограничена с
оглед на това, че трябва да се постави
през малък съд. Заради начина, по който се
поставя, и недобре почистеното място

тя бива ограничена от калций и не е толкова ефективна. На този етап тези нови
методики се препоръчват за пациенти,
които са много тежко увредени и не могат да бъдат оперирани поради високия
риск от съпътстващите заболявания.
Всички усложнения на тази манипулация се лекуват от кардиохирургията.
Затова решението дали да се слага перкутанно клапа или оперативно трябва
да се вземе от сърдечния екип. Това е немислимо само с решение на кардиолога или
само на хирурга. Подходът е комбиниран.
Кардиолозите имат по-добра техника
при достъпа до сърцето през илиачни артерии, субклавии или брахиалис, а всички
усложнения са в компетентността на
хирургията. Кардиохирургът трябва да
участва в методиката и да е запознат с
рисковете. В heart team това се прави от
кардиолог и кардиохирург заедно.
Лично аз вече съм махнал две такива
протези поради усложнения от тях, а те
започнаха да се слагат в България само
преди няколко години. Хората не трябва
да мислят, че това е безобидна процедура.
И двамата пациенти са добре, но бяха
оперирани в много по-увредено състояние, отколкото ако бяха оперирани, преди
да им се поставят тези клапи.
Как стои въпросът с изкуствените
сърца?
И държавата, и медицината сме длъжници на сърдечната недостатъчност.
Все още в България не се субсидират и
заплащат изкуствените сърца. Мога да
кажа, че съвременното лечение на кардиогенния шок по света е директно включване на такива помпи. У нас не е въведено.
Хората в терминален стадий на сърдечна
недостатъчност рутинно се оперират
в развитите държави и им се поставят
най-различни помпи, които са преносими,
и те живеят с години. Ние като кардиохирургична общност сме подготвени да
имплантираме тези изкуствени сърца,
имаме ноу-хау, били сме на специализации,
знаем. Но те са много скъпи и пациентът
не може да си ги позволи.
В същото време трансплантационната хирургия страда поради ниския процент на донорство. Ето защо не съм искал
да правим трансплантации и в „Аджибадем Сити клиник болница Токуда“. Когато
има между 5 и 7 трансплантации годишно, не е логично те да се извършват в 3
или 4 центъра. Мисля, че ако стъпките се
следват, на първо място, трябва рутинно да започнат да се слагат изкуствени
сърца и после да се разшири трансплантационната дейност. Аз имам опит в

трансплантологията. В предишната ми
болница - „Св. Екатерина“, лично съм сложил 32 изкуствени сърца и съм направил 6
трансплантации. С някои от пациентите все още поддържам контакти.
Какви са съвременните възможности
за по-щадяща кардиохирургия?
Ние, както всички други специалности,
се стремим да бъдем максимално щадящи от гледна точна на оперативната
травма с цел болният да се възстановява
по-бързо, дори и чисто козметично да не
му личи, че е бил опериран. В кардиохирургията навлизат техники за минимално
инвазивен достъп. За аортна клапа това
са разрези между второ междуребрие или
само парциален разрез на гръдния кош
(стернума). За митрална клапа достъпът е чрез разрез в дясната страна на
белия дроб (дясна торакотомия) само
3-4 сантиметра. При жените дори не се
вижда, защото белегът е под гърдата. За
миниинвазивната байпас хирургия този
малък разрез е отляво. Този достъп се
работи видеоасистирано с ендоскопска
техника, с която се вижда локално. Тук
по странични показатели и с допълнителни монитори се следят жизнените
показатели. Миокардната протекция
също е различна. Именно поради всичко
изброено тези високотехнологични операции могат и трябва да се извършват
само от компетентен екип с голям опит.
Тогава и предимствата за пациентите
са многобройни. Тъй като не се отваря
перикардът, при евентуална реоперация
рискът е по-малък, тъй като стернумът
не е срязван и няма сраствания. Прилагаме тази методика тук, в болница „Токуда“.
Рутинно само тук се прави минимално
инвазивна хирургия на митрална клапа
с добър резултат.
Създали сте школа, има много млади
хора в екипа ви, как ги мотивирате?
Когато дойдох в болницата, аз бях на 45
и бях най-възрастният хирург. Мисля, че,
на първо място, на колегите им харесва
нивото на работа. Когато специализират в други световни центрове, те се
връщат и споделят, че нашето ниво е
много добро. Колегите се учат на работа,
която има смисъл, и това, което правят,
е с много добри резултати. Важна е и атмосферата. Да се работи спокойно, без
авторитарно и ултимативно управление,
да работим в екип и да се уважаваме, да
бъдат доволни и от заплащането. Хирургията ни трябва да бъде добра, за да ни
се доверяват повече пациенти и да бъдем
ценени като професионалисти.

В

Здраве

| 43

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

ВСЕ ПО-ГОЛЯМА
КОНЦЕНТРАЦИЯ В ТЪРГОВИЯТА

В

ЧЕТИРИ ТЪРГОВЕЦА НА ЕДРО ДЪРЖАТ 78% ОТ ДОСТАВКИТЕ
НА ЛЕКАРСТВА, 79.8% ОТ ОБОРОТИТЕ НА АПТЕКИТЕ СА
ПРЕЗ ВЕРИГИ ОТ ОБЕКТИ

Все по-големи площи, складове, все по-голям брой фармацевти, все повече инвестиции в стока, в обучение, в развитие
на информационни технологии. Това е
тенденцията в търговията на едро и
дребно с лекарства.

Четири големи в доставките

Търговците на едро, регистрирани в Изпълнителната агенция по лекарствата,
са около 190. Само четири от тях обаче
продължават да държат основния дял в
доставките на лекарства, хранителни
добавки, козметика, медицински изделия
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и консумативи за аптеките и болниците.
Изненади и през изминалата година при
тях няма. Това са „Софарма трейдинг“,
„Фьоникс“, „Фармнет“ и „Стинг“. По данни
на IQVIA лидер на аптечния пазар през
миналата година е била „Фармнет“, като
това участниците на пазара обясняват
с присъствието на най-голямата аптечна верига - „Марешки“, в групата на дистрибутора. В момента в нея участват
около 400 обекта, а търговецът на едро
снабдява приоритетно тях с лекарства.
Останалите три участника също си
поделят дялове над 22% в доставките

за аптеки.
На болничния пазар лидер с 31% от доставките отново е „Софарма трейдинг“,
като с много по-малък дял я следват „Фьоникс“ – с 16%, и „Алта“ – с 12%. Останалите
дистрибутори като че ли не искат да
участват в този рисков пазар, тъй като
е ясно, че болниците трудно разплащат
дълговете си. В момента задълженията
на държавните и общинските клиники са
към доставчиците им, като по-голямата
част от дълга е към тези на лекарства и
консумативи - над половин милиард лева.
Отделно от това част от частните > 44
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клиники започнаха да забавят плащанията си заради тежките лимити, наложени
от здравната каса.
От години търговците на едро реализират печалба средно между 1 и 3% от
търговията с лекарства, което не им позволява да издържат дейността си и да
разрастват бизнеса си. В същото време
болниците бавят плащанията, а аптеките изискват свръхобслужване – доставка
на няколко опаковки дневно само до един
обект. Затова дистрибуторите все повече се насочват към допълнителни услуги
за своите клиенти – преддистрибуция,
ексклузивно представителство на марки,
маркетинг услуги, повишен интерес към
дистрибуцията на медицинска апаратура и продукти с висок марж – хранителни
добавки, медицинска козметика и др.

Аптека на здравето

През изминалата година аптеките са
продали почти еднакво количество опаковки лекарства с рецепта и продукти
без рецепта. Докато от напълно платените от касата лекарства по лекарско
предписание аптеката на практика не
печели нищо освен такса за обработка
на рецепта, която не покрива заплатата на фармацевта, нито разходите по
покупката и поддържането на склад на
лекарството, продуктите без рецепта
са на практика спасението на аптеките
от регулираните надценки на фармацевтичните продукти.
Продажбите на лекарства без рецепта,
хранителни добавки, измиващи препарати, бебешки храни, медицинска и декоративна козметика само по най-общи
данни заемат 765 млн. лв. от продажбите
от 3.371 млрд. лв. на фармацевтичния пазар. Именно тези продукти имат висок
марж на продажбите, който поддържа
възможността на аптеката да продава
лекарства и да запази работните места.
Това обаче изисква допълнителни инвестиции в аптеките – места за свободна продажба и излагане на продуктите,
консултанти за употребата на различните видове добавки или козметика и
естествено по-голяма площ за излагане
на продуктите.
Така новите аптеки продължават да са
с все по-голяма площ, за да могат клиен-

КАПИТАЛ | 2018

СНИМКА ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

тите свободно да избират продукти без
рецепта, а инвестициите в помещението
и стоката са все по-големи и в повечето
случаи приближават 500 хил. лв. в един
обект.

Лидер са големите вериги

Според проучването на пазара на аптечните продажби най-голям обем от тях се
пада на независимите единични аптеки,
които са продали лекарства за 1.4 млрд. лв.
Това обаче не означава, че концентрацията е подминала сектора. Всички останали
продажби, или близо 80% от всички продажби на лекарства и аптечни продукти,
са били извършени през малки вериги с
от 2 до 15 обекта, средна верига с 16 до
50 обекта и през големи вериги с над 50
аптеки. Логично най-голям е оборотът
на веригите с най-голям брой обекти –
624 млн. лв.
В национален аспект продажбите на
45% от продуктите в аптеките минават
през най-големите вериги, като в София
този дял е 37.8%, докато извън столицата делът е 46.7%. Независимите аптеки, собственост на фармацевти или
други физически лица извън столицата,

извършват 22% от продажбите, а в столицата – 15%.

Все повече онлайн

Според регистъра на Изпълнителната
агенция по лекарствата за издадени
разрешения за търговия с продукти без
рецепта по интернет в България вече
работят 58 виртуални аптеки. Само през
миналата година има бум в новите разрешителни – 18. Видно е, че интересът към
продажбите онлайн не е само на собствениците на аптеки, а и на потребителите.
В отдалечените места, където няма физически аптеки, или в сърцето на големия
град, когато потребителят няма време
да отиде лично до аптеката, а има нужда
от продукти, поддържащи здравето, или
просто от луксозен шампоан, виртуалните аптеки са на един клик разстояние.
Част от тях предлагат консултации в
реално време с магистър фармацевт. Засега обаче в България по закон не могат
да се извършват доставки на лекарства
с рецепта до болни пациенти с куриери,
каквато е доставката на продукти от
онлайн аптеките. Това обаче вероятно
ще се случи в недалечно бъдеще. 

Лимфомът
на Ходжкин възможности
и перспективи
58% от
новодиагностицираните
пациенти се смятат
за лечими

Л

Лимфомът е общ
термин за група
от злокачествени заболявания
на кръвта, които произхождат от лимфната система, която е част от
имунната система на организма. Лимфомът се проявява,
когато лимфоцитите - тип
бели кръвни клетки, се развиват необичайно. Съществуват две основни категории
на заболяването: лимфом на
Ходжкин (ЛХ) и не-Ходжкинов
лимфом.
Лимфомът на Ходжкин се
отличава от други типове
лимфоми с наличието на един
определен вид клетка, известна като клетката на ReedSternberg. Определящ атрибут
на клетката на Reed-Sternberg
е нейната експресия на CD30
антиген върху повърхността
на клетката. CD30 е член на
семейството на тумор некрозисния рецептор (TNR) и
обикновено се намира върху
клетъчната повърхност на
активираните Т-клетки и Вклетки - лимфоцити, които се
развиват в лимфома.

мента няма известна причина
за този лимфом. Последните
проучвания показват, че ЛХ
може да се дължи на анормален имунен отговор. Може да
се случи, че прекарана инфекция от често срещан вирус
може да увеличи шансовете
за анормален имунен отговор.
Съществуват данни, които
сочат, че пушенето на цигари,
особено тежкото пристрастяване към тютюнопушене,
може да бъде свързано с повишен риск от развитие на ЛХ.
60% от случаите на ЛХ се
наблюдават при мъжете, а
при жените – 40%. Лимфомът
на Ходжкин може да възникне
във всяка възраст, но най-често това се случва при юноши и
млади хора, като една трета
от всички случаи се диагностицират на възраст между
15 и 30 години. 58% от новодиагностицираните пациенти
се смятат за лечими, а приблизително 20% от пациентите с лоша прогноза правят
рецидив или болестта им се
задълбочава след първичната
терапия.

Рядко заболяване

Признак за наличие на лимфом би могла да бъде безболезнена бучка или подуване на
лимфните възли, обикновено в
областта на врата, подмиш-

Лимфомът на Ходжкин е рядко
заболяване, като през 2012 г. са
диагностицирани около 66 хил.
случая в световен мащаб. В мо-

Как се диагностицира

ниците или слабините. Сред
симптомите са още треска,
нощни изпотявания, необоснована загуба на тегло, прекомерна умора и липса на енергия, както и продължителен
сърбеж.

Възможности за лечение

Първоначалното лечение на
ЛХ обикновено е комбинирана
химиотерапия. Ако остатъчната болест се прояви след
тези първи терапии, може
да се използва лъчетерапия.
Ранно стадираното заболяване може да се лекува и чрез
операция за отстраняване на
засегнатите лимфни възли.
Автоложна трансплантация на стволови клетки се
използва в случай на рецидивиращо или рефрактерно заболяване след химиотерапия. Това
включва даване на високи дози
химиотерапия, последвано от
трансфузия на собствените
стволови клетки на пациента
обратно в тялото. Въпреки
това около 50% от рецидивиралите или рефрактерни пациенти с ЛХ рецидивират след
автоложна трансплантация.
Трансплантация на алогенни стволови клетки се
използва в случаите, когато
пациентът е неподлежащ на
автоложна трансплантация
или е имал рецидив след нея.

Материалът е изготвен със съдействието на Takeda

Алогенните трансплантации
изискват подбор на донор на
стволови клетки от регистъра на трансплантантите на
стволови клетки. След това
донорните стволови клетки
се култивират и трансплантират в тялото на пациента.
Брентуксимаб ведотин е
първият напредък в лечението на ЛХ през последните 30
години, той получава одобрение в САЩ през 2011 г., в ЕС през
2012 г. и в Канада през 2013 и
е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращ или рефрактерен лимфом на Ходжкин в повече от 65
страни по света. Проучван е
в повече от 70 клинични проучвания, като неотдавна по
време на 59-ия американски
Конгрес по хематология (10 12 декември 2017 в Атланта,
САЩ) бяха изнесени данни от
клинично проучване в комбиниран режим на първа линия
терапия при пациенти с новодиагностициран в III и IV клиничен стадий на ЛХ, на базата
на което получи регистрация
от FDA (Американската агенция за храни и лекарства).
Очаква се ЕМА (Европейската
лекарствена агенция) скоро
да разгледа предоставените
данни от производителя и
да вземе своето решение за
Европа.

Възможностите за
лечение на Ходжкиновия
лимфом се разшириха
проф. д-р Жанет Грудева - Попова, дм
национален консултант по хематология, началник на Клиника
по клинична хематология в УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив

Болестта на Ходжкин е рядко
заболяване на лимфната тъкан, което в голям процент
от случаите е с относително
благоприятна прогноза. Част
от пациентите обаче не се
повлияват от наличната химиотерапия и лъчетерапия
и подлежат на автоложна
костномозъчна трансплантация, а за други се налага
да сменят по няколко химиотерапевтични режима и
прогнозата им за съжаление
не е благоприятна. Какъв е
вашият опит с тези пациенти, при които заболяването
предприема този неблагоприятен ход?
Болестта на Ходжкин (Морбус
Ходжкин) се отнася към групата лимфоми и представлява
около 10% от всички видове
лимфоми. Като доказателство, че е рядко злокачествено
заболяване, мога да добавя, че
представлява 0.5% от всички
малигнени заболявания – онкохематологични и солидни
тумори. Морбус Ходжкин се
определя като прототип на
лечимо злокачествено заболяване понастоящем, особено
ако лечението се извършва в
точното време и с точните
медикаменти. Заболяването
има два пика – единият в млада възраст, между 20 и 34 години, и втори пик – между 60- и
70-годишна възраст. На този
етап около 80-90% от пациентите могат да постигнат
ремисия, при което човек води

нормален начин на живот и
периодично се явява на контролни прегледи при проследяващия хематолог. Методите
на лечение, които използваме,
включват полихимиотерапия,
възможностите на лъчелечението и автоложна стволовоклетъчна трансплантация.
Независимо от това остава
един пациентски пул, при
който заболяването показва
първична резистентност, т.е.
не отговаря на приложените
стандартни терапевтични
подходи, или показва прогрес,
след като сме постигнали известен терапевтичен резултат. Именно за тези пациенти в последните години имаме
възможността да прилагаме
т.нар. таргетна терапия. Тя
е насочена срещу CD30 антигените, които се експресират
от специфичните клетки на
заболяването. Медикаментът, използван в клиничната
практика, е първият представител на таргетна терапия за
Ходжкиновите лимфоми. Националният здравноосигурителен фонд осигурява 100% реимбурсация за приложението
на медикамента при строго
разписани индикации. По този
начин възможностите за лечение на Ходжкиновия лимфом се
разшириха, като натрупахме
необходимия опит.
Как реагират пациентите на
тази терапия, успявате ли
да овладеете заболяването?

По-голяма част от пациентите с резистентно заболяване
реагират ефективно на приложеното лечение при ниска
или липсваща токсичност.
Веднъж започната, терапията продължава без прекъсване
до прогрес на болестта или до
неприемлива токсичност. Естествено този подход рефлектира върху фармакоикономическата оценка на терапията
поради лимитирания финансов ресурс на националния
здравноосигурителен фонд.
Трудна ли е диагностика на
лимфома, допускат ли се
грешки при нея?
Като лекар с достатъчно дълъг клиничен опит и преподавател на студенти медици
винаги подчертавам, че лимфен възел с определена характеристика или неподдаващ се
на 7-10-дневно антибиотично
лечение изисква биопсия. Професионалната ни позиция е
„по-добре една излишна, отколкото една закъсняла биопсия“. След първата биопсия е
изключително важна хистологичната верификация, направена от опитен патолог,
включително с имуно-хистохимично изследване. Препоръчително е да се потърси
и второ експертно мнение
от референтна лаборатория
за диагностика на лимфоми.
Принципът е, че двама независими патолози трябва да
поставят една и съща хис-

тологична диагноза, за да сме
спокойни, че диагнозата е сигурна и последващото лечение
е правилно. Следващата стъпка се осъществява от нас, клиничните хематолози, които
трябва да направим адекватното стадиране на пациента
със съвременни образни методи и биилиачна трепанобиопсия (хистологично изследване
на костен мозък за оценка има
ли ангажиране от лимфома).
Съвременният стандарт за
стадиране на Ходжкиновия
лимфом изисква провеждане на
РЕТ-СТ изследване като изходен статус, както и за оценка
на терапевтичния отговор.
Така при прецизна хистология
и правилно стадиране може да
определим терапевтичната
линия на поведение – химиотерапия, лъчелечение, автоложна
трансплантация.
Хематологията като цяло
е най-революционната специалност в момента и като
че ли значимите открития
са съсредоточени в нея, през
последните години в нея навлязоха много нови медикаменти, а те от своя страна
имат своята цена. Имате
ли увереност, че НЗОК ще
продължи да откликва на
нуждата от подобни ефективни терапии за вашите
пациенти?
Да, наистина онкохематологията е революционна специалност. За конкретната тар-

„Професионалната
ни позиция
е „по-добре
една излишна,
отколкото
една закъсняла
биопсия“.

> ПРОФИЛ
Проф. д-р Жанет Грудева, дм, е национален консултант
по хематология, началник на Клиника по клинична хематология в УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив, заместник-директор
по диагностично-лечебната дейност на болницата от 2009
г. Тя е ръководител на Катедрата по клинична онкология и
заместник-декан по научноизследователската дейност на
Медицинския факултет при Медицинския университет
- Пловдив. Завършила е медицина в Медицинския университет - Пловдив, с националната награда за отличен успех
„Златен Хипократ“ и здравен мениджмънт по програмата
на International Program Centre for Health and Health Economics,
University of York, England. Има три специалности - вътрешни
болести, клинична хематология и медицинска онкология. Била
е асистент и главен асистент в Медицинския университет
- Пловдив, а от 2002 г. след разделяне на двете институции
работи в УМБАЛ „Св. Георги“ и преподава в Медицинския
университет - Пловдив. Професор е от 2012 г., а още през
1997 г. е защитила докторантура по медицина. Има повече
от 135 публикации в международни и български списания.
Членува в Съюза на учените в България, Българското сдружение по клинична хематология, Американското общество
по хематология, Европейската хематологична асоциация,
Европейското общество по медицинска онкология, Американското общество по клинична онкология. Член е на редакционните колегии на три научни издания - сп. „Клинична и
трансфузионна хематология“, сп. Bulgarian Medicine и сп. МD.

гетна терапия националният
здравноосигурителен фонд
осигурява реимбурсация. Каква
ще бъде позицията в бъдеще
време зависи и от постъпленията в здравноосигурителната система. Възможностите за приложение на нови
медикаменти са много, но
тези медикаменти трябва да
докажат и своята клинична
ефективност. В тази връзка здравноосигурителният
фонд и Министерството на
здравеопазването искат да
се включат т.нар. модели за
оценка на терапевтичен отговор. Същността на подхода
се характеризира с оценка на
степента на подобрение на
пациента при вложен определен ресурс (медикамент) чрез
обективизиране на постигнатите резултати след определен период. Определен е списък
с акредитирани университетски и многопрофилни болници, с водещи специалисти от
различни специалности, които
могат да прилагат новите молекули и съответно да оценяват ефекта по съвременните
критерии в продължение на
три години.
Готова ли е вече методиката
за оценяване?
Методиката на оценяване ще
бъде базирана на съвременни
критерии, специфични за конкретните нозологични единици. Те са посочени в предадените от различните научни

дружества актуални фармакотерапевтични справочници по
специалности. В тях фигурират задължителни изисквания
за оценка на терапевтичен
отговор.
Тъй като имате събран богат клиничен опит в лечението на пациенти с лимфом,
като научно дружество успявате ли да публикувате и
представяте вашия опит на
колеги в Европа или по света
и какъв е българският научен принос през последните
години?
Да. Ние сме университетска
болница и немалка част от
нас - лечителите, сме и преподаватели в медицинските
университети. Независимо
от клиничното натоварване с интерес и желание се
занимаваме и с научна дейност. Имаме практиката да
споделяме собствения опит
(особено когато става дума за
иновативни медикаменти и
терапии) както на нашите национални конференции, така и
при участие в международни
форуми или публикации в международни списания. Трябва да
отбележа, че националното
ни списание по клинична хематология се издава в Пловдив и
ръководството, включително
по-голямата част от редакционния екип, са колеги от
Клиниката по клинична хематология в УМБАЛ „Св. Георги“
ЕАД, Пловдив.
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ПАРАЛЕЛНИЯТ ВНОС В БЪЛГАРИЯ
ЩЕ НАРАСТВА ПРИ ПО-ЕФЕКТИВНА
НОРМАТИВНА РАМКА

П

СТИКЕРЪТ НА ОПАКОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ Е ОЩЕ ЕДИН ЗНАК
ЗА ПРОИЗХОД И БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

Паралелната дистрибуция на лекарствени продукти в Европейската общност има над 40-годишна история. В началото тя се осъществява от страните
в Южна Европа към страните от Северна Европа, но през последните 15 години
е причина за интензивен и балансиран
стокообмен на територията на Европейското икономическо пространство.
Ценовите различия на лекарствените
продукти на територията на Европа
позволяват за всеки продукт да се открива възможност да бъде дистрибутиран в държава, в която има по-висока
цена или недостиг, а потребителите ще
имат полза да го закупят на по-ниска
цена.

През 2001 у нас 4 лекарства
са внесени чрез паралелна
дистрибуция, сега са 114

България генерира все повече ползи от
паралелната дистрибуция, като през
последните 7 години броят на паралелно внасяните лекарства нарасна от 4
през 2011 на 114 по данни от Регистъра
на издадените разрешения за паралелен
внос на Изпълнителната агенция по лекарствата към 12 март 2018 година. Все
повече лекарствени продукти могат
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да бъдат внасяни у нас, като най-голямата полза за българските пациенти и
здравната система е по отношение на
лекарствата с рецепта, които се реимбурсират от Националната здравноосигурителна каса. БАРПТЛ се стреми
към либерализиране на нормативната
уредба, за да се облекчи режимът за
достъп на българските пациенти до
лекарства по лекарско предписание от
паралелен внос.

От 20 до 50% поевтиняване на
лекарства с рецепта заради
паралелен внос в България

Към момента дистрибутираните
продукти от паралелен внос с рецепта показаха ценови ефект в полза на
потребителите от 20 до 50% понижаване на цените за лекарства по лекарско
предписание за диабет, сърдечно-съдови
заболявания, хронична болка и др.
Паралелната дистрибуция е законосъобразна дейност, регламентирана
от европейското законодателство.
Наименованието „паралелна“ идва от
същността й - това е търговия извън
организираната мрежа на дистрибуция
(производител – търговец на едро – аптека/болница), установена от произ-

водителите на лекарствени продукти,
които продават само през своя официален представител на дадения пазар. Както и останалата част от фармацевтичния сектор, паралелната търговия
е силно регулирана и контролирана на
местно ниво и на ниво ЕС.

5% от оборота на аптеките в
Германия задължително трябва
да бъдат от паралелен внос

Добър пример за поощряване на паралелния внос на национално ниво с
оглед спестяване за системите и подостъпни цени за пациентите е Германия. Там е въведено нормативното
изискване 5% от оборота на аптеките
да се генерират от прода жбата на
лекарства от паралелен внос.
Лицензираните търговци на едро
доставят лекарства от оригиналните
производители с единствен източник
Европейската икономическа общност,
като те са проверени внимателно съгласно законодателството на ЕС и национални регулации, които важат за
фармацевтичните производители. Лекарствата, произведени в същите заводи и продадени чрез същите канали,
са еднакви и подобни на продуктите,
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Паралелна търговия

които са дистрибутирани от локалния
собственик на марката, но са с по-ниска
цена.
Всеки продукт, който се внася паралелно в България, преминава законово
разписана процедура по регистрация.
Можем да твърдим, че лекарствата от
паралелен внос са с допълнителна гаранция за безопасност и произход. Стикерът, който се поставя на вторичната
опаковка (блистер, саше, флакон) на всеки внесен от страна в ЕС лекарствен
продукт, е знакът, че това лекарство е
с още един сертификат за безопасност
и качество, а именно, че е преопакован
в условията на добра производствена
практика (ДПП) и партидата е сертифицирана за България, от фирма производител с разрешение за производство
на лекарствени продукти.

Стикерът на лекарство
от паралелен внос е знак
за щателен контрол
и допълнителна сигурност
за пациентите

Стикерът се поставя и с цел да бъде
приспособен продуктът за българските
пациенти, и да има необходимата информация на български език. Наличието

на стикер показва, че е приложен много
строг вътрешен контрол на веригата
за доставки и преопаковането е извършено в среда на добра производствена
практика.
Паралелната търговия с лекарствени
продукти създава реална конкурентна среда и подпомага регулирането на
цените на лекарствените продукти в
държавите членки, и поради това следва да бъде защитавана, толерирана и
насърчавана.
Свободното движение на стоки, включително лекарства, в границите на единния европейски пазар е фундаментален и
основополагащ принцип на европейското
законодателство, даващо право на европейските граждани на достъп до лекарства от това място в Европа, където
цените са най-ниски.
Паралелните дистрибутори купуват
продукти, маркетирани от оригиналните фармацевтични производители на
по-ниска цена в една страна, и ги продават в друга страна, където цената е повисока. Подобен вид търговия е законна
по силата на правилото за регионално
изчерпване на правото на собственика
на търговската марка, прилагани в ЕС
и ЕИО.
> 50

Паралелната
дистрибуция гарантира
безопасност
Паралелната дистрибуция е безспорно безопасна. Веригата на доставки
е устойчива както по отношение на
гарантирането на качеството, така
и срещу влизането на фалшифицирани продукти в законната верига на
лекарствоснабдяване. Това се дължи на
следните факти:
Паралелните дистрибутори подлеg 
жат на същите регулаторни изисквания като производителите на
оригинални или генерични продукти
и на регулярен контрол от страна
на националните и европейските
регулаторни органи.
Вносителите не нарушават първичg 
ната опаковка.
Вносителите купуват готови
g 
лекарствени продукти от ЕИО от
износители, които са утвърдени и
оторизирани търговци на едро.
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Ползи от паралелната дистрибуция
Паралелната дистрибуция води
до спестявания, защото:
Осигурява оригинални, висококаg 
чествени и безопасни лекарства на
по-ниска цена на всички национални
пазари в ЕИО. Тези преки спестявания
са измеримо облекчение на разходите
за системите за здравно и социално
осигуряване и пациентите.
Осигурява косвени спестявания за
g 
системите и потребителите, като
ефективно ограничава общите увеличения на цените във фармацевтичния
сектор.

Визитка:
Боряна Маринкова e изпълнителен
директор на Българската асоциация
за развитие на паралелна търговия с
лекарства (БАРПТЛ). Маринкова отговоря за изпълнението на целите на БАРПТЛ,
които са обезпечаване на достъпа на
българските пациенти до качествени и
ефективни лекарствени продукти при
конкурентни условия, иницииране на
промени за бърз паралелен внос на лекарства в недостиг и изграждане на електронна система, която в реално време
да индикира намаляващи наличности
от лекарства. Има 11 години опит като
маркетинг директор на „Токуда болница“
от самото откриване на най-голямата
частна болница в България в управлението на комуникациите и стратегическото развитие на лечебното заведение.
През последните 5 години отговаряше и
за връзките с обществеността и взаимоотношенията със заинтересованите
страни на Националното сдружение на
частните болници. Завършила е магистратура по маркетинг в УНСС през 2004
след бакалавърска програма по икономика на масмедиите отново в УНСС. Преминала е две сертификационни програми в
BEIED - Professional Marketing Management
и Professional Executive Management през
2015. Докторант е в катедра „Публична
администрация“ на УНСС.
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Предлага европейски механизъм за
g 
облекчаване на финансирането на
дефицити в националните системи за
здравеопазване.
Паралелната дистрибуция стимулира
конкуренцията, защото:
Предоставя единствената форма на
g 
конкуренция за патентовани продук-

Компаниите, осъществяващи паралелна дистрибуция на лекарствени
продукти, са интегрирана част от
европейския фармацевтичен пазар и
верига на лекарствоснабдяване и добавят стойност за обществото, като
въвеждат ценова конкуренция на пазара, като се явяват допълнителен филтър за проверка на безопасността на
продуктите.
Компаниите, осъществяващи паралелна търговия с лекарствени продукти, са лицензирани от регулаторните
органи на съответната държава - член
на ЕС, и работят в съответствие с
изискванията на добрите практики
за производство и/или дистрибуция
на лекарства.
Паралелните дистрибутори осигуряват възможност за спестявания за
обществените организации, закупуващи
лекарства, като едновременно гарантират, че тези лекарства са с доказан
произход от ЕС и са част от законната
верига на лекарствоснабдяване.

ти, като се използват разликите в
цените на различните пазари, създадени от самия производител.
Ускорява интеграцията на вътрешния
g 
пазар и увеличава търговията в рамките на Европейския съюз и ЕИО.
Може да осигури алтернативни изg 
точници на доставки на лекарства в
случай на недостиг.
Паралелната дистрибуция
изгражда растеж, защото:
Създава хиляди нови предприятия и
g 
работни места в Европа, като голяма
част от тях са в икономически изостанали региони.
Стимулира развитието на инфраg 
структурата за производство и дистрибуция на лекарствени продукти.
Генерира допълнителни данъчни прихоg 
ди в Европа и увеличава ефективността на вътрешния пазар.

Паралелната търговия
създава конкуренция на иначе
затворения фармацевтичен
пазар

Вече над 40 години пациентите получават
гарантирано спестяване от паралелната
търговия, която носи със себе си конкуренция на иначе затворения фармацевтичен
пазар и предоставя подобрен достъп до
лекарства, които са обект на ограничено
или проблемно разпространение.
Паралелната дистрибуция осигурява
възможност на българските пациенти да
купуват същите оригинални лекарства на
по-ниски цени и да имат достъп до разнообразието от медикаменти във всички страни от ЕИО, а не само регистрираните на
местния пазар. За да се разшири този достъп, има нужда от прецизиране и добавяне на текстове в настоящото законодателство. Така този вид дейност може
да бъде още по-полезна за пациентите и
обществените фондове, включително
и за разрешаване на ситуации с липса и
недостиг на лекарствени продукти. 

Пандемията
колоректален
карцином
Заболяването е вторият
най-често срещан тумор в Европа

К

Колоректалният
карцином е едно
от най–честите
злокачествени
заболявания и
при двата пола и представлява
9.7% (1 360 602 нови случая) от
злокачествените заболявания
в световен мащаб през 2012 г.
Това е и вторият най-често
срещан карцином в Европа с
приблизително 447 хил. нови
случая през 2012 г. Освен това
той е и втората най-честа
причина за смърт от рак в Европа с около 215 000 смъртни
случая през 2012 г.
В световен мащаб колоректалният карцином е третата
по честота причина за смърт
от злокачествено заболяване както при мъжете, така и
при жените. В САЩ годишната
смъртност от колоректален
карцином за 2006 г. е била 20.5
на 100 000 население и 14.5 на
100 000 при жените.
В България смъртността
от заболяването е средно 23.6
на 100 000 население по данни
от Националния раков регистър от 2015 г. С увеличаване
на възрастта болестността
показва вариации. Например
при мъжете на възраст меж-

ду 45 и 59 години колоректалният карцином всъщност е
второто най-често срещано
онкологично заболяване след
белодробния карцином. При
жените във възрастова група
60 – 74 години колоректалният карцином е третото найчесто срещано онкологично
заболяване.
В България през 2015 г. са регистрирани 2743 нови случая
на заболели, от които 56.2%
са мъже. Тенденцията към
нарастване се запазва и при
двата пола, но е по-изразена
при мъжете.
Приблизително при 10% от
заболелите колоректалният
карцином е наследствен, а в
останалите 90% от случаите
се развива без фамилно предразположение, т.нар. спорадичен карцином. Обикновено възниква на базата на аденоми.

Рискът нараства
с възрастта

Честотата на заболяване в
България при пациентите на
30-годишна възраст е 4/100
хил., а на 80-годишна възраст е
над 120/100 хил. Повече от 90%
от случаите са при пациенти
над 50-годишна възраст.

Рисковите групи са на пациенти над 50 години, такива,
които имат единични, групови и множествени аденоми
на дебелото черво или полипозни синдроми. Под риск са
и пациенти, които са членове
на семейства с наследствен
неполипозен колоректален
карцином, и пациенти, които
имат родственици от първа
линия с колоректален карцином. Рискът за развитие на
заболяването се увеличава при
болни с дълготрайно протичащи хронични възпалителни заболявания на червата и
такива с предшестващ рак
на дебелото черво, стомаха,
щитовидната жлеза, гърдата,
матката, овариите, пикочния
мехур и простатата.
Висококалоричната, богата
на мазнини и бедна на целулоза храна, тютюнопушенето,
алкохолът, захарният диабет,
лъчетерапията и други също
могат да представляват риск
за развитие на карцинома.

Как възниква ракът

Колоректалният карцином
възниква на базата на епителни дисплазии. Процесът
включва последователни серии

от събития, които започват с
трансформация на нормалния
дебелочревен епител в преходен аденоматозен и след това
неизбежно – в аденокарцином, който, за да прогресира
до карцином, са необходими
множество генетични процеси. В момента геномната
нестабилност се счита за
абсолютно необходима клетъчна характеристика, която върви ръка за ръка с придобиването на съответните
мутации. При дебелочревния
карцином са описани поне 3
отделни патогенетични пътя
на геномната нестабилност:
хромозомна нестабилност,
микросателитна нестабилност и CpG островен метилатор фенотип.
Над 95% от дисплазиите
се проявяват като аденоми.
Аденоми с размери до 10 mm
малигнизират в 5-10%, а с размери над 20 mm – в 50% от случаите.
С натрупването на нови
данни, свързани с биомаркерите, както и добрата възвръщаемост на скрининга в тази
област все повече се налага
персонализираният подход
към пациента.
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ТАРГЕТНИТЕ ТЕРАПИИ

Увеличават
четирикратно
преживяемостта
на пациентите
с колоректален
карцином
проф. д-р Галя Куртева,
началник на клиника „Медицинска онкология“ в Специализираната
болница за активно лечение на онкологични заболявания в София

Проф. д-р Галя Куртева е началник на
клиника „Медицинска онкология“ в Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания в София от 2011 г. до момента. Тя е онколог в
клиниката от 1985 г. досега. Преди това
е работила като онколог в Института
за чужди граждани - София, и ординатор
в химиотерапевтичното отделение на
Окръжния онкологичен диспансер във
Враца. Завършила е медицина в Медицинския университет - София, и е магистър по бизнес администрация. Има
специалности по вътрешни болести и
онкология, като през 2002 г. защитава
докторска степен по онкология. Специализирала е в Онкологичния център
Gay`s Hospital в Лондон, Великобритания.
Има спечелени множество стипендии
за участия в конгреси, курсове и специализация в областта на онкологията. Автор е на две монографии - за лечението
на рак на дебелото и правото черво и за
диагностика и лечение на аноректални
и чревни тумори, както и на учебници
и над 200 статии в български и чуждестранни онкологични издания. Член е
на Българската асоциация за клинични
проучвания, Българската национална
асоциация по онкология, Американското общество за клинична онкология,
Европейското общество за медицинска
онкология, Балканския съвет по онкология и е член на редакторския борд на
Европейското списание за медицинска
онкология.

Съществува ли политика на превенция
на колоректален карцином в България?
Не, категорично не. За да има идея за
превенция на колоректалния карцином,
трябва да има идея за последвателност
при грижите за онкоболните. Такава в
страната не съществува. Вървели са
много програми за скрининг на дебелото
черво, но те са, първо, много трудоемки, а
второ – финансовоемки. В повечето държави в света не се провеждат скринингови програми освен хемоокулттест, който
е елементарен тест на изпражнения за
установяване на окултни кръвоизливи.
Това далеч не е ранна диагноза - когато
туморът започне да кърви, вече е в значително напреднал стадий.
Какви са добрите практики и политиките на останалите държави в превенцията?
Обикновено се акцентира върху обучението, върху образованието на населението. В някои западноевропейски държави
като Германия и Австрия, ако лицето е на
възраст над 50 години, подписването на
трудов договор за следващ период зависи
от това дали то ще представи резултати от фиброколоноскопия. Това за мен
е най-смислената мярка за превенция,
тъй като за една страна като България,
в която няма дисциплина, това е труден
начин. Разбира се, политиците трябва
да преценят.
Казвате, че пациентите нямат дисциплината да се изследват превантивно
- на късен етап ли се открива заболяването и какви са възможностите за
лечение?
За съжаление се открива на много късен
етап. Повечето от пациентите, които
наблюдавам всекидневно, са в 3 или 4 стадий, което означава, че за този болен трябва да се хвърлят максимални усилия за лъчелечение, за химиотерапия, за прицелна
терапия, за диагностика и наблюдение.
Ако заболяването бъде открито в първи
стадий, тогава лечението приключва само
с оперативно лечение, но ако пациентът
дойде в трети или четвърти стадий, той
задължително ще премине през лъчелечение, възможно е и химиотерапия, след
което ще има задължителна химиотерапия. Това прави контингента болни,
първо, по-тежък за обслужване и, второ
– по-финансовоемък. В четвърти стадий,
когато заболяването е метастатично,
задължително е включването в лечението
и на моноклонални антитела. До момента
са регистрирани четири такива терапии.

Интересно е, че във времето от 20, 25, 30
години насам няма голяма разлика в стадийността – откриваме почти еднакъв
процент пациенти в първи и втори стадий, колкото и в последните стадии. За
сравнение, при туморите на гърдата се
наблюдава по-значим контингент болни
в ранни стадии. Не бива да забравяме, че
все пак гърдата е достъпен орган за изследване, докато дебелото черво, ако няма
симптоми или човек не отиде на лекар,
трудно се диагностицира. В повечето
случаи, когато се появят симптомите,
това означава, че заболяването е вече в
късен стадий.
Кои са основните симптоми?
Подуването на корема, дискомфортът,
болката, безапетитието, промяната на
интензитета, на динамиката и консистенцията на изпражненията – всичко
това са късни симптоми. Тоест няма ранен симптом, който да каже на пациента,
че има колоректален карцином и трябва
да отиде на лекар. Затова е смислено да
се обучи населението кой период е рисков. Важно е да бъдат премахнати полипите. Някои предпочитат да залагат
на диетичното хранене, на отказа от
консумация на червени или полусурови
меса, повече плодове и зеленчуци, но това
е по-скоро механичният и дразнещият
момент по отношение на туморите, отколкото някаква друга профилактика. Ако
кажа на пациентите да се хранят със
зеленчук, за да не се разболеят от рак на
дебелото черво, просто ще излъжа.
Изследвате ли генетичния статус на
пациентите със заболяването?
В повечето случаи – да, при болните в
авансирал стадий, защото е важно да се
знае не толкова генетичният статус на
самото лице, а генетичният статус на
тумора, който е екстерпиран от хирурзите и е в напреднал стадий. Туморът
задължително минава за анализ, защото,
базирайки се на този мутационен статус, се определя терапевтичната тактика. Тогава добавяме към химиотерапията и моноклонални антитела, което
е съвременното лечение. Това са новите
форми на лечение, таргетната терапия.
Какво представлява тя?
Всяка туморна клетка има върху себе си
съответните за разпознаване структури. Това е начинът, по който ние определяме дали един тумор има едно или друго
представяне, и по този начин провеждаме съответното лечение. По този начин

новата терапия е адресирана точно към
тези представени върху тумора структури и блокира фигуративно растежа
му. Едната посока е да работим върху
представянето на туморната клетка,
а другата – да работим върху съдовото
русло, което храни тумора, т.е. имаме
две посоки на активност. Едните медикаменти блокират съдовата мрежа,
за да можем да намалим храненето му
и по този начин да интервенираме вече
с химиотерапията. Другият модел е да
прихванем структурите върху туморната клетка и по този начин да атакуваме.
Посоките са много. Вече има търсене на
т.нар. панел от генетични маркери, които са определящи дори и за прогнозата.
Дебелото черво се дели на три сегмента
по начина, по който е разположено – десен,
ляв колон и трансверзум. То е разположено
под формата на буквата П и завършва с
ректума. Има специална характеристика
на всяка част от локализацията. Засега
разполагаме с моноклоналните антитела,
които са утвърдени, плюс химиотерапията, разбира се, която е класически метод.
Какви са преживяемостта и качеството на живот при пациентите с рак
на дебелото черво сега в сравнение с
периода отпреди 10 години например?
С всички нови усилия - сменяйки режимите, моноклоналните антитела, връщайки
един или друг режим, тоест с последователното прилагане на няколко вида
терапия в хода на заболяването, имаме
пациенти, които независимо от четвъртия стадий ги поддържаме с години.
Нашата цел от началото на ерата на новата терапия до момента е постигане
на утроена, дори учетворена преживяемост на болните. Имаме пациенти, които живеят години, а без лечение пациент
в четвърти стадий живее между 6 и 12
месеца средно. Безспорно и качеството
на живот се повишава. Преди малко преглеждах пациент с метастатично заболяване, когото лекуваме от пет години.
Последното, което успяхме да направим,
е да премахнем една мозъчна разсейка и
продължаваме лечението. Лошото е, че
болестта е много разнолика, независимо
от стадия, от възрастта, от хистологията, болестта при всеки пациент тече
по различен начин. Не е далеч времето,
когато вече няма да казваме, че има рак
на дебелото черво или на правото, или на
гърдата, ние ще казваме – това е болен,
който има следната характеристика на
тумора, и по нея ще се изготвя съвсем
индивидуализирано лечение.
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ПРОФ. Д-Р ИВАН СТАЙКОВ, ДМ,

НАЧАЛНИК НА КЛИНИКА „НЕВРОЛОГИЯ“ В „АДЖИБАДЕМ
СИТИ КЛИНИК БОЛНИЦА ТОКУДА“ - СОФИЯ:

ИМА ТРУДНИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ
СЛУЧАИ НА БЕЗСЪНИЕ
Какви са основните фази на съня, които
неврологията различава?
- Нормалният сън се състои от първи, втори и трети стадий, които образуват т.нар. не-REM сън, като първи и
втори стадий включват нашия повърхностен сън, а трети стадий включва
дълбокия сън. Обикновено след тези
три стадия сънят продължава в REM
сън, или сън с бързи очни движения и
ниска мускулна активност. Първите
три стадия образуват 60-75% от нашия сън, а сънят с бързи очни движения
съставлява около 20-25% от продължителността на целия сън. Тези стадии
образуват един цикъл, като през нощта
се повтарят в тази последователност
около 4-5 такива цикъла. С течение на
нощта и към сутринта дълбокият сън
все повече намалява, а REM сънят се
удължава. Средностатистически будното ни състояние през нощта заема
около 5% от времето ни в леглото. Това
е архитектониката на съня при хората,
които нямат сънни нарушения. Оценката на стадиите на съня се прави чрез
изследване, наречено полисомнография.
Най-точната оценка се постига чрез
ръчно скориране (измерване) на стадиите на съня. Лекарите, специалисти
по медицина на съня, преглеждат целия
полисомнографски запис и ръчно въз основа на елекроенцефалографска, електромиографска и очна активност през
нощта отчитат тези стадии.
Кои са основните групи нарушения на
съня? Зависими ли са от възрастта, при-
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дружаващи заболявания, съществуват ли
фактори, които ги „отключват“?
- Според последната интернационална класификация на нарушенията на
съня от 2014 г. основните нарушения са
групирани в 6 раздела. Те са: инсомнии,
нарушения на дишането по време на
сън, централни нарушения с хиперсомнолентност, нарушения на циркадния
ритъм сън - бодърстване, парасомнии
и двигателни нарушения, свързани със
съня. Тези 6 групи включват над 60 вида
нарушения на съня. Най-чести са нарушенията на съня, включени в първата
група – групата на инсомниите. Счита
се, че различните видове инсомнии - в
превод безсъние, засягат около 30 - 48%
от общата популация.
Жените и възрастните хора са засегнати по-често. С течение на възрастта
настъпва постепенно намаляване на
ендогенната секреция на мелатонин,
естествения хормон на съня. Това води
до фрагментиране на съня, чести пробуждания и намаляване на сънната
ефективност. Появява се т.нар. фазов
авансов циркаден ритъм - повишена
сънливост в ранните вечерни часове
(около 19 часа) и заспиване, след което
събуждане към 3-5 часа сутринта.
Разпространението на безсънието
сред хората между 18- и 34-годишна възраст е около 14%, а над 65-годишна възраст се засягат около 25%, тоест има
удвояване на пациентите с безсъние с
нарастване на възрастта. При възрастните хора са налични допълнителни заболявания, които също влошават съня.

Болките са често разпространени. Според едно проучване 31% от пациентите
с артрит и 66% от пациентите с хронична болка имат удължена латенция
на заспиване. Проблеми с поддържането
на съня с чести пробуждания се срещат
при 81% от пациентите с артритни
болки, при 85% от хората с хронична
болка и при 33% от пациентите със захарен диабет и болезнена диабетна полиневропатия. При възрастните мъже
се срещат урологични заболявания като
доброкачествена простатна хиперплазия и нестабилност на пикочния мехур
с повишена уретрална резистентост,
които са съпътствани от никтурия и
предизвикват също нарушения на съня.
Друго проучване сочи, че инсомнията
нараства до 65% при пациентите, които страдат от 4 съпътстващи заболявания в сравнение с разпространение
около 30% при хората без съпътстващи
заболявания. Възрастните хора обикновено употребяват повече медикаменти,
като част от тях също предизвикват
безсъние.
При възрастните хора се наблюдава
увеличаване на повърхностния сън, намаляване на дълбокия сън и REM съня,
силна фрагментираност на съня и
снижена сънна ефективност. От едно
проучване е известно, че от средата
на живота до 80-годишна възраст дължината на съня намалява средно с 27
минути на всяка декада. Възрастните
прекарват повече време в леглото, но
с влошено качество и ефективност на
> 56
съня.
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СНИМКА ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

Проф. д-р Иван Стайков, дм, е
началник клиника „Неврология и
медицина на съня” в „Аджибадем
Сити клиник болница Токуда“ София, от 2006 г. до момента.
Преди това е бил последователно
ординатор, асистент, старши
асистент и главен асистент по
неврология към Клиниката по
неврология - нервно-интензивно
отделение, при УМБАЛ „Царица
Йоанна“, през периода от 1991 до
2006 г., а след завършването си е
бил участъков лекар и ръководител на селищна здравна служба
в гр. Кочериново. Завършил е медицина в Медицинския университет - София, през 1988 г. с отличен
успех. Придобива специалност
неврология през 1993 г., защитава докторантура по медицина
в Медицинския факултет при
Университета в Берн, Швейцария,
през 1998 г., а през 1999 и в България. Специализира здравен мениджмънт в Япония и Великобритания. Има правоспособности
по ултразвукова диагностика на
нервната система и отоневрология. Специализирал е неврология
в Швейцария, Германия и Япония.
Член е на борда на директорите
на ръководството на „Аджибадем Сити клиник болница Токуда“
и на борда на директорите на
центъра за клинични проучвания
при „Аджибадем Сити клиник
болница Токуда“. Член е на Българското дружество по неврология,
на Европейската комисия за
сертифициране на отделения
и центрове за мозъчен инсулт,
на Световната асоциация по
мозъчен инсулт, на Европейската
организация по мозъчен инсулт
и на Европейското дружество
по нарушения на съня. Има над
250 научни труда в престижни
международни и национални научни списания. Автор и съавтор
на 3 монографии и 1 учебник. Член
на редакционните колегии на 3
научни списания.

2018 | КАПИТАЛ

56 | Здраве
Около 30% от хората са се сблъсквали с някакъв
тип нарушение на съня през своя живот.

Кога се приема, че е безсъние?
- Безсънието по определението на
международната класификация е сън с
неадекватно или лошо качество, характеризиращ се със следните симптоми:
трудно заспиване или удължена латенция на заспиване, трудно поддържане
на съня, изразена фрагментираност на
съня, ранно събуждане, нежелание за лягане във времето за сън. Като естествен
резултат от безсънието се явяват дневна умора и сънливост - хиперсомнолентност, както и промени в концентрацията и вниманието през деня, наблюдават
се нарушения на паметта, нарушения в
настроението. Настроението е силно
повлияно от инсомнията. Много често
хора, страдащи от хронична инсомния,
страдат и от напрегнатост, тревожност по време на деня, комбинирана
или не с депресия. Има различни видове
инсомнии. Към първичната инсомния
спадат психофизиоличната или поведенченска инсомния, парадоксална
инсомния, безсъние, което е свързано
с лоша хигиена на съня, идиопатична
инсомния. Поведенческата инсомния е
често срещано безсъние, обикновено с
продължителност над един месец, характеризиращо се с трудно заспиване
в дома, с поява на натрапливи мисли и
неприятно фиксиране към факта, че не
може да се заспи. При тези пациенти
настъпва парадоксално подобрение на
съня извън обичайната среда на дома.
Полисомнографски се отчита изразена
фрагментираност на съня с чести събуждания, увеличена сънна латентност,
увеличен първи стадий, тоест повърхностен сън и намалена продължителност на дълбокия сън. Парадоксалната
инсомния е също с продължителност
най-малко месец, като оплаквания са от
тежко безсъние, но полисомнографски
не се отчита обективно нарушение на
съня. Сънят е с нормална структура, появява се т.нар. мисперцепция – погрешно
възприятие за сън. При тази инсомния
няма данни за дневна сънливост. Честа
е инсомнията, свързана с лоша хигиена
на съня. Обикновено възниква при млади хора, които нерегулярно лягат или
стават от сън, употребяват стимулиращи напитки, цигари или алкохол
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преди лягане или имат някаква изразена
физическа активност преди сън. Това
не предизвиква инсомния при всички, но
при част от хората възниква безсъние с
по-дълга продължителност. Идиопатичната инсомния се приема за абнормност
в неврологичния контрол на системата
бодрост - сън. Тя обикновено започва в
детството, няма някаква конкретна
причина, но присъства през целия живот,
като може да се утежни от преживян
стрес. Съществува и остро настъпила инсомния. Тя се явява след преживян
стрес – психологически или физически,
обикновено е с къса продължителност
– дни до седмици и изчезва с отшумяването въздействието на стреса.
Често срещан представител на нарушенията на съня е обструктивната
сънна апнея (ОСА), която е част от втората група нарушения на съня – групата
на нарушения на дишането по време на
сън. ОСА представлява повтарящи се и
продължаващи повече от 5-10 секунди
прекъсвания (апнеи) или намалявания
(хипопнеи) на дихателния поток. Това
състояние е съпроводено с хъркане и е
най-честото първично нарушение, възникващо по време на сън, и най-често
срещаната хиперсомния. За разлика от
безсънието тази хиперсомния обхваща много по-често мъже. Типичният
профил на тези пациенти е мъж с наднормено тегло, при който възниква обструкция – запушване на горните дихателни пътища, предизвикващо спиране
на дишането, изхъркване, пак спиране на
дишането, пак изхъркване, което води
до силно фрагментиране и нарушение
на качеството на съня. Дихателни паузи по време на сън, които обикновено
се отбелязват от партньора в леглото,
в по-тежки случаи водят до събуждане
със сърцебиене с чувство на задушаване
и паника. Тъй като пациентите с ОСА
страдат от хроничен недостиг на кислород през цялата нощ, от това нарушение
на съня следват доста усложнения. Сред
краткосрочните са изразената дневна
сънливост, при по-тежки случаи водеща
дори до заспиване на волана. В световен
мащаб се смята, че около 15-20% от катастрофите се предизвикват поради
заспиване на волана и голяма част от

тях се дължат именно на обструктивната сънна апнея. Други усложнения
могат да бъдат сексуална дисфункция
поради изразената хипоксия, нарушена
концентрация и внимание. В дългосрочнен аспект може да се появи артериална хипертония, сърдечни заболявания
(5 пъти по-често при пациенти с ОСА),
исхемичен мозъчен инсулт (2-2.5 пъти
по-често при пациенти с ОСА), нарушен
глюкозен толеранс. Променя се качеството на живот. Известно е, че голяма
част от хората с повишено кръвно налягане страдат от обструктивна сънна
апнея, като обратното също е вярно. Лечението е относително лесно – с апарат
СРАР (continuous positive airway pressure) с
постоянно подаване на въздух при предварително зададено налягане през назална или орална маска. Този апарат пречи
на обструкцията на горните дихателни
пътища. Така изчезват апнеите, както
хъркането. Хъркането, разбира се, е неприятно за съпругите на пациентите с
ОСА, но не е медицински проблем.
Дали НЗОК реимбурсира тази апаратура
и има ли по-малки по размери апарати от
болничните?
- Апаратите са портативни и много
удобни за пациентите, като непрекъснато се подобряват тяхното качество
и техническите им характеристики.
Хората, страдащи от сънна апнея, отбелязват подобрение още на следващия
ден след сън с такъв апарат. Много от
нашите пациенти разделят живота си на
две - преди диагностициране на заболяването и след диагностицирането му и изполването на СРАР терапията. Още след
първата нощ с апарата кислородните
десатурации намаляват или напълно изчезват, пациентите се чувстват бодри,
изчезва заспиването през деня. За съжаление на този етап НЗОК не реимбурсира
диагностицирането на сънната апнея,
както не реимбурсира и СРАР апаратите.
Задължително ли сънят трябва да трае
8 часа?
- Продължителността на съня в различните възрасти се променя. Ако новородените се нуждаят от 16 часа сън,
то 90-годишните имат нужда от > 58
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по-малко от 6 часа. Сънят и потребността ни от сън с течение на възрастта намаляват.
Как диагностицирате пациентите с
проблеми със съня?
- Използват се съответни въпросници. В продължение на две седмици пациентите попълват дневник в колко часа
лягат, в колко часа стават, колко часа
спят. Има много нарушения на съня, които могат да се диагностицират само
анамнестично. Например синдромът на
неспокойните крака, който е най-често срещаното двигателно нарушение,
свързано със съня. За него има съответен въпросник, който пациентите
попълват. Въз основа на него може да
се определи каква е тежестта на заболяването. Златният стандарт обаче
е провеждането на полисомнографско
изследване. Изследването се извършва в
лаборатория за диагностика на нарушенията на съня. В клиниката по неврология и нарушение на съня към „Аджибадем
Сити клиник болница Токуда“ е разкрита
такава лаборатория през 2008 г. В нея на
практика могат да се диагностицират
всички нарушения на съня. Чрез полисомнографията се извършва мониториране,
регистриране и анализ на мозъчната активност, дишането, сърдечния ритъм,
сърдечната честота, движението на
очите, на крайниците, наситеността
на кислород в кръвта, позицията на тялото през нощта. Това е комбинирано
изследване. Изследването се провежда
през нощта. Полисомнографският запис
е основата за стадирането на съня. Лабораторията е снабдена с камера, чрез
която се вижда самият пациент. Изследването отнема около 7-8 часа. Някои
заболявания като нарколепсия изискват
задължителна полисомнографска диагностика и през деня.
Съществуват ли нелечими състояния?
- Не бих казал, но има трудни и рефрактерни на лечение състояния. В неврологията и в медицината като цяло
хроничните страдания са трудни за лечение. Едно хронично безсъние, което
продължава повече от 3 месеца, не се
поддава лесно на лечение. Пациентите,
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които идват при нас, са пробвали какво
ли не, ходили са на много места, приемали са множество лекарства, а често
не могат да конкретизират точно какви медикаменти и добавки са ползвали.
Има пациенти, които са пристрастени
към бензодиазепинови медикаменти и
подлежат трудно на отказване от тях.
Обструктивната сънна апнея се
поддава сравнително лесно на лечение.
Синдромът на неспокойните крака също
не е труден за лечение. Той е доста често срещано страдание и представлява
неврологично заболяване, характеризиращо се с неприятни усещания като
мравучкане, затопляне, сърбеж в краката и по-рядко в ръцете, свързани с двигателно неспокойствие. Оплакванията се
засилват най-вече във вечерните часове
и при покой и са свързани с непрекъснато желание за движение, което води
до облекчаване на симптоматиката.
Оплакванията могат да се провокират
при дълъг престой на едно място като
театър, кино, при продължителен полет. Жените са по-често засегнати от
мъжете. Това е циркадно нарушение, което е свързано с ритъма на сън - бодърстване. Явява се през първата половина
на нощта и намалява и напълно изчезва
през втората. При точна диагностика
на този синдром той има благоприятно
повлияване от лечението. Терапията
повлиява симптомите още на следващия
ден и пациентите се чувстват добре.
Съществуват и по-редки заболявания
като нарколепсията, характерна с тежка сънливост през деня, настъпваща под
формата на императивни позиви за сън.
Когато е свързана с катаплексия, тези
позиви за сън са свързани с афективна
загуба на тонус и съответно падане на
пациента. Продължителността на необходимия сън е около 15-20 минути, като
такива заспивания могат да се повтарят многократно през деня, след което
настъпва ободряване. При голяма част
от пациентите тези състояния настъпват по време на позитивен афект,
например при смях. При най-тежките
случаи има сериозен риск от травми, найвече на главата, поради паданията. Това
заболяване не е лесно нито за диагностициране, нито за лечение.

Какво е лечението на безсънието?
- Основните цели на терапията при
пациенти с безсъние са: подобрение качеството на съня чрез съкращаване на
сънната латенция под 30 мин., намаляване на пробужданията по време на
сън под 30 мин., увеличение на общото
време на сън над 6 часа, постигане на
сънна ефективност над 85%, намаляване
на дневната сънливост, подобрение на
дневното функциониране. Лечението
бива основно немедикаментозно и медикаментозно. Към немедикаментозната
терапия спада когнитивна терапия изграждане на положителна нагласа и
асоциация към състоянието на сън, релаксиращи техники преди сън: умствена
и физическа релаксация, както и хигиена
на съня: лягане вечер и ставане сутрин в
едно и също време, рестрикция на дневния сън, отказ от тонизиращи напитки във вечерните часове, използване на
спалнята само за сън, ранна вечеря, при
невъзможност за заспиване в рамките
на 15 минути след лягане – ставане от
леглото, неангажираща дейност и при
доспиване - повторно лягане. Медикаментозната терапия включва небензодиазепинови препарати, седативни
антидепресанти, при необходимост
мелатонин.
Какво е отношението ви към хранителните добавки, които се рекламират като
подпомагащи здравия сън?
- Има медикаменти на растителна
основа, които имат добро повлияване
върху съня. Има комбинации на магнезиий с витамини, които действат доста
добре при някои нарушения на съня. Важно е какъв е съставът на хранителната
добавка. Най-често имат успокояващ
ефект.
При някои нарушения на съня като обструктивната сънна апнея лекарства,
които повлияват добре безсънието, влошават състоянието на пациентите с
ОСА. Въздействието им върху апнеята е
както от алкохола, който влошава сънната апнея, задълбочавайки честотата
и продължителността на апнеите.
Интервюто взе
Десислава Николова

лечение и дали заболяването
рецидивира.
Пациентите с ХЛЛ могат да
имат генетични мутации или
хромозомни аномалии, които
могат да се превърнат в благоприятна или лоша прогноза.
Лечението може да се превърне в предизвикателство,
тъй като пациентите могат
да имат рецидив или да станат резистентни към лечението.

Отначало – без лечение

Най-често
срещаната
левкeмия

R 3d илюстрация на ракови
клетки и лимфоцити

Хроничната лимфоцитна левкeмия е диагнозата при
една трета от левкемиите в Европа и Северна Америка

Л

Ле с н а у м о р а ,
кръвонасядания
или кървене, отслабена имунна
система. Това
могат да бъдат признаци на
едно от най-често срещаните
хематологични заболявания
при възрастните – хронична
лимфоцитна левкемия.
Тя представлява рак на
костния мозък и кръвта, при
който един вид бели кръвни
клетки, наречен лимфоцити,
се превръщат в ракови и се
размножават необичайно.
Този вид левкемия започва в
костния мозък и след това се
придвижва до кръвта. Клетките могат да се разпространят в други части на тялото
като лимфните възли, черния
дроб и далака.

Хроничната лимфоцитна левкемия е най-честата
форма на левкемия в Европа и
Северна Америка. С тази диагноза са приблизително 1/3
от всички нови случаи. Това
означава приблизително 20
хил. нови случая в Европейския
съюз всяка година. В България
новодиагностицираните пациенти за една година са около
300 души.

Какви са симптомите

Симптомите на хроничната
лимфоцитна левкемия могат да бъдат анемия - поради ниските нива на червени
кръвни клетки, което може
да доведе до умора, слабост и
задух. Обикновено организмът
на болните е податлив на инфекции заради недостига на

нормални бели кръвни клетки.
Тъй като пациентите имат и
ниски нива на тромбоцитите,
те могат да страдат от кръвонасядания или пък кървене.
Хората, живеещи с ХЛЛ, са
с цялостно отслабена имунна
система от самата болест и
от лечението. Ето защо инфекциите са сериозен риск
за тях и представляват
приблизително 30 – 50% от
смъртните случаи, свързани
с болестта.
Възможностите за лечение
зависят от етапа на болестта, симптомите, броя на червените и белите кръвни клетки, както и тромбоцитите,
от това дали черният дроб,
далакът или лимфните възли
са по-големи от обичайното,
отговора на първоначалното

Приблизително 1/3 от пациентите е възможно никога
да не се нуждаят от лечение
през целия си живот. През безсимптомните ранни стадии
на заболяването лечение не
се провежда. Активно лечение
обаче се провежда, когато заболяването прогресира.
При болните с минимални
оплаквания и симптоми очакваната продължителност на
живота не се повлиява, докато
болните с агресивен и прогресиращ ход на заболяването
имат значително намалена
преживяемост след диагностициране.
След периода на бдително изчакване хематолозите
обикновено препоръчват лъчетерапия, химиотерапия,
трансплантация на стволови
клетки и химиотерапия.
След като се изчерпат всички опции за лечение, както и
при пациентите, при които
заболяването се появи отново,
единствената терапевтична
възможност за лечение остава
новата терапия, одобрена в
края на 2016 г. от Европейската агенция по лекарствата.
Тя постига 76% отговор на
лечение при различните групи пациенти. От тази година
новата терапия се реимбурсира и в България.

НОВИТЕ МЕДИКАМЕНТИ ЗА ХРОНИЧНА ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ

Позволиха да се атакува
директно „сърцето“ на
туморната клетка
професор д-р Юлиан Райнов, дм
ръководител клиника „Хематология” във Военномедицинска академия
Проф. Райнов, какво представлява хроничната лимфоцитна левкемия и колко
често се среща?
Това е най-често срещаната левкемия
сред бялата раса и в Западна Европа. Съотношението мъже/жени сред белите е
6.8/3.6. Средната възраст на пациентите
е 72-73 години. С напредване на възрастта
се увеличава и рискът от това заболяване: боледуват рядко хора под 30 години,
повечето болни са над 60 години, като
10% от болните са под 50 години. Заболеваемостта след 80 години нараства
на 20/100 000 население.
Първият извод за заболяването е, че
пациентите са в напреднала възраст,
имат и други съпътстващи заболявания,
които утежняват прогнозата и влияят
върху избора на лечение. Заболяването се
диагностицира съвсем случайно. Обикновено при преглед на медицинската документация през последните години назад
се вижда необичайно увеличеният брой на
левкоцитите, които могат да достигнат
15-20 хил. Нерядко в някои случаи пациентите дори сами си поставят диагнозата,
отчитайки тези отклонения. Изследването на кръвната картина показва ясно,
че повишеният брой на левкоцитите е за
сметка на лимфоцитите. Всъщност под
микроскоп злокачествените клетки на
това заболяване изглеждат като обикновени левкоцити и трябва да се използва
друг метод, за да се докаже заболяването.
Заболяването по-рядко се среща в по-млада възраст. Под 5% са пациентите под

40-годишна възраст. При тях протича
по-злокачествено. В тези случаи има възможност да се използват по-агресивни
терапевтични режими и при някои пациенти алогенната трансплантация на
хемопоетични стволови клетки е също
възможен избор на лечение.
Каква е причината за заболяването?
В хематологията все още има много заболявания, при които тя се дискутира.
Обсъждат се влиянието на различни вируси, токсични вещества, лакове, грунд,
пестициди, химически и петролни продукти, йонизиращата радиация, които
могат да индуцират специфични генетични промени в клетките. Тези промени
могат да доведат до активна изява на
повечето хематологични и онкологични
заболявания, включително и хроничната
лимфоцитна левкемия.
Има ли други симптоми освен повишения брой левкоцити?
С напредване на болестта се наблюдават
увеличени лимфни възли, симетрични, по
шията, слабините, под мишниците. В понапреднал стадий може да бъде увеличена
слезката като лимфен орган и черният
дроб. След това могат да настъпят различни промени в кръвната картина – анемия, тромбоцитопения. Тези промени в
хода на заболяването позволяват то да
бъде стадирано. Има две системи за стадиране – едната определя стадиите като
А, В и С, а другата от 0 до четвърти.

Първата среща на пациентите с лекаря
е малко шокираща, защото на нея ние ги
успокояваме, че заболяването има благоприятен и хроничен ход и не е необходимо
да се лекува. Има общоприет принцип за
подход при началните стадии на хроничната лимфоцитна левкемия – наблюдавай и чакай. Твърде ранното започване на
лечение може да доведе до обостряне на
болестта и да има негативен ефект върху
здравето на пациента. Периодът на наблюдение може да бъде необичайно дълъг 10, 15, 20 години. Това заболяване не трябва
да тревожи пациентите. Техният въпрос,
когато бъдат диагностицирани, е как и от
какво да се пазят. Да ходят с шапка при
ярко слънце, да бъдат на сянка, режимът и
храненето са свободни. Трябва да работят
и да не мислят за своето заболяване. Повечето хора го разбират. Понякога правят
втора консултация, но всеки хематолог би
им дали този отговор. Много е важно да се
прецени кога трябва да започне лечението.
Критерият е пациентът да има наличието на т.нар. В-симптоми – изпотяване,
фебрилитет, загуба на апетит, редукция
на тегло, както и нарастване на броя на
лимфоцитите с 50% през предходните два
месеца и т.нар. удвояване на броя на лимфоцитите за по-малко от шест месеца,
поява на анемия и тромбоцитопения. Считаме, че пациентът в 3-4 стадий трябва
да започне лечение.
Необходими ли са генетични изследвания?

Те са много важни при започване на лечението и показват специфичните генетични отклонения при всеки болен.
Всяко генетично изследване може да
определи благоприятната или неблагоприятната прогноза за хода на болестта
и предстоящото лечение. Отклоненията, които могат да бъдат засечени в
17-ата хромозома (делеция), показват,
че пациентите са високорискови и има
необходимост да стартират сериозна
химиотерапия, включително и с т.нар.
нови агенти, които са с доказана ефективност. Те станаха много популярни в
обществото във връзка с предложения, а
по-късно отменен мораториум.
След като пациентите бъдат оценени комплексно, включително и за нивото на риск, се прави общо обсъждане
от комисия, която включва хематолози,
имунолози, генетици, рентгенолози. Те
определят състоянието на пациента и
преценяват хода на заболяването, как ще
се развива, как ще реагира на лечението,
възможностите за постигане на ремисия,
какви схеми на лечение ще се използват.
Това се нарича стратификация на риска,
а решението е съобразено с него и е индивидуално и комплексно.

> ПРОФИЛ
Професор д-р Юлиан Иванов Райнов, дм, ръководи клиника „Хематология” във
Военномедицинска академия от 1999 г. През периода 2004-2017 г. е ръководител на
катедрата „Хематология, медицинска онкология, радиационна защита, радиобиология
и нуклеарна медицина” към департамент „Военна терапия“ на МБАЛ – Военномедицинска академия. Постъпва във ВМА през 1975 г. като старши лейтенант и завършва
военната си кариера като полковник. През първите пет години е ординатор, асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по гастроентерология и
хематология, а при разделянето й започва работа в Клиниката по хематология. Завършил е медицина в Медицинския университет – София. Има четири специалности
– вътрешни болести, военнополева терапия, клинична хематология, онкология, както
и болничен мениджмънт. Специализирал е в Израел, Германия, Белгия, Чехия, Русия и
Италия. Защитава докторска степен през 2001 г., а по-късно академичните длъжности доцент и професор. Има 375 научни публикации, като от тях 165 публикации в
наши и чужди периодични научни списания, учебници, монографии и научни сборници,
и научен актив от над 200 участия в конгреси, симпозиуми, конференции и други.
Заместник-председател е на Българското медицинско сдружение по хематология и
член на управителния съвет; член е на Европейското дружество на медицинските
специалисти (UEMS), на Българското медицинско дружество по онкология, съосновоположник на Балканското дружество по хематология (BSH), на Европейската
хематологична асоциация (EHA), на Европейската асоциация по клинична онкология
(ESMO), на Балканското дружество по онкология (B.U.ON) и на редакционната колегия
на научното списание „Хематология“.

Каква е средната преживяемост на пациентите с ХЛЛ в момента? Какви терапевтични опции имат пациентите
в България?
Преживяемостта на пациентите с хронична лимфоцитна левкемия е дълга, според някои авторитетни изследвания за
период от 5 години са живи над 85% от
болните.
Болните се делят според фазите на
заболяването. При новооткрития пациент обикновено не се провежда лечение,
а се наблюдава на 3 или 6 месеца с години.
Достатъчна е среща с хематолог, преглед
и кръвна картина.
След като се вземе решение за лечение,
се отива на първа линия химиотерапия.
Сегашният стандарт включва химиотерапия в комбинация с моноклонални антитела. Те се използват също и са особено
активни при хроничната лимфоцитна
левкемия. Обикновено след три курса се
прави оценка на ефективността, а след
шест курса лечението обикновено спира
и болният се наблюдава. Има един все

още неприет подход, включително и
в България – поддържащото лечение. В
България в няколко центъра, в това число
и в нашия, се проведе подобно клинично
изпитване. То показва, че пациентите,
при които има постигнат отговор, могат да останат на поддържащо лечение
с моноклонално антитяло. Вече има и
публикации на международния екип в
престижни американски списания с висок
импакт фактор за това, но все още не е
общоприето за разлика от рутинното
използване на моноклонално антитяло
при някои лимфоми.
За съжаление в определен момент,
който не може да бъде посочен точно,
настъпва рецидив на заболяването. Този
рецидив също може успешно се лекува
със същата схема или с други лекарства.
Може да настъпи и втори рецидив, който да се повлияе частично. Възможно е
заболяването да стане и резистентно,
което е най-трудният проблем пред хематологията и болния.
Ние сме изправени преди един все още
нерешен проблем – човекът срещу супербиологичния компютър на живата
туморна клетка. Всяко лекарство или
комбинация се използва с цел да убие
злокачествената клетка. Отбраната на
тумора е уникална: лекарството вече не
влияе, защото клетката е изработила
ензим срещу него или клетката е изработила специални помпи, с които го изхвърля от вътрешността си. Това се нарича
безсмъртие на туморните клетки, породено от множествената лекарствена резистентност, и налага необходимостта
от откриването и прилагането на нови и
нови лекарства. Какво постигнаха моноклоналните антитела? Те въздействат
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левкемия е дълга, според
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върху един специфичен рецептор върху
повърхността на клетката - CD20. Новите медикаменти освен чрез атаката на обвивката на туморната клетка
позволиха на съвременната хематология да навлезе вътре в самата клетка.
Там се оказа, че има уникална сигнална
мрежа, предаваща най-различни сигнали
към ядрото. Блокирането на определени
пунктове (молекули, ензими и др.) в тези
сигнални пътища показа, че ние можем
да накараме туморната клетка да загива бързо. Новите медикаменти при хроничната лимфоцитна левкемия влязоха
в употреба през 2016 година и показаха
уникални резултати. Спомням си един
конгрес на Американската хематологична асоциация в Атланта, където беше показан клиничен случай на жена с огромни
туморни маси по шията, при която само
след едномесечно перорално лечение те
бяха напълно изчезнали. Допълнително
предимство на новите лекарства е, че те
са таблетки и се приемат лесно и амбулаторно, без необходимостта болните да
бъдат приемани в болница. Следващата
стъпка е тези лекарства да бъдат прехвърлени в първа линия на лечение. А това
вече е факт и за нашите болни в България.
Какво се очаква при това заболяване и
какво трябва да знаят лекарите и пациентите?
На този етап болестта е нелечима независимо от успехите и удължената
продължителност на живота. Трябва
да се подбере правилното лечение на
правилното място. У нас това са основно университетските хематологични
клиники. За пациента е важно да получи
навременна и качествена диагностика.

Нашите специалисти и сестри
нямат навика да говорят
с болния. Защо? Защото са
превърнати в писари и нямат
време.
В точното време и на точното място
трябва да се реши как да бъде лекувано
заболяването. Не всеки болен е показан
за активно лечение. Терапията е индивидуализирана и зависи в немалка степен и
от съпътстващите заболявания (диабет,
сърдечно-съдови и др.). Но дори и за тази
група от болни, и в напреднала възраст
има шанс за успешно лечение. При тях има
опция, която беше проучена и докладвана
от германската група за проучване на
хронична лимфоцитна левкемия. Използва се високоефективно, ново поколение
моноклонално антитяло, в комбинация
с известния стар хлорамбуцил, която
комбинация даде шанс и на тази немалка
група от възрастни пациенти.
Какво е качеството на живот на пациентите, възможна ли е трансплантация
при възрастните?
Пациентите се радват на добро качество
на живот, особено в началните стадии на
болестта. Те работят, живеят нормално и често дори забравят за болестта
си. Спокойни са и техните близки, деца,
семейство.
При възрастни пациенти с това заболяване трансплантация не се прави. Тя е
екзотично решение при болни с хроничната лимфоцитна левкемия и е главно в
рамките на клинични изпитвания, като
се използва при млади и високорискови пациенти. Тя е задължителна при пациенти
с остра миелоидна левкемия и апластична
анемия. Възрастовата граница трябва да
се спазва, като над 65-годишна възраст
вече е рискова. Основните видове трансплантации са автоложната, при която се
ползват хемопоетични стволови клетки на пациента, и алогенна, при която
клетките са от донор. Процедурите не
са сложни, рисков и труден е периодът
след трансплантацията, изискващ големи финансови ресурси и възможности
на центъра, който я прилага.
Какво се случва с болните с хронична
лимфоцитна левкемия у нас? Същото
както в развитите европейски държави, Америка и Азия?
Нашите пациенти живеят дълго и с добро
качество на живот, защото имат бърз достъп до съвременна високоспециализирана
хематологична, имунологична и генетична

диагностика, радват се на съвременно лечение и имат постигнати ремисии, водещи
до дълга преживяемост. Всъщност промяна в преживяемостта има при всички
хематологични заболявания.
За всеки отделен пациент може да се
направи карта на заболяването. Въпреки голямата критика към българското
здравеопазване нашите пациенти са
обезпечени с лекарства. Има примери в
Европа, където достъпът до лекаря и лекарствата на тези пациенти е труден
и недостатъчен. Тези факти не трябва
да се забравят и трябва да се напомнят,
защото достъпът до лекар специалист
в България е незабавен, докато в много
други страни пациентите чакат с месеци! Качеството на живот специално при
това заболяване е запазено, дори и при
провеждането на терапията. Лечението
е структурирано така, че може да бъде
провеждано и амбулаторно, но с НЗОК
не можем да разрешим дългогодишния
спор за амбулаторния пациент, тъй като,
образно казано, тя плаща за „пациент в
легло“. Апелът ми към МЗ и НЗОК е: проверете как са диагностицирани и как са
лекувани нашите пациенти, проверете
направените разходи и на коя сметка се
пишат. Защото лечението на един болен може да надхвърли 5 хиляди лева, да
достигне при острите левкемии около
12 хиляди лева, а НЗОК да плаща 860 лв. за
клиничната пътека.
Радвам се, че работя в период, в който
българската хематология има уникално
ядро от водещи специалисти. Дружеството е единно и отговорно, професионално. Има много добри хематолози не
само в университетските центрове, но и
в многопрофилните болници. Хематолозите са около 160 души, но има и областни
центрове без хематолог. Гледайки картата на хематолозите и като бивш председател на дружеството, мога да ги изброя
поименно: от Владая до Петрич има един
лекар, в Кърджали няма специалист, във
Враца са двама, в Монтана – 1, Видин - 2,
Велико Търново – 2, Шумен - 2, Търговище - 1, Разград - 1, Русе - 2, Силистра - 1,
Добрич - 1, Бургас – 3, Сливен – 2, Смолян - 1,
Пазарджик - 1. Те работят в отделенията
в многопрофилните болници и в доболничната помощ. Доболничната помощ е
много важна, поради което често правим

срещи с научна програма за обучение на
колегите. Всяка година правим обучение
на специалистите в доболничната помощ, за да оказват навременна помощ,
да насочват към високоспециализирана
диагностика и да не бавят болните от
достъп до качествено лечение.
България се нуждае от бърза операция
на своето здравеопазване с три основни
метода: премахване на клиничните пътеки, които изкривиха епидемиологията
на България, разрешаване на кризата с
медицинските сестри, недостигът им е
критичен и достига 26 хиляди, и възможност за младите лекари да специализират
в България, а не в чужбина. Ако МЗ реши да
го направи и има политическа подкрепа,
нещата могат да бъдат решени.
Нужно е и подобряване на отношението ни към болния – той трябва да бъде
посрещнат и изслушан. Нашите специалисти и сестри нямат навика да говорят
с болния. Защо? Защото са превърнати
в писари и нямат време. Вместо всичко
да бъде електронизирано, всичко става
все по-усложнено. А пациентът трябва
да знае за болестта, какъв е лечебният
план, какви странични действия могат
да възникнат. Пациентът трябва да знае
какъв е близкият и далечен резултат от
лечението, каква е целта на терапията.
Колко пациенти с ХЛЛ сте лекували?
Може би са стотици, в дългата ми практика над 40 години само при нас са регистрирани над 120. Проблемът с регистрите е и стар, и актуален, за него може
да се наложи отделно интервю. Досега
обаче няма регистър за пациентите с
хронична лимфоцитна левкемия и колко
са те в България. Нашето дружество до
момента прави не регистър, а изследва
групи от болни, за да знаем колко са страдащите от определени заболявания. Имаме информация за пациенти с хемофилии,
таласемии, някои миелопролиферативни
неоплазии. Това са много сериозни заболявания, за които разходите за лечение
са огромни.
Лекувал съм много болни с различни
заболявания и не съм се поддал на изкушението да сменя работното си място.
За мен ВМА е институцията, която ми
е дала всичко в професията, в нея съм израснал и живея заедно с нея.

> ПРОФИЛ
Академик Петрунов е председател на Българското
дружество по алергология от 2017 г. и един от водещите
специалисти в областта на имунологията и алергологията в България с широка международна известност.
Той е бил дълги години директор на НЦЗПБ – от 1993
до 2010 г. Завършил е Медицинския факултет в София
през 1960 г. като първенец на курса. Специализирал е
алергология и имунология в Чехословакия, Англия, Франция, Холандия и САЩ. Създател е на първата в България лаборатория по алергия, в която се разработиха
и внедриха широко в практиката повече от 200 вида
алергенни препарати за специфична диагностика и
лечение на алергичните заболявания. Акад. Петрунов е
активен член на Европейската академия по алергология
и клинична имунология (1993), пръв и единствен засега
чуждестранен член на Руската академия на науките
(1995), почетен член на Международната асоциация по
имунорехабилитация (2000), член на управителния съвет на Международната българско-японска изследователска фондация „Хасуми” и на Българската асоциация
по клинична имунология.
През 2017 г. бе удостоен от БЛС и пациентските
организации с Награда („Оскар”) за цялостен принос в
развитието на медицината.

По данни на Българското дружество по
алергология (БДА) кои са най-честите
предизвикателства пред пациенти с
астма и алергии в България?
У нас не по-малко от 25% от населението е алергизирано и страда от различни
алергични заболявания, което показва
тяхното голямо здравно, социално и
икономическо значение. От проведените
досега сравнително ограничени епидемиологични проучвания за разпространението на алергичните заболявания и
основните алергизиращи фактори, които
ги предизвикват, е ясно, че не по-малко
от 10-12% от българския народ страда от
бронхиална астма, 12-13% от алергичен
ринит, около 10% са със сезонни прояви
на дихателната система, т.нар. поленова
алергия, 1-2% са хората с медикаментозна
алергия и т.н. Най-честите алергени, които ги причиняват, са микрокърлежите
(акарите) в домашния прах, дървесните
и особено тревните полени, въздушните
плесени, различните храни и лекарствени средства, бактериите и много други.
Като се има предвид това, е ясно, че основните предизвикателства пред алерголога са свързани с тяхната диагностика,
лечение и особено профилактика. Едно
основно предизвикателство във връзка с това е обучението на пациентите,
издигането на здравната им култура и
оттам по-голямата им съпричастност
към предписаното им лечение, неговото
спазване, което значи и по-голяма отговорност към собственото здраве. Сери-

Българският алергично
болен пациент може да
получи най-съвременни
диагностика и лечение
Академик д-р Богдан Петрунов, дм
председател на Българското дружество по алергология

озно предизвикателство е и превенцията
на алергичните заболявания, свързана
с борбата с алергизиращите фактори
от външната среда на организма: въздушното замърсяване, непълноценното
хранене, повишения радиационен фон,
който потиска имунната система, нездравословния начин на живот – обездвижването, затлъстяването, ненужното
и безконтролно използване на различни
лекарствени средства. Всичко това в
значителна степен засилва алергизацията на човешкия организъм и обуславя
развитието на алергични заболявания
– особено тези на дихателната система, които са от най-голямо обществено
значение. Много още би могло и трябва
да се направи в това отношение и това е
едно от най-актуалните предизвикателства пред БДА – да се ангажират всички
обществени, правителствени, общински,
медицински, фармацевтични и други институции в целенасочена борба с дихателните алергични заболявания и техния
качествен контрол. Голямото им значение за общественото здраве е осъзнато
много добре в световен мащаб, което е
предизвикало през 2006 г. да се създаде
по инициатива на СЗО т.нар. Световен
алианс срещу хроничните неспецифични
респираторни заболявания.
Добри ли са контролът и диагностиката на пациентите с астма и алергии в
страната ни? Какво показват данните
на БДА?
Веднага трябва да кажа, че в България
алергологичната помощ е организирана
много добре и с убеденост мога да заявя,
че българският алергично болен пациент може да получи у нас най-съвременна
диагностика и лечение на заболяването
си. Ние разполагаме с над 120 висококвалифицирани лекари със специалност по
клинична алергология, разпределени географски сравнително добре, богат набор
от най-съвременните основни антиалергични средства като антихистаминици; орални, локални и инхалативни
кортикостероидни препарати; левкотриен рецепторни антагонисти; бета-2
агонисти; спазмолитици и много други.
Специално заслужава да се отбележи, че
вече близо 50 години у нас се произвеждат и широко се прилагат в клиничната
практика български алергенни препарати
за специфична диагностика и лечение –
т.нар. имунотерапия или хипосензибилизация, или алергенна ваксинация, който
е най-съвременният метод за етиологично/причинно лечение на дихателните

алергични заболявания – бронхиална астма и алергичен ринит. В това отношение
сме едни от водещите страни в Европа.
В последните години много интензивно
започна навлизането в алергологичната
практика и на т.нар. биологична терапия
с използването на специфични моноклонални антитела и други биологично активни молекули, резултат на постиженията на съвременната биотехнология,
които са насочени към неутрализирането на различни клетъчни или серумни
фактори, стоящи в основата на алергичната реакция. Това лечение засега е много
скъпо, което ограничава широкото му
използване, а е и необходим много добър,
високопрофесионален подбор на пациентите, подходящи за него. Но безспорно
това е едно от най-перспективните терапевтични направления в съвременната
алергология. Специално искам да отбележа много добре организираното обучение на българските алерголози, което се
извършва в медицинските университети
в София, Плевен, Пловдив по международно установени програми и стандарти.
Много допринасят в това отношение и
редовно провежданите специализирани
срещи на членовете на дружеството по
алергология с активното сътрудничество с водещи фармацевтични фирми, на
които те се запознават с последните
постижения в диагностиката, лечението
и превенцията на алергичните заболявания. Тази година през ноември ще се проведе VІІ Национален конгрес по алергология с международно участие, който също
вярвам, че ще покаже доброто ниво на
нашата алергологична наука и практика
и ще допринесе за обогатяване знанията
и опита на българските алерголози. Като
имам предвид казаното, си позволявам
да заявя, че контролът на алергичните
заболявания у нас е на много добро ниво и
съответства на съвременните международни изисквания и стандарти в това
отношение.
Към настоящия момент проследяването на терапията на пациентите с
хронични белодробни заболявания в
България чрез регистри на пациентите
не е организирано достатъчно добре в
законодателството. Като председател
на БДА има ли нужда според вас от такива регистри и кой следва да има ангажимента към тях, така че в страната
ни да има адекватни епидемиологични
данни за проследяемост на пациентите
с астма и ХОББ?
Вие поставяте един изключително важен

въпрос, който за съжаление няма още съответното решение у нас. Това е приоритетен проблем пред научните общности
на алерголози и пулмолози. Създаването
на национален регистър на пациентите,
страдащи от бронхиална астма и ХОББ,
който ще даде възможност за събиране
на достоверни епидемиологични данни
за тяхното разпространение, за проследяване състоянието на пациентите и
оценка на резултатите от прилаганото
лечение, ще представлява огромна крачка
напред в цялостния контрол на болните,
страдащи от тези заболявания. Събираната информация ще позволи много подоброто познаване на факторите, които
ги обуславят, ефективността на използваните лекарствени средства и оттам
каква е финансовата рентабилност от
тях. Ще допринесе за оценка и правилно
осъществяване на цялостния диагностичен, терапевтичен и превантивен
подход на ниво отделния болен. По същество това ще представлява основата на
въвеждането на принципите на т.нар.
индивидуализирана, или прецизна, медицина в тази област. Ще даде възможност
за международен обмен на информация, за
обогатяване на теоретичните и практически знания на алерголози и пулмолози.
Професионалното създаване на такъв
регистър е задължение на Българското
дружество по алергология и Българското дружество по белодробни болести,
които с административната помощ на
МЗ трябва да го реализират възможно
най-скоро.
Има ли добри европейски и световни
практики, които Дружеството по
алергология да приложи у нас, за да подобрим контрола и диагностиката на
тези пациенти?
В света има немалък опит в това отношение. Създадени са подобни регистри
в някои европейски страни, в отделни
щати на САЩ. Според мен за нас би бил
най-полезен опитът на Финландия, която
има много добре организирана система за
борба с алергичните заболявания и е една
от водещите страни в Европа в контрола
им. Там беше разработена много детайлна програма във връзка с това със срок
2008 - 2018 г., принципите и структурата
на която биха могли да се използват и от
нас за създаване на въпросния регистър.
Мисля, че ще имаме пълната подкрепа на
колегите алерголози и пулмолози в това
отношение. Необходимо е, както казах
вече, да започнем практическата работа
по създаването му.
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ВАКСИНИТЕ СА
НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА
В СЪСЕДНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВИ ИМА СЕРИОЗНО
ПОВИШАВАНЕ НА ЗАРАЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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Европейският парламент прие резолюция в края на април, в която изрази загриженост от намаляващото обществено доверие към ваксинирането, което
вече оказва своя ефект върху здравето
на гражданите. Евродепутатите определиха това като сериозно предизвикателство заради здравните рискове от
намаляващия процент на ваксинации в ЕС.
Поради значителни пропуски в приемането на ваксинациите се стига до спадане
на покритието до твърде ниско ниво,
което вече не е в състояние да осигури
адекватна защита на населението от
болести, предотвратими чрез ваксинация. Една от многото видими последици
от широко разпространеното и растящо
колебание към ваксинирането е безпрецедентната епидемия на дребна шарка
в няколко европейски държави, както
и появата в тях на други болести, предотвратими чрез ваксинация. За 12-те
месеца между 1 март 2017 г. и 28 февруари 2018 г. чрез Европейската система за
наблюдение е докладвано за 14 813 случая
на морбили. В 86% от случаите, за които
е налице информация за ваксинационния
статус, хората не са били ваксинирани.
Освен това през миналата година след
епидемии Италия и Франция са върнали
задължителната имунизация срещу грип.
Проблемът, който сериозно засяга и
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България, е, че в съседните до нас страни
има сериозно повишаване на заболяванията, казва директорът на Националния
център по заразни и паразитни болести
проф. д-р Тодор Кантарджиев. В Румъния са регистрирани около 10 хил. болни,
като данните са за над 46 починали. В
Сърбия, особено в източната част, близо
до нашата граница, има над 10 починали, което е доста висок процент на леталитет. Притеснителното е, че сред
починалите в Сърбия са хора на 30-40-годишна възраст, което показва, че вирусът на морбили, който предизвиква тези
взривове в съседните държави, е доста
по-агресивен и опасен за здравето и живота, казва д-р Кантарджиев.
Това е причината, поради която Европейският парламент насърчава ЕК да
засили подкрепата си за националните
усилия за ваксиниране и за координирана
съвместна акция за увеличаване на броя
на хората, които са ваксинирани.
Седмица по-късно Европейската комисия призова държавите членки да
предприемат серия от мерки, сред които например до 2020 г. да се заложи цел
за постигане на най-малко 95% ваксинационно покритие за морбили навсякъде, да се въведат рутинни проверки
на ваксинационния статус и редовни
възможности за ваксинация на различни

Профилактика

SHUTTERSTOCK

етапи от живота, например в учебните заведения и на работните места, да
се създаде европейски информационен
портал за ваксинациите и ваксините
до 2019 г., чрез който да се предоставя
онлайн обективна, прозрачна и актуална
информация, да се изготвят варианти
за обща имунизационна карта, информацията от която може да бъде споделена
по електронен път извън националните
граници, и др. Сред тях са и цели като:
g създаване на хранилище за данни на
ЕС с информация за запасите и потребностите от ваксини, така че
да се улесни доброволният обмен на
информация за възможните доставки
и недостига на някои основни ваксини
и така да се намалят рисковете от
недостиг на ваксини
g създаване на европейска система за
информационен обмен, с чиято помощ да бъдат разработени насоки за
основен имунизационен календар на
ЕС до 2020 г., включващ унифицирани
дозировки и възрасти.
Другояче казано, залага се ново ниво
на обща европейска политика по отношение на ваксините в няколко насоки
– масирана информация за ползата от
ваксините и значението на колективния имунитет, създаване на обща база
данни за актуалното състояние на имунизациите и организационни мерки за
максимално покритие, като например
рутинни проверки на ваксинационния
статус и редовни възможности за ваксинация на различни етапи от живота,
например в учебните заведения и на работните места.
От 23 до 29 април за пореден път в Европа бе отбелязана Европейската имунизационна седмица. Инициативата
се провежда от 2005 г. насам, подета и
координирана от Европейското регионално бюро на Световната здравна организация (WHO/Europe) и Европейския
център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC). Тази година тя мина
под знака на заплахата от възраждане
на епидемия от морбили, която се дължи до голяма степен на понижаване на
имунизационния обхват. На второ място
е политиката по насърчаване на ваксинациите срещу грип - по оценки на > 68

| 67

Морбили
Морбили (дребна шарка) е силно заразно
инфекциозно заболяване, което води
до сериозни усложнения и сравнително висок процент смъртност. Преди
създаването на ваксина преболедуването от морбили е било почти задължително, доколкото коефициентът на
заразяване е 90 %. Около една трета от
заболелите получават едно или повече
усложнения, които са по-чести при деца
до 5 години - от диария, отит и пневмония до енцефалит, гърчове и др. Смъртността е средно 0.2 %, но при деца до 1
година стига до 25% (ваксината срещу
морбили се поставя след навършване на
12 месеца). Около 10% е средната смъртност в райони с отдалечен достъп до
здравни грижи, недохранване и др.
Морбилите е често подценявано заболяване, но не и от лекарите. Един персийски лекар от Х век е казал по повод на
това заболяване: „Повече да се страхуваш от него, отколкото от едра шарка“.
Данните са от презентация
на проф. д-р Йорданка Стоилова

Данни на ЕК
Над 100 милиона деца се ваксинират годишно срещу заболявания като дифтерия, тетанус, коклюш, туберкулоза, полиомиелит, морбили и хепатит В. Всяка
година ваксинирането предотвратява
2.5 милиона очаквани смъртни случаи в
световен мащаб, на което се дължат и
прогнозите на СЗО, че в през следващото десетилетие ваксините ще спасят
живота на още 25 милиона души.
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Една максима гласи, че ваксините
са жертва на собствения си успех –
колкото по-голям става обхватът
на ваксинациите, толкова повече
намалява разпространението на
съответните заразни болести и
съответно все повече хора започват да подценяват нуждата от
ваксиниране. В резултат на това
някои заболявания се появяват
отново и взимат жертви. Това се
случи с дифтерията преди десетина години, после с полиомиелита, а
сега - с морбилите. Така е с всичко
останало, към което можем да
създадем защита с имунизациите,
но не го правим.

Д-р Ангел Кунчев

ECDC всяка година най-малко 40 000 души
умират от грип, което отчасти се дължи на ниското ваксинационно покритие.
Ваксинацията е най-добрата защита
срещу сериозни, предотвратими, а понякога и смъртоносни заразни болести.
Именно благодарение на широкоразпространеното ваксиниране едрата шарка е
ликвидирана в целия свят, Европа вече е
свободна зона без детски паралич, а много
други заболявания са почти елиминирани.
Но за да може имунизацията да бъде ефективна за ограничаване на едно заразно
заболяване, трябва да бъде достигнат
определен висок имунизационен обхват
(минимум 95% имунизирани). Другояче
казано – колкото повече неимунизирани
лица има сред общата маса на имунизирани на дадена територия, толкова полесно вирусът намира приемник, в който
да предизвика заболяване и оттам да се
разпространи. Спадането на имунизационния обхват под определени критични
стойности е предпоставка за епидемия
и в това се състои принципът на колективния имунитет. А в европейски мащаб
се отчита спад на процента на имунизираните срещу заразни болести, което се
дължи на много причини – свободно движение на хора, миграция, расте броят на
възрастните хора, които не си правят
реимунизации, а при някои заболявания
с течение на времето имунитетът от-

слабва. Напоследък в някои страни се отчитат като причина и антиваксърските
настроения, засилили се особено след една
злополучна статия на д-р Андрю Уейкфилд и още 12 други автори през 1998 г. в
авторитетното медицинско списание
„Ланцет“, която свързва ваксината срещу морбили с проявата на аутизъм при
децата. Междувременно д-р Уейкфилд
е лишен от лекарски права заради неетично поведение и измама, тъй като се
установява, че данните, които той сочи,
са манипулирани, а той е действал при
конфликт на интереси - сам е опитвал да
патентова ваксина и е получавал плащания от адвокати. Списанието оттегля
публикацията, а повечето от съавторите се отказват от участието си, но
статията продължава и до днес да се сочи
като аргумент срещу ваксините в много
западни страни и САЩ.

Малко откази от ваксинация

В България много нисък е процентът на
децата, които не са ваксинирани заради
отказ по причина на антиваксърски настроения на родителите. По данни на д-р
Ангел Кунчев, главен държавен здравен
инспектор, отказите за задължителни
имунизации и реимунизации варират
от 0.1% до 0.74 %. Около два процента
са неимунизираните по медицински
причини. Далеч по-голям дял имат > 70

К | ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ МОРБИЛИ В БЪЛГАРИЯ
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К | ВЪЛНУВАЩИЯТ ПЪТ ОТ ГРИПНИЯ ВИРУС ДО ВАКСИНАТА
НАЧАЛО НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПРОТИВОГРИПНА ВАКСИНА
СЕВЕР: ФЕВРУАРИ
ЮГ: СЕПТЕМВРИ

ГРИП

НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ¦
ЗА БОРБА С ГРИПА В НАД 100 ДЪРЖАВИ
ИЗПРАЩАТ ВИРУСНИ ПРОБИ ДО 6 ЦЕНТЪРА
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЗО*.
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Л

НАД 90% ОТ
СВЕТОВНИЯ ОБЕМ
НА ПРОТИВОГРИПНИ
ВАКСИНИ СЕ
ПРОИЗВЕЖДА В ЯЙЦА,
НО СЕ ПРИЛАГАТ
И ДРУГИ ПОДХОДИ,
НАПРИМЕР
КЛЕТЪЧНИ КУЛТУРИ И
РЕКОМБИНАНТНИ
ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ
ПРОИЗВОДСТВОТО,
СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЩАМ
НА ЧОВЕШКИ ПАТОГЕН.

А

АВС
ТР
А

ЗАСЕГНАТИ
СА 5-10%
ОТ ВЪЗРАСТНИТЕ
И 20-30%
ОТ ДЕЦАТА ПО СВЕТА.1

ИЗПРАЩАНЕ
НА ПРОБИ
* СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ВСЯКА ГОДИНА ВИРУСИТЕ ТРЯБВА ДА
БЪДАТ ПОДБИРАНИ И РАЗПРОСТРАНЯВАНИ.
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВАКСИНИ ИЗЦЯЛО
ЗАВИСИ ОТ ТЕЗИ ВАЖНИ ДЕЙСТВИЯ,
ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ОТ СЗО*.

ВИРУСИТЕ
НЕПРЕКЪСНАТО
СЕ ПРОМЕНЯТ

Инкубация

Замразяване
КОНТРОЛ
НА КАЧЕСТВОТО

ГЛОБАЛНА СИСТЕМА ЗА
СЪБИРАНЕ И
АНАЛИЗИРАНЕ НА ДАННИ
ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА ОТ
ГРИП КЪМ СЗО (GISRS)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА
ПРОТИВОГРИПНА ВАКСИНА

ИЗХОДЕН КОНТРОЛ НА
КАЧЕСТВОТО НА КУЛТУРИТЕ

Птицеферми
Инокулация

Приемане на яйца

СТУДЕНА ВЕРИГА С 4°C
ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
ПРАВИТЕЛСТВА,
МЕЖДУНАРОДНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

СЕВЕР: ЮНИ
ЮГ: ЯНУАРИ

Съхранение
на антиген

ИЗХОДЕН КОНТРОЛ
КОНТРОЛ
НА КАЧЕСТВОТО НА КАЧЕСТВОТО
НА КУЛТУРИТЕ
КОНТРОЛ
НА
КАЧЕСТВОТО

В ХОДА НА
ПРОИЗВОДСТВОТО
СРОКОВЕТЕ СА
КРАТКИ, ЗА ДА
СЕ ОСИГУРИ
ВАКСИНАТА ЗА
ГРИПНИЯ СЕЗОН

Напълване
във флакони
и спринцовки
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Екстракция
на антиген

ОТДЕЛЯНЕ
ПРЕЧИСТВАНЕ

Приготвяне

Събиране
на култури

ФИЛТРАЦИЯ

ИНАКТИВАЦИЯ

В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ ВИРУСЪТ СЕ УНИЩОЖАВА
ПЕРИОДЪТ ОТ
ЧРЕЗ ХИМИЧЕСКИ ПРОЦЕС, СЛЕД КОЕТО СЕ ПРЕЧИСТВА.
ИНОКУЛАЦИЯ ДО
НЯКОИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗПОЛЗВАТ
СЪХРАНЕНИЕ НА АНТИГЕНА
СЛАБИ ВЕРСИИ НА ВИРУСА, КОИТО НЕ МОГАТ
ОТНЕМА ОТ 7 ДО 10 ДНИ
ДА ПРИЧИНЯТ ИНФЕКЦИЯ. И В ДВАТА СЛУЧАЯ
ЗА ВСЯКА ПАРТИДА ЩАМОВЕ
СЕ ДОКУМЕНТИРА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВАКСИНАТА.

ИЗХОДЕН КОНТРОЛ
НА КАЧЕСТВОТО
НА КУЛТУРИТЕ

СЕВЕР: АВГУСТ
ЮГ: МАРТ

Контрол на външния вид

Пакетиране
МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР

иж
Пар

ПУСКАНЕ НА
ПАЗАРА ОТ
ЗДРАВНИТЕ ОРГАНИ

Ток
и

о

сико
Мек

Дистрибуция

Световна
здравна
организация

ФАРМАЦЕВТИЧНА
ИНДУСТРИЯ

НАЧАЛО НА ГРИПНИЯ СЕЗОН
СЕВЕР: ОКОЛО ОКТОМВРИ
ЮГ: ОКОЛО МАЙ

ГРУПИ С ВИСОК ПРИОРИТЕТ ЗА ИМУНИЗАЦИЯ С ПРОТИВОГРИПНА ВАКСИНА:
ДЕЦА НА 6-59 МЕСЕЦА – БРЕМЕННИ ЖЕНИ – ХОРА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ –
МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ – ЛИЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ1
1: СТАНОВИЩЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА ОТ ЕКСПЕРТИ
ПО ИМУНИЗАЦИИТЕ (SAGE) КЪМ СЗО ОТНОСНО ПРОТИВОГРИПНИТЕ ВАКСИНИ, НОЕМВРИ 2012 Г.

Източник: ARPharM, Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители
в България
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Производство
Процесът на разработване на ваксините е доста по-дълъг от този на лекарствата, надзорът е постоянен, а контролът за качество е много висок, казва
Деян Денев. Срокът на годност е много
ограничен, ваксините не се държат на
склад, винаги се произвеждат за определен клиент и срокът на годност е много
ограничен, като започва да тече от момента на произвеждане на суровината.
Процесът на производството е такъв,
че ако днес се поръча ваксина, тя няма
как да бъде получена утре. Същевременно броят на производителите е ограничен, а бракът при производството е
съществен. В този смисъл ваксините
изискват планиране и дългосрочно договаряне, което означава да има доверие
между властите и индустрията – за да е
сигурно например, че в България няма да
се повтори ситуацията през 2014-2015 г.,
когато страната се оказа без нужното
количество договорени ваксини и това
доведе и до снижаване на инмунизационния обхват. В глобален план населението расте, а с това ще расте и нуждата
от ваксини. У нас вече се наблюдава
желание на институциите да действат
дългосрочно, казва Денев.

К | СЛУЧАИ НА МОРБИЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИОН
Между 1993 - 2007 г.
заболеваемостта е
спаднала с 98%
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7075
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7892
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други причини, при които антиваксърството няма отношение или не толкова
пряко – миграция, липса на попечител
(настойник на деца, чиито родители са в
чужбина; смяна на личен лекар; изчакване
на интервал; висок брой здравно неосигурени и фактът, че НЗОК не заплаща за
извършването на имунизация на здравно
неосигурени лица от лица. Има, разбира
се, и висок брой неявили се (на трето място сред причините за неимунизиране),
където също има влияние антиваксърството. Така или иначе в България се извършват над 2 млн. имунизации годишно,
казва д-р Ангел Кунчев и добавя, че в сравнение с други страни имунизационният
обхват съвсем не е лош.

Имунизационен календар

Съвременният имунизационeн календар в България включва задължителни
имунизации в детската възраст срещу 11
заразни болести (туберкулоза, хепатит
Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, морбили,
рубеола и паротит). Освен това има и
препоръчителните имунизации – жълта
треска, хепатит А, ротавирус, папилома, грип, менингококи, бяс, коремен тиф
и Кримска-Конго хеморагична треска,
които се извършват срещу заплащане
в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), в имунизационните кабинети на РЗИ и в лечебни
заведения, освен когато става въпрос за
профилактика на рискови групи.
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Според насоките за развитие на Националния имунизационен календар от
2019 г. за възрастните хора над 60 години
ще бъде осигурена безплатна противогрипна ваксина, а от 2020 г. ще се въведе безплатна ваксина срещу варицела,
казва д-р Кунчев. България е единствена
страна в ЕС и на Балканите, която не
реимбурсира ваксина срещу грип, а 90%
от случаите на смърт при заболявания,
свързани с грипа, са при хора над 65 години, пояснява той.
Три са основните причини за ваксиналното недоверие – липса на доверие към
ваксините, към дистрибуцията и към институциите, които решават кои ваксини
кога да се поставят, липса на усещане
за риск от заболяване поради неосъзнаването, че липсата на тежки заразни
заболявания се дължи именно на засилено прилаганата имунопрофилактика,
и нежелание да се наруши удобството,
защото понякога ваксинирането е свързано с необходимост да се закупи ваксината, с чакане пред кабинетите, губене на
време, неразбиране от необходимостта,
географска недостъпност и др., казва д-р
Валери Цеков от Българско сдружение по
иновативна медицина към пловдивския
Медицински университет. Същевременно,
отбелязва той, когато има кризи с ваксините или епидемии, антиваксиналните
движения рязко замлъкват.
Иначе сметката е проста: От всеки
10 души, които влизат в интензивното
отделение, един загива. А шансът за увреждане от ваксина е 1:1 000 000. 

От 2017 г. в България
има Национална програма за контрол и лечение
на ротавирусните гастроентерити в, с която
се осигуряват напълно
безплатно ротавирусни
ваксини за новородени
на възраст 6 седмици –
24/32 седмици.
По-голямата ефикасност на ваксините срещу
ротавируси се постига,
когато ваксинацията се
осъществи във възрастта преди заразяването
с ротавирусен гастроентерит. Според препоръките на СЗО от януари
2013 г. ротавирусните
ваксини трябва да се
включат във всички национални имунизационни календари. В България
са одобрени две ваксини,
които са с различни схеми на приложение, описани в кратките характеристики на продуктите.
Интервалът между дозите трябва да е най-малко
месец.
По данни на Европейския център за контрол и
превенция на заболяванията към май 2016 г. 81
държави по света са въвели имунизационна програма срещу ротавирусни
инфекции и разходите
се поемат от публични
фондове.

Безопасност на
ваксината

В анализ, включващ 41
проучвания с над 180 000
участници, между групите ваксинирани и получили плацебо не са наблюдавани причини, които
да налагат прекъсване
на ваксиналната схема.
Едновременното приложение на ротавирусните
ваксини с други имунизации от календара, отговарящи на възрастта
до 6 месеца, показват, че
няма промяна в защитния имунен отговор или
профила на безопасност.

Ротавирусите засягат
над 90% от децата
Д-р Любомир Субев,
общопрактикуващ лекар в Медицински
център „Поликлиниката“
Какво е значението на имунизацията срещу
ротавируси и защо тя е важна?
Значението на всяка ваксина като профилактика е огромно, защото това означава, че няма
заболели, няма усложнения, няма хоспитализации, няма дълги часове край леглото на детето, нито пък родителите ползват болнични.
Специфичното при ротавируса е, че засяга над
90% от децата до петгодишна възраст, това
са първите години и децата са най-уязвими и
с най-слаб имунитет.
Всяко новородено може да се зарази с ротавирус. В този случай освен хоспитализиране в
инфекциозна болница може да се достигне до
обезводняване и нарушена функция на много
органи, а при ненавременна диагноза и спешни
манипулации може да се случи всичко. Всеки,
който е преживял с бебето такава инфекция,
може да сподели ужаса от дните, прекарани в
лечение и възстановяване.
Какъв ефект има ротавирусната ваксина
за населението в държавите, в които тя е
поета от публични фондове?
В момента ротавирусната ваксина е включена
в националните имунизационни програми на
повече от 80 страни. Водещите симптоми при
тази инфекция са повръщане, разстройство,
често вирусът води до обезводняване, силни
коремни болки, висока температура, спадане
на теглото с последващо дълго захранване.
Страните, в които има въведени национални
програми, си спестяват средства от дълго болнично лечение на тежко болни деца и отсъствия от работа на техните родители. Всичко
това има сериозен икономически и финансов
ефект.
Доколко успявате да имунизирате новородени бебета във вашата практика? Как го
постигате? Какви съвети бихте дали на
своите колеги?
В моята практика 90-95% от децата са имунизирани с ротавирусна ваксина. Постигнали сме
го с огромното доверие, което имаме от страна на родителите през годините, откакто сме
заедно. Дори преди да влезе в програмата за
допълнителни ваксини, ние я поставяхме на

> ПРОФИЛ
Д-р Любомир Субев e общопрактикуващ лекар в Медицински център „Поликлиниката“,
гр. София. Завършил е медицина и обществено здраве в Медицинския университет - София. Работил е пет години като неонатолог
в I АГ болница - София. След това регистрира
частна практика и детска консултация. Ежегодно специализира в Европейската академия
по педиатрия, на която е член и участва във
всички европейски и световни конференции,
посветени на инфекциозни заболявания в педиатрията. В момента е общопрактикуващ
лекар с практика от 3000 пациенти.

някои деца по желание на техните родители.
Провеждали сме хиляди разговори за ваксинирането изобщо и сме целяли родителите да са
информирани и да се образоват по отношение
на израстването на децата им в профилактика на заболяванията. Много е трудно да
давам съвети на колеги, но ще им кажа, че по
никакъв повод не бива да вписват в имунизационния паспорт на децата ваксини, които
не са поставени.
На всички родители обяснявам на каква възраст какво е добре да направят допълнително,
какви са рисковете и защо е необходимо. Повечето от тях са чували или чели и досега от
началото на моята практика съм направил
много допълнителни ваксини. Също така правим и всички препоръчителни при различните
пътувания имунизации.
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Хепатит С
в България
> 1.5% честота на HCV инфекция сред
населението, 3-3.5 случая/100 000
> В 87% инфекцията е хронична
> Преобладава генотип 1 HCV
> Свързаната с HCV смъртност у нас е
8.05 случая/100 000 жители

Хепатит С
е напълно
лечима болест
Затова гастроентеролозите и пациентите
настояват за скрининг за нея

Х

Хепатит C е възпаление на
черния дроб, което се причинява от вируса на хепатит C
(HCV) и се предава основно по
кръвен път (риск крие всяка
манипулация, при която има контакт на
кръв с кръв). В много редки случай (около
3-6%) вирусът се предава от майка на
дете, както и по сексуален път при мъже,
които правят секс с мъже.

Пълно излекуване

През последните години в световен
мащаб навлязоха безинтерфероновите терапии за лечение на хепатит С,
които бяха определени от световната медицинска общност като революционни. Лечението с новите терапии
продължава от 8 до 16 седмици. През
този период пациентите приемат таблетки, като страничните реакции са
минимални, което позволява на хората
да продължат да се занимават с ежедневните си дейности. Благодарение на
безинтерфероновите режими, които
понастоящем се реимбурсират изцяло
и без ограничение в стадия на фиброзата, пациентите могат да постигнат
излекуване между 95 и 100%. От въвеждането им в България през март 2016 г.
НЗОК е одобрила терапия за над 2000
души, като 97% от пациентите са напълно излекувани.
Достъпът до иновативна безинтерферонова терапия, сравним с този в
развитите европейски страни, е успех
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за здравните институции и е резултат
от активния диалог на всички заинтересовани страни. В началото на 2017 г.
беше постигнато сериозно понижаване
на цената на курс лечение, което позволява със същия годишен бюджет да бъдат
излекувани над два пъти по-голям брой
пациенти с хепатит С.
Именно наличието на терапия, която
лекува с такъв успех, мотивира Световната здравна организация да публикува
стратегия за елиминирането на хепатита до 2030 г. – акт, който беше припознат от множество правителства и
има за цел до 2030 г. да увеличи нивото на
скрининг с 90% и да намали смъртността
от хепатит С с 65%.

Хепатит С в числа
> 71 млн. души в света са заразени с вируса
на хепатит C
> Около 80% не са диагностицирани, а 93%
не се лекуват
> Хепатит С е 7-ата причина за смъртност
в света и 1-ата за развитие на рак на черния дроб
> В света годишно 1.34 млн. души умират
от хепатит С и B, като от 2000 г. насам
смъртността е нараснала с 22% и ако не
се предприеме цялостна здравна политика
за изследване и лечение на заболяванията,
броят на смъртните случаи ще продължи
да расте.

> Около 20% от болните с хроничен хепатит С развиват чернодробна цироза
с трайна загуба на трудоспособност
и с нисък процент на преживяемост.
Процентът нараства при алкохолна
употреба, затлъстяване, захарен диабет и други фактори
> Честотата на първичния рак на черния дроб при тези болни е висока (4-5%
годишно). Отнесена към цялото население, тя е 8 заболели на 100 000 души
> Годишно до лечение стигат около 600
души поради ниското ниво на скрининг
и информираност сред обществото
> В България HCV се диагностицира два
пъти по-рядко от средното за Европа.

Скрининг

Поради липсата на симптоматика и на
профилактика над 90% от болните от
хепатит С не знаят, че са заразени, и съответно не се лекуват, а продължават
да разпространяват вируса.
В България хората нямат възможност
да се изследват за заболяването като
част от годишните профилактични
прегледи и изследвания, поемани от НЗОК.

Възможности за осигуряване
на безплатни изследвания за
хепатит С

Една от групите, сред които хепатит
С е най-разпространен, са хората над 45
години. Това се дължи на факта, че преди
1992 г. кръвта и кръвните продукти не
са били изследвани за хепатит C. По този
начин голяма част от пациентите са се
заразили, без да знаят, докато са били
подлагани на кръвопреливане и различни
оперативни процедури.
Съгласно Наредба №8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията
(Приложение №2) всички здравноосигурени български граждани от 46 до 65 години
имат право на безплатна пълна кръвна
картина (ПКК), покрита от здравната
каса, веднъж на всеки 5 години. Поради
високия риск именно при тази популация
гастроентеролози и пациентски сдружения предлагат в пакета от задължителни профилактични прегледи по Наредба 8
да бъде включена и възможност за ранна
диагностика на хепатит С.

Здраве

Къде се намира България по пътя на
целта на СЗО за елиминиране на хепатит C до 2030 г.?
България върви към целите на СЗО.
Първата стъпка, която бе направена, е
достъпът на всички здравно осигурени
лица до съвременно лечение с директно
действащи противовирусни средства. На
този етап всички нуждаещи се могат да
бъдат включени за лечение, ако са здравно
осигурени.
Хепатит С стана много лесен за лечение.
Успеваемостта е над 95%, само единични
болни не са отговорили. Дори има хора,
които са прекратили лечението си след
един месец и въпреки това са се излекували. Имахме такъв пациент, който
получи инфаркт и спря да се лекува, но
въпреки това резултатите за вируса са
негативни.
Колко души се лекуваха до момента с
новите терапии, оказаха ли се новите
терапии ефективни от гледна точка
на полза-разход?
През миналата година сме лекували около
1400 болни. Вратите на центровете са
отворени. До момента обаче пациентите
са се диагностицирали само по безплатни
програми, финансирани от неправителствени организации или фармацевтични компании. Понякога пациентите не
стигат до лечение. Според мен една от
причините за това е, че става въпрос за
пациенти, които не са здравно осигурени,
от една страна, или не осъзнават нуждата от лечение и не приемат сериозно
инфекцията.
Как предлагате да се диагностицират
пациентите?
Трябва да имаме национална стратегия,
насочена към диагностицирането и лечението не само на хепатит С, но и на
хепатит В и ХИВ/СПИН.
Това са три важни социално значими
инфекции и скринингът за всички тях
трябва да върви заедно.
Аз мисля, че трябва да намерим модел за
изследване за тях или към общопрактикуващите лекари, или към лабораторните
лекари, така че всички хора да могат да
подлежат на скрининг. Вече има европейски държави, които доказаха колко е
ефективен масовият скрининг в ерата на
директно действащите противовирусни
средства. Такива са Франция, Германия и
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Трябва да има масов
скрининг за хепатит
и ХИВ/СПИН
Проф. д-р Людмила Матева ,
Специалист по гастроентерология от УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ - София
др. Бързото откриване на пациентите в
ранен стадий и бързото им включване на
терапия е най-ефективното средство,
тъй като, както знаем, това лечение води
до излекуване от инфекцията.
В България има и още един проблем с изследването и лечението. Той е, че трябва
да бъдат обхванати уязвими групи лица,
но не е ясно дали те ще бъдат лекувани.
Става въпрос за малцинствени групи лица
без здравни осигуровки и за затворниците, които също са рискова група. Мисля, че
трябва цялото общество да се съгласи да
бъдат лекувани рисковите групи и да има
някаква държавна програма за здравно
неосигурените лица. В България вирусоносителите са около 100 хил. и трябва да
намерим начин за скрининг и за тяхното
лечение. Важно е през скрининг за хепатит С да преминат всички между 45 и 65
г., защото това включва родените преди
1992 г., когато кръвта не се изследваше
за хепатит С.
Гастроентеролозите и пациентските
организации предлагаме на първия етап

да се започне с разкриването на пациентите с чернодробни заболявания, като
сме се фокусирали не само върху вирусните хепатити, но също така и върху
неалкохолната чернодробна стеатоза.
Това е най-често срещаното чернодробно
заболяване не само в Америка и в Европа,
но и по целия свят. То обхваща около 40%
от населението и е свързано с начина на
живот, тъй като храната на XXI век е
коренно различна и натоварва черния
дроб. Ние се фокусирахме върху изследването на един чернодробен ензим, който
на практика струва около 1.43 лв. по цена
от здравната каса. Надяваме се здравната каса да покрие това изследване. В
случая с хепатит С обаче то невинаги е
релевантно, тъй като чернодробните
ензими могат и да не се повишат. Затова
трябва да има отделно изследване.
Най-важното е да се обединят усилията
на всички в сектора - институции, пациенти, лекари, за да може на първия етап
всеки, който желае, да се изследва поне
веднъж в живота си за тези инфекции.
2018 | КАПИТАЛ
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Много хора са
инфектирани при
медицински манипулации
д-р Станимир Хасърджиев ,
Председател на Националната пациентска организация
Какво трябва да се случи в България,
за да имаме активна превенция на хепатит С?
Превенцията на хепапит С не е изключително сложно нещо, а въпрос на принципно преценени организационни неща. На
първо място, трябва да се прави превенция към рисковите групи, това са хора, на
които им се налага кръвопреливане. България е една от малкото, да не кажа единствената държава в ЕС, която не е въвела
най-съвременните методи за изследване
на дарената кръв и все още има макар и
малка вероятност да се стигне до инфектиране на пациента. Наскоро имаше и
изслушване в парламента по този повод,
проблемът наистина е много сериозен. В
крайна сметка става въпрос за закупуване
на апаратура, която да гарантира сигурността на кръвните продукти. Наистина
е срамно в 21 век човек да се инфектира
поради медицинска манипулация.
Информират ли лекарите кръводарителите, ако са носители на вируса на
хепатит С?
Тук е другият сериозен проблем, който
не е решен от държавата. При установяване на инфектирана кръв, тя обикновено се изхвърля. Кръвният център
не уведомява директно пациента, освен
ако той изрично и сам не се върне да потърси своите резултати. За да стигне
тази информация до пациента, кръвни-
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ят център уведомява РЗИ, те започват
да издирват общопрактикуващия лекар,
който обслужва този пациент, а лекарят
трябва да издири пациента. Сами разбирате, че това едва ли въобще се случва. С
елементарни законови промени пациентът трябва да може да бъде извикан на
разговор, да му се повторят изследванията и да бъде насочен към съответните
лечебни заведения, за да се положат ефективните грижи, така както се прави по
цял свят. Нееднократно сме отправяли
предложения поне в знак на благодарност
кръводарителите да узнаят че са болни
от нещо, което може да застраши здравето и живота им.
Разпространението на хепатит С също
така изключително лесно става при поставяне на татуировка, пиърсинг, където
хигиената не е на достатъчно добро ниво.
Тук освен санкции и проверки от страна на институциите, които трябва да
следят тези студиа, липсва достатъчно
добри образователни програми за хората,
които работят, как точно да се извършват тези процедури, така че да пазят
максимално своите клиенти.
Работите с гастроентерологичното
дружество по проект за осигуряване
на национален скрининг за хепатит С.
Имате ли яснота ще се случи ли, имате
ли разбиране и подкрепа от министерството?

Всъщност скринингът е изключително
важна част от превенцията на разпространението на инфекцията, защото хората, които знаят, че са инфектирани,
биха могли да вземат мерки да се лекуват
и да спрат разпространението на инфекцията. Много хора са инфектирани при
медицински манипулации, извършени преди 1992 г., когато все още не е бил познат
този вирус. Тези хора вече над 30 г. имат
една скрита инфекция и започват нейните проявления в цироза, рак на черен
дроб, които струват скъпо и прескъпо на
държавата. Скринингът би могъл да бъде
тази стъпка, която България трябва да
направи, за да можем да откриваме тези
хора максимално бързо и да ги лекуваме,
за да не се достига до тежки и скъпи усложнения, които пак ние плащаме чрез
своите здравни вноски. Отправили сме
искане към здравната каса и министерството да се въведат поне елементарни
изследвания на чернодробни ензими като
част от профилактичния пакет, а защо
не и да се даде право на общопрактикуващия лекар директно да прави изследвания за хепатит В и хепатит С, в случай
че пациентът има рискови фактори или
пък симптоматика, която би могла да
насочва общопрактикуващия лекар към
такова заболяване. Има стъпки, които
с много малки промени и сравнително
малко средства биха могли да постигнат
огромен резултат в борбата с това иначе
скъпо заболяване и да намалят огромната
цена на бездействието в случая.
Събрахме се в работна група за изграждането на хепатитен план, където всички
тези въпроси трябваше да залегнат в една
ясна стратегия от стъпки и отговорности кой какво трябва да прави. За съжаление този документ така и не видя бял
свят, въпреки че съществува. Все още не
е късно това да се случи и се надявам, че
с настоящия екип на министерството
наистина ще се създаде такава работна група, която да начертае този път,
защото само това е начинът и ние да се
наредим сред държавите, които водят
сериозна борба с хепатит С. Само ще кажа,
че в Румъния има заделени над 6 млн. евро
за хепатит и те са предоставени от Европейската комисия чрез структурните фондове, защото румънците са били
достатъчно умни, когато са планирали
структурните фондове, да предвидят и
пари за здраве. Надявам се България да се
поучи от този опит и за следващия програмен период парите за здраве да бъдат
сериозно застъпени в структурните фондове на държавата, както и в програмите,
осъществявани и финансирани от ЕС.
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Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ,

ЛЪЧЕТЕРАПEВТ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И РАДИОХИРУРГИЯ,
„АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ“:

ИМАМЕ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ
ПРИ ОПАЗВАНЕ НА СЪРЦЕТО
ПРИ ЛЪЧЕТЕРАПИЯ
Български лекари рядко участват в конгресите по лъчетерапия. Какво ще демонстрирате от вашата работа през
изминалата година?
- България рядко е представена на
конференциите по лъчелечение. През
тази година ще има и още един български участник в научната програма на
годишната конференция на Европейското дружество по радиационна онкология (ЕСТРО). Наистина българските
участия са епизодични, а нов център
като нашия участва за пръв път. Искаме да покажем приложението на
техниката с контролирано дишане
при лъчетерапия на лява гърда за рак на
гърдата (на английски deep inspirational
breathhold – DIBH). Ние я прилагаме рутинно в нашия център.
При облъчване на лява гърда сърцето,
което е критичен орган, получава част
от лeчебната доза. Целта на тази техника е да минимализира дозата, която
сърцето би получило. Вече имаме достатъчно данни, че в дългосрочен план
дозата в сърцето има отношение към
развитието на исхемично заболяване
по-късно в живота на жената. Тази техника, разработена в нашия онкологичен център, ни позволява да намалим
общата и максималната доза, която
сърцето получава при лъчетерапия за
рак на лява гърда.
Нашият екип представя техниката
за лъчелечение при рак на лявата гърда

с контрол на дишането. Аз бих искал да
отбележа, че това е само една от напредналите техники на лъчелечение,
които се използват в нашия онкологичен
център. Ние също така развихме стереотактична радиохирургия, предлагаме лъче- и химиотерапия при тумори
на глава и шия, анален карцином, рак
на маточната шийка рак на ректума,
както и брахитерапия при карцином на
простатата и рак на шийката на матката. Всичко това са иновативни техники от най-модерната лъчетерапия.
Съвременната апаратура ни позволява
да планираме и изпълним лъчетерапевтичния план така, че пациентът да го
понесе с възможно най-малки странични ефекти.
Наскоро възродихме интракавитарната брахитерапия при рак на
маточната шийка заедно с колегите
гинеколози от „Аджибадем Сити клиник - Болница Токуда“ и вече сме лекували около десетина пациентки. Това е
един от основните методи за лечение на
по-напреднали тумори на шийката на
матката. Представлява поставяне на
източника на лъчелечение вътре в матката, което позволява да се реализира
по-висока доза директно в тумора. Това
е метод на избор при по-напредналите
тумори според всички международните
клинични ръководства.
Екипът на отделението по лъчетерапия на „Аджибадем Сити клиник“ е

Нормално е пациентите да се притесняват, че трябва да преминат
през лъчелечение. За тях това е
нещо доста необичайно и плашещо.
изключително мотивиран и се старае
да работи на най-високо ниво. От основаването на болницата до момента са
преминали над 1500 пациенти, на месец
преминават средно 130 - 140 пациенти.
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При лъчелечението се изисква колаборация между
различни специалисти – лекар специалист, медицински
физици, лекари специализанти, лаборанти, сестри,
така че лечението да се изпълни по най-добрия начин.
отделението ниe получихме акредитация от JCI, което е признание за високото качество на нашата работа.
Какъв е опитът ви с лъчетерапията,
щадяща сърцето, при рак на гърдата?
- Вече имаме резултати, които можем да представим. Лекували сме с тази
тази техника над 130 пациентки в последната година и половина. В момента имаме пет пациентки на лечение.
Успяваме да намалим с над 50% както
общата, така и максималната доза в
сърцето.
В какъв процент от случаите при рак на
гърдата се налага лъчелечение?
- Лъчелечението е един от основните
методи за лечение на рак на гърдата.
То обикновено последва оперативното лечение. Реалистично около 80% от
пациентите, диагностицирани с рак
на гърдата, ще се нуждаят от лъчелечение в една или друга форма. Ролята
на лъчелечението е да намали шанса за
локален рецидив на гръдната стена,
както и да се справи и с потенциално
метастатично заболяване.
Една от основните цели на модерното лечение на рака на гърдата е да се
съхрани самата гърда. Това може да се
постигне при сравнително ранно откриване на тумора и лечение с частична
резекция на гърдата (а не мастектомия). Лъчелечението е неизменна част
от комплексното лечение, което пациентката получава при съхранена гърда.
Оперативното лечение, лекарственото лечение и лъчелечението са различни
методи, които се ползват в зависимост
от стадия на пациента с цел да постигнем дългогодишен контрол върху заболяването. Нито едно от тях не допълва
или замества другите методи, а те се
допълват един друг. Във времето един
онкоболен пациент се лекува от поне 20
различни специалисти, като се започне
от диагностичното уточняване, активното лечение - операция и лъчелечение, лекарствено лечение и последващо
проследяване.
При лъчелечението се изисква колаборация между различни специалисти
– лекар специалист, медицински физици,
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лекари специализанти, лаборанти, сестри, така че лечението да се изпълни
по най-добрия начин и съответно да
можем да очакваме оптималните резултати за пациентката.
Какво представляват процедурата за
лъчелечение със задържане на дишането?
- Фракцията лъчелечение обикновено
отнема 10 до 15 минути, през които пациентката е оставена на специално легло, около което се завърта лъчетерапевтичната машина. Високоенергийното
лъчение, което използваме за лъчелечение, не се усеща при преминаването през
тялото. При техниката със задържане
на дишането ние инструктираме пациентката да поеме дълбоко въздух и да го
задържи. При това се променя донякъде
позицията на органите в гръдния кош,
по такъв начин част от белия дроб леко
изтласква сърцето назад, извеждайки
го от потенциално опасните зони на
лъчение. Деветдесет и девет процента
от жените се справят много добре.
Анатомичните промени, настъпващи с дишането, се преценяват много
прецизно на СТ скенер чрез направата
на няколко планиращи скенера преди започването на лъчелечението. По такъв
начин ние можем да видим много точно
позицията на сърцето и позицията на
белия дроб във всяка фаза на дишането.
Това се прави, преди да започне първият
лъчетерапевтичен сеанс. Последва лъчетерапевтичното планиране, което се
основа на компютърен модел на гръдния
кош на пациентката. Ние можем да зададем областите, които трябва да бъдат облечени, и също така областите,
които трябва да бъдат съхранени. По
време на лъчетерапията специална апаратура следи позицията на гръдния кош
и при излизането му от предварително
зададените параметри лъчелечението
спира, докато позицията бъде възстановена. Всички аспекти на лъчелечението се записват внимателно всеки ден.
Пациентът бива видян всяка седмица
от нашите специалисти. Тези прегледи
се документират детайлно.
Нормално е пациентите да се притесняват, че трябва да преминат през
лъчелечение. За тях това е нещо доста

необичайно и плашещо. Затова ги съветваме да тренират дишането си у
дома, това позволява да са много по-спокойни, когато дойдат за лъчелечение.
Много е важно пациентът да участва
заедно с нас в лечението.
Какви са лъчевите реакции при пациентите?
- Като цяло лъчелечението се понася
много добре. Очакваните странични
реакции включват обща уморяемост,
лъчев дерматит (подобен на леко изгаряне от слънцето), лек оток на гърдата,
понякога с леки болки в гърдата.
Колко време продължава облъчването?
- Обикновено около 25-26 секунди работи линейният ускорител. Ние реално
облъчваме пациента на няколко малки
сесии, продължителността на които
зависи от предписаната доза. Общото
време зависи от конкретния план. Пациентките успяват да дишат равномерно и това облекчава изпълнението на
облъчването за около 15 минути на ден.
Голяма ли е разликата при облъчване на
лява и дясна гърда?
- Има известна разлика - сърцето е
по-близо до лявата гърда. Това е причината, заради която сме въвели тази
методика. При дясната гърда също би
могла да се използва в определени случаи,
но рутинно я правим за рак на лявата
гърда. По същия начин тази методика
би могла да се използва при облъчване на
тумори в белия дроб. Предимството й
е, че намалява движението при дишане.
Необходимо ли е пациентът да спазва
диета по време на лъчетерапията?
- Не е необходимо да спазва никаква
диета специално за лъчелечението. Пациентът би могъл да си спазва диета,
препоръчана от химиотерапевт или
диетолог за заболяването. Има други
тумори, при които даваме съвети за диета – при тумори на глава и шия, в малкия таз и корема например, но при рак
на гърдата няма такива изисквания.
Интервюто взе
Десислава Николова
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СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

ПРОФИЛ
Д-р Иван Георгиев е специалист лъчетерапeвт в
Отделение по лъчелечение и
радиохирургия, „Аджибадем
Сити клиник Онкологичен
център – София“ от юни
2016 г. Работил е в МБАЛ
„Токуда“, София, както и в
СБАЛО ЕАД, София. Завършил е медицина през 1996 г. в
Медицинския университет
– София. Придобил специалност по лъчелечение през
2002 г. Д-р Георгиев има клинични интереси в различни
области на лъчелечението – високотехнологично
лъчелечение с модулиран
интензитет, в условията
на контролирано дишане
(тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата
млечна жлеза, тумори в
черен дроб и в близост до
диафрагмата и бъбреците),
стереотактична радиохирургия, тумори на глава и
шия, лъче- и химиотерапия
и др. Член е на Европейската
асоциация по терапевтична радиология и онкология
(ESTRO), Европейската
асоциация по медицинска
онкология (ESMO), Гилдия
на лъчетерапевтите в
България, Българско научно
дружество по медицинска
онкология и др. Д-р Георгиев е автор на множество
публикации и участия в
български и международни
научни събития. Участник
в научната програма на 37ата годишна конференция
на Европейското дружество по радиационна онкология (ESTRO) 20 - 24.04.2018,
Барселона, Испания
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ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ МИХАЙЛОВ, ДМ,

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ:

ЧЕРЕН ДРОБ И ПАНКРЕАС ВСЕ
ПО-ЧЕСТО СЕ ОПЕРИРАТ
БЕЗКРЪВНО
Какъв напредък отбелязвате в операциите
на жлъчно-чернодробната и панкреатичната хирургия през последните години?
- Моят основен интерес е хирургия на
черен дроб, панкреас, жлъчни пътища,
жлъчен мехур. През последните години в
тази област имаме голям напредък, което
включва основно безкръвните или лапароскопските операции. Това е бъдещето.
Хирургията в коремната област става
все по-малко инвазивна, все по-щадяща за
пациентите, все по-ефективна по отношение на болестта.
Има ли проблеми при операцията на панкреаса?
- Панкреасът е много сложен и деликатен орган по няколко причини. Първо, той
е орган с разнородна функция - ензокринна,
т.е. синтезира ензими, участващи в храносмилането, и, от друга страна, ендокринна
функция, т.е. синтеза на инсулина и други
важни хормони. Поради своята локализация и близостта му до големи кръвоносни съдове хирургичните интервенции на
панкреаса са изключително сложни. Освен
това панкреасъта е нежен, много фин орган, който не обича да бъде манипулиран
по никакъв начин. В миналото се е считало, че е противопоказно да се правят
операции на панкреаса поради лошите
резултати и тежките следоперативни
усложнения. През 80-те години на миналия
век в Европа и в САЩ, в развитите страни се създават специализирани центрове
по жлъчно-чернодробна и панкреатична
хирургия, какъвто е и нашият център, къ-
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дето детайлно се проучват причините за
тези усложнения и се създават алгоритми
за справянето с тях. Това довежда до драстично подобряване на преживяемостта.
В днешно време смъртността след операция на панкреаса е под 1%. За съжаление
усложненията са все още налице, но именно
грижата за тези болни в специализирани
центрове ни дава възможност те да имат
благоприятен изход. За функционирането
на такъв специализиран център е необходим широк спектър от специалисти (гастроентеролози, хирурзи, анестезиолози
и реаниматори, специалисти по образна
диагностика и други).
Ракът на панкреаса е една от основните индикации за операция на панкреаса.
При тумори в главата на панкреаса лапароскопският метод все още не се е утвърдил поради сложността на извършваната
интервенция. При тумори, разположени в
тялото и опашката на панкреаса обаче, все
по-често се оперира лапароскопски. Това
по никакъв начин не компрометира онкологичните резултати, но пациентът се
възстановява по-бързо и може да си отиде
вкъщи след няколко дни, което наистина
е добро постижение. Безкръвните операции са подходящи и при редица други заболявания на панкреаса (псевдокисти на
панкреаса, преканцерози и други).
Какви са симптомите за заболяване на панкреаса, има ли превенция?
- Оплакванията силно зависят от това
в коя част на панкреаса се намира туморът. При засягане на главата на панкреаса

обикновено пациентите се събуждат пожълтели в условията на пълно здраве преди това. Това насочва пациента да търси
медицинска помощ. При тумори в тялото
и опашката на панкреаса за съжаление
твърде дълго може да няма отчетливи
симптоми. Появата на болка като първи
симптом обикновено е свързано с прогресия на заболяването и прорастване на тумора към съседни органи. Това пък силно
намалява шансовете за радикално лечение.
А по отношение на черния дроб?
- Друг голям напредък е хирургичното
лечение на туморите на черния дроб. Те
могат да бъдат първични или вторични
(метастатични). Хирургичното лечение
на първичните тумори често е комплицинарано поради наличието на съпътстващата цироза на черния дроб. Някои
от тези пациенти обаче могат да бъдат
излекувани успешно с чернодробна трансплантация. Най-често метастазите
(разсейките) в черния дроб са от тумори
на храносмилателната система. Повечето от пациентите с колоректален карцином развиват такива в хода на болестта.
Лечението е комплексно и отново изисква
мултидисциплинарен екип, включващ
хирурзи, онколози, гастроентеролози,
лъчетерапевти и други. В някои случаи
се препоръчва едновременното премахване на първичния тумор (резекция на
червото) и метастазите в черния дроб.
Това все по-често става лапароскопски
(безкръвно), което осигурява много побързо възстановяване на пациента > 80
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ПРОФИЛ
Доц. д-р Васил Михайлов, дм, е сред водещите чернодробни хирурзи у нас. Той е част от екипа, който
извършва трансплантации на черен дроб във ВМА, и
един от учениците на проф. д-р Николай Владов. Такава
е и темата на дисертацията му, която защитава през
2015 година. Завършил е медицина през 2003 година. Оттогава работи във ВМА. Има редица специализации в
областта на висцералната хирургия в престижни световни центрове. Преминал е специализация по лапароскопска чернодробна, панкреатична и жлъчна хирургия
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в Париж, Франция, по чернодробна трансплантации в
Бирмингам, Великобритания, по донорска хирургия в
Падуа, Италия, и много други. Има над 40 научни публикации. Член е на Международното общество по чернодробна трансплантация, Европейското общество по
трансплантация на орган, Международната хепатопанкреатично-жлъчна асоциация, Международната
асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите, Българската асоциация по трансплантация,
Европейското общество по медицинска онкология и др.
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Лапароскопските интервенции
са много по-щадящи за пациента,
водят до по-бързо възстановяване, по-кратък болничен престой и
оттам до по-голяма крайна финансова ефективност.
и прави възможно незабавното започване
на химиотерапията, без забавяне, а това,
разбира се, подобрява крайния резултат
от лечението. В други случаи може да започне с химиотерапия и операцията да
се извърши на втори етап или пък първо
операция на чернодробните лезии и операция на първичния тумор след това. Извършването на лапароскопски операции
при всички случаи има редица предимства като по-бързо възстановяване на
пациента, по-малък болничен престой и
др. Преди десетина години за първи път
се заговори за лапороскопски операции
на черния дроб и тогава имаше редица
условности по отношение на размера и
локализацията на метастазите, докато
днес се извършват големи и сложни резекции по безкръвен път, което е наистина
постижение. Метастатичните тумори
(разсейки) в черния дроб от други тумори
рядко са показани за оперативно лечение.

SHUTTERSTOCK

Каква част от пациентите са с туморни
заболявания, има ли превенция?
- За съжаление повечето от нашите
пациенти са със злокачествени заболявания. Немалка част от тях са в напред-

нал стадий, което е неблагоприятно по
отношение на прогнозата. За съжаление
възрастта на злокачествените заболявания пада, имаме много млади пациенти.
Първичните тумори на черния дроб
обикновено възникват на фона на цироза,
която пък е следствие на вирусни хепатити и/или злоупотреба с алкохол. Така
че превенцията е свързана с ограничаване
на тези фактори. Необходимо е пациентите да се изследват за наличието на хепатитни вируси. За превенция на хепатит
Б има ефективна ваксина. За хепатит С
няма такава, но пък преди няколко години
са разработени медикаменти за лечение,
което е истински прелом в медицината.
Това със сигурност ще промени профила на
пациентите с първичен чернодробен рак.
Вторичните тумори на черния дроб и
по-специално метастазите от колоректален карцином са функция от честотата и
развитието на първичния тумор. Превенцията включва профилактичен преглед,
консултация с гастроентеролог и фиброколоноскопия. За панкреаса за съжаление
няма ефективна програма за превенция.
Разбира се, редовните прегледи и консултацията с лекар специалист могат да помогнат за ранното откриване на това
сериозно заболяване.
Моят съвет е да се правят редовно профилактични прегледи, поне веднъж в годината. Отклонения в кръвните изследвания
и ехографията на коремни органи могат да
заострят вниманието и да наложат повисокоспециализирани изследвания като
скенер или ядрено-магнитен резонанс и

да поставят диагнозата много по-рано,
а това е свързано и с по-успешно лечение.
Така например много често установяването на кръв в изпражненията се неглижира
и се започва самолечение за хемороиди в
продължение на месеци и в един момент
се оказва, че имат рак на дебелото черво
с метастази в черния дроб. Пациентите
трябва да са критични към своето състояние, към здравето си, както и да бъдат
взискателни към своите лекари.
Заплаща ли здравната каса лапароскопските операции?
- За съжаление според Националния рамков договор много от консумативите, необходими за лапароскопските операции, не
се покриват от здравната каса. Това със
сигурност е лимитиращ фактор. Както казах по-рано, лапароскопските интервенции
са много по-щадящи за пациента, водят до
по-бързо възстановяване, по-кратък болничен престой и оттам до по-голяма крайна финансова ефективност. Аз се надявам
в следващите години този въпрос завинаги
да бъде решен. Работата на лекаря е да
знае и да приложи най-ефикасното лечение
на базата на научни доказателства, а не
да влиза във финансови взаимоотношения
с пациентите. Не бива доплащането на
консумативи да бъде фактор за избора
на метода за лечение. Лапароскопските
операции са добър пример за това как
едно лечение, макар използващо различни
консумативи, излиза финансово изгодно
предвид съкратения болничен престой,
по-бързото възстановяване и работоспособност. По света отдавна съществува понятието еднодневна хирургия. Например
извършва се лапароскопска операция на
жлъчния мехур и пациентът се прибира
при семейството си вечерта. В България
допреди известно време здравната каса
изискваше тези пациенти задължително
да останат в болницата една нощ. Абсолютно необяснимо този престой беше
увеличен на два дни. Същото се отнася и
за пациентите с ингвинална херния. Така
днешната ми пациентка с лапароскопска
операция на жлъчката ще лежи още два
дни в болницата, което струва пари на
касата, без това да е необходимо.
Интервюто взе Десислава Николова
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> ПРОФИЛ
Главен асистент д-р Антон Георгиев е преподавател изследовател в катедра „Органична химия“ при Химикотехнологичния и
металургичен университет – София, от 2014 г. Преди това е бил
докторант и изследовател в същата катедра. Работи в областта
на синтеза на органичните хромофори и приложението им за HiTech
и фотониката. Друга негова област са спектрални методи за анализ
в органичната химия и квантово-химични изчисления. Има над 25
научни публикации в международни научни списания с висок импакт
фактор. Носител е на награда „Академик Иван Юхновски“ 2017 за цялостни високи постижения на млад учен в областта на органичната
химия. Специализирал е във Франция, Чехия и Германия. Рецензент е
за няколко научни списания в Елсевиер (Elsevier).

ЦИГАРЕНИЯТ ДИМ Е ВРЕДЕН

и за активните, и за
пасивните пушачи
Антон Георгиев,
ХТМУ
Дебатът за връщането на възможността за пушене на закрито стана
актуален. Бихте ли обяснили какво
точно се съдържа в цигарения дим?
Тютюнът е растителен продукт, който съдържа органични вещества, такива
като никотин, етерични масла, кислород-, азот- и сярасъдържащи съединения.
Никотинът е основната съставка, заради
която го използват пушачите. Цигареният дим е продукт от изгаряне на тютюна. При изгарянето се образуват разпадни
(вторични) продукти в резултат на окислителни процеси от високата температура. Установено е, че температурата
на въглена в цигарата в най-горещата си
точка достига близо 800 градуса. Именно
там протича интезивно окислително
разпадане на органичните съединения
до въглероден оксид, въглероден диоксид, серни и азотни оксиди, канцерогенни вещества (бензпирени, нитрозамини,
формалдехид и др.), свободни радикали,
които попадат директно в белия дроб и
организма на пушача. Идентифицирани и
доказани са около 800 съединения, като
90% от тях са вредни за здравето.
Защо тютюневият дим е вреден както
за пушачите, така и за околните?
Когато се издишва цигареният дим от пушач в затворено помещение, той попада
в околната атмосфера заедно с повечето

вредни продукти от изгарянето и всички
намиращи се там вдишват дима (пасивни
пушачи). Тезата, че вредните вещества за
пасивните пушачи са в по-малки количества и не биха имали такива поражения, е
неприемлива, защото при продължително
вдишване пораженията са почти същите
както при активния пушач. Установено е
от Световната здравна организация, че
вдишването на цигарен дим води до рак
на белия дроб и устната кухина, както
и до хронични заболявания на белия дроб
и сърдечно-съдовата система. Затова
смятам, че връщането на тютюнопушенето в затворени помещения не трябва
да се случва по няколко причини. Първата
е социалната - човек трябва да полага
грижи за здравето си и освен себе си да се
опитва да пази и околните. Пораженията
върху децата са по-големи, отколкото
при възрастните. Втората причина е
икономическа – колкото повече хора са
изложени на цигарен дим, толкова е поголяма вероятността да се разболеят.
Това води до понижена трудоспособност,
високи разходи за здравеоопазване, повисока смъртност и инвалидизации. Друг
фактор е вентилацията в затворените помещения. Липсата на ефективна
вентилация повишава в пъти риска от
заболявания при непушачи, намиращи се
в задимени помещения. Противниците
на сегашното ограничение казват, че

въздухът в градски условия е по-мръсен.
Въздухът е замърсен и това също опира до екология и самосъзнание – колите
втора употреба, които отделят повече
замърсители, липсата на катализатори,
качеството на горивото, използването
на твърдо гориво за отопление, индустриални производства и др. Всички те
оказват влияние върху въздуха, който
дишаме. Мисля, че освен законодателно
и екологично решение на посочените
проблеми (което трябва да е качествено, ефективно и да се спазва строго)
трябва и ние да бъдем по-активни в опазването на природата и повишаването
на качеството на въздуха. Например да
не използваме масово колите си, за да се
возим сами в тях, а вместо това да използваме обществен транспорт.
Какво ще кажете за емисиите, отделяни при ползване на бездимни тютюневи продукти и на цигарите? Каква е
разликата между двете?
Напоследък се налагат т.нар. електронни
цигари, както и най-новите продукти,
в които има тютюн, който се нагрява.
При нагряване с ниска температура
тютюнът не гори, а се изпаряват вода
и никотин, който е необходим на пушачите. Според мен, а и според наличните статистически изследвания, тези
бездимни продукти са по-малко вредни
от конвенционалните цигари. Данните
за качеството на въздуха в затворени
помещения показват, че въглеродният
оксид е в пъти по-малък в сравнение с конвенционалните цигари, серните и азотните съединения почти липсват. Дали
с или без цигари, въздухът в затворени
помещения съдържа под някаква форма
вредни вещества от самото дишане на
хората, от парфюми, свещи, всякакъв тип
ароматизатори, с които са разпръскват
синтетични вещества.
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ДЕПРЕСИЯТА –
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Психиатрия

Тъгата е усещане, което всички изпитват, и е нормална реакция в трудни времена от живота, която преминава след
известен период от време. Когато човек
има депресия обаче, тя засяга нормалното му функциониране. Депресивното
разстройство не е знак, че човекът е
слаб или безхарактерен, то просто е
състояние, което се нуждае от лечение.
От него в определен момент от живота
страда една четвърт от населението
на Земята.

разстройства, които влияят върху възрастните, започват с повишена тревожност в детството.
Депресията може да се появи отново,
съпровождаща сериозни болести като
диабет, рак, сърдечна болест или болест на Паркинсон, като тя може да
влоши тези заболявания, както и те
нея. Понякога лекарствата за тези болести могат да предизвикат странични
ефекти, които да подсилят депресията.

Болестта на тъгата

Не всеки, страдащ от депресия, проявява всеки неин симптом. Тежестта и
честотата на симптомите, както и
тяхната продължителност зависят
от индивида и неговите специфични заболявания, като симптомите могат да
варират и в зависимост от стадия на
заболяването.
Депресията се среща по-често при
жените, отколкото при мъжете, заради
биологични, житейски, хормонални и
психосоциални фактори.
Жените с депресия не проявяват
всички симптоми на заболяването, но
жените с депресия като цяло изразяват симптоми като тъга, чувство на
вина и чувство на липса на собствена
значимост.
Например жените са изключително
уязвими и податливи на депресия след
раждане, когато хормоналните и физическите промени и новите задължения
за отговорности и грижите за новороденото могат да се окажат прекомерни.
Мъжете изпитват депресия по различен начин в сравнение с жените. При
тях обикновено депресията се свърза
с умора, раздразнителност, загуба на
интерес към любими занимания и нарушения на съня. Мъжете могат да се
насочат към злоупотреба с алкохол и
наркотични вещества, когато са депресирани. Те могат да бъдат фрустрирани, обезкуражени, раздразнителни,
гневни и понякога да са склонни към
насилие. Някои мъже могат да се посветят изцяло на работата си, за да не
говорят за депресията, която изпитват, със семейството и приятелите си,
или да се държат припряно.

Според класификацията на Националния институт за ментално здраве
на САЩ тъгата е само малка част от
депресията, а някои хора с депресия
може изобщо да не изпитват тъга. Депресията има много други симптоми,
в това число и физически. Човек страда от депресия, ако някой от следните симптоми продължава повече от
2 седмици - постоянна тъга, тревога
или усещане за празнота, чувство на
безнадеждност, песимизъм, чувство
за вина, безпомощност, чувство за
липса на собствена значимост, загуба на интерес към удоволствията
от живота, към практикуване на любимите хобита, спад на енергията,
лесна уморяемост, усещане за липса
на бързина, трудна концентрация, намалена памет, трудност при вземане
на решения. Към симптомите могат
да се прибавят трудното заспиване,
ранното сутрешно събуждане и свръхсънливостта, повишеният апетит и
промените в теглото, раздразнителността, припряността и мислите за
самоубийство.

Какво отключва депресията

Много фактори могат да отключат
депресия, но сред най-разпространените са загубата на любим човек или
приятел, трудни връзки, преживени в
детството тежки събития или някаква
стресова ситуация.
Депресията може да се отключи във
всяка възраст, но обикновено започва в
тийнейджърските години или ранните
20 или 30 години. Повечето хронични

Всяка депресия е различна
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Кой се преструва на болен

Преди навлизането в пубертета при
момичетата и момчетата поравно се
повишава рискът да изпаднат в депресивно състояние. Детето с депресия
може да се преструва на болно, да отказва да ходи на училище, да лъже родителите си или пък да изпитва тревога
от това, че родителите му ще умрат.
Тъй като поведението в норма варира
в зависимост от възрастта, може да се
окаже трудно да се прецени дали детето преминава през временна фаза, или
страда от депресия. Понякога родителите започват да се тревожат от поведението на детето си или учителите
съобщават, че детето не е на себе си или
има странно поведение. В такъв случай
детето трябва да бъде консултирано
с педиатър за физическите симптоми,
които проявява, педиатърът може да
прецени и да го насочи към психотерапевт за най-точна диагностика на
състоянието му. При децата хронични
разстройства като депресията възникват с повишени нива на тревожност.
Тийнейджърските години обикновено
са тежки, тъй като в пубертета децата формират своята идентичност
и самостоятелност от родителите
си, справят се с появяващите се полови белези и възникваща сексуалност и
се стремят да вземат самостоятелни
решения за пръв път в живота си.
В тази възраст могат да се очакват
странни настроения, но депресията е
нещо различно. Децата и тийнейджърите с депресивно разстройство могат да
се забъркат в редица проблеми, да не се
справят в училище, да бъдат негативни
и раздразнителни и да се чувстват неразбрани. Ако родителите не са сигурни дали
просто е от възрастта, трябва да преценят колко дълго продължават симптомите, колко тежки са те и как се представя
в своите постижения детето спрямо себе
си в друг период. Тийнейджърите с депресия могат да бъдат тревожни, да имат
хранителни разстройства и да злоупотребяват със забранени вещества. При
тях рискът от самоубийство е по-висок.
Децата обикновено разчитат на родители, учители и роднини, които > 84
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Видове депресия
Тежка депресия: Тежки симптоми, които
пречат на способността на хората да работят, да спят, да учат, да се хранят и да
се наслаждават на живота. Такъв епизод
може да възникне само веднъж в живота
на човека, но по-често се преживяват
няколко епизода.
Персистиращо депресивно разстройство: Депресивно настроение, което
продължава поне 2 години. Лице, диагностицирано с персистиращо депресивно
разстройство, може да има епизоди на
тежка депресия заедно с периоди на помалко тежки симптоми, но симптомите
обичайно продължават около 2 години.
Психотична депресия, която се проявява,
когато човек има тежка депресия плюс
някаква форма на психоза, като например
фалшиви вярвания или скъсване с реалността (заблуди), или чуване на гласове
или виждане на неща, които другите не
могат да чуят или да видят (халюцинации).
Следродилна депресия, която е много
по-сериозна от „умората след раждане“,
която много жени изпитват когато

хормоналните и физическите промени и
новата отговорност за грижа за новородено могат да бъдат претоварващи.
Смята се, че 10 до 15% от жените преживяват следродилна депресия.
Сезонно афективно разстройство (САР),
което се характеризира с появата на депресия през зимните месеци, когато има
по-малко естествена слънчева светлина.
Депресията обикновено започва през пролетта и лятото. САР може ефективно да
бъде лекувана със светлинна терапия, но
почти половината от пациентите със
САР не се чувстват по-добре само с нея.
Антидепресантите и психотерапията
могат да намалят симптомите на САР
самостоятелно или в комбинация с лека
терапия.
Биполярното разстройство е различно
от депресията. Причината, поради която
е включено в този списък, е, че някои
пациенти с биполярно разстройство
изпитват епизоди на екстремно ниски
настроения (депресия). Човек с биполярно
разстройство също изпитва екстремни
високи настроения (наречени мания).

се грижат за тях, да разпознаят техните страдания и да им окажат помощ.
Много тийнейджъри не знаят къде да
потърсят психологическа помощ, други
не искат помощ, защото смятат, че
симптомите на депресията са резултат от натоварването в училище или
са присъщи на пубертета. Други юноши се тревожат какво ще си помислят
хората за тях, ако ходят на психолог.
Депресията често продължава и се появява отново в зрялата възраст, ако
се остави нелекувана. Ако родителите преценят, че детето им страда от
депресия, трябва веднага да започнат
да говорят за това, да предложат емоционална подкрепа, разбиране, да проявят търпение и да окуражават детето.
Те задължително трябва да говорят с
детето, не непременно за депресията,
но да го изслушват внимателно. Никога
не бива да се подценяват чувствата,
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които детето изразява, особено споменаването на самоубийство. В този
момент е важно да се припомня на детето, че с времето и благодарение на
лечението депресията ще изчезне.

Душевното страдание на
възрастните

Да имаш депресия за дълъг период от
време не е част от нормалното остаряване. Повечето възрастни се чувстват
удовлетворени от живота си, въпреки
че броят на физическите им проблеми и
заболявания нараства. Депресията при
възрастните е трудна за откриване, защото нейните симптоми са по-трудни
за установяване. Понякога възрастните
в депресия се чувстват уморени, имат
нарушения на съня или пък са гневни и
раздразнителни. Объркването или нарушеното внимание, предизвикани от
депресията, могат да изглеждат като
болест на Алцхаймер или други нарушения на централната нервна система.
Възрастните хора могат да имат установени сърдечни нарушения, да са преживели инсулт или инфаркт, да страдат
от злокачествени заболявания, които
също да предизвикват симптоми на депресия, или пък да приемат лекарства
със странични ефекти, които допринасят за депресията.
Някои възрастни пациенти могат да
изпитват това, което лекарите наричат васкуларна депресия или атеросклеротична депресия. Тя може да се дължи
на нарушена гъвкавост и стесняване
на кръвоносните съдове. Това пречи на
нормалното кръвообращение към органите на тялото, в това число и мозъка.
Понякога е трудно да се различи тъгата след загуба на любим човек, което е нормална реакция и обикновено
не изисква професионалната намеса на
психотерапевт, от депресията, която продължава дълго време и изисква
лечение.
Дори най-тежката депресия може да
бъде лекувана и колко по-рано започне
лечението, толкова по-ефективно е то.
Повечето възрастни усещат подобрение след терапия с антидепресанти,
консултация с психотерапевт или и
двете. 

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Вдъхновяваща наука и
иновации“ събра лекари,
учени и предприемачи
Научно-технологичната фармацевтична компания „Мерк“
стартира серия от грантове по повод 350-годишнината ú
Забележителните научни открития и постижения с мисъл за човешкото
здраве, както и какво предстои да се случи в областта на медицината и
науката през следващите години дискутираха лекари, учени, социални
предприемачи и представители на институциите на мултидисциплинарната конференция „Вдъхновяваща наука и иновации“, която се проведе
в София на 3 май 2018 г. Организатор на събитието бе фондация „В
помощ на здравето“ с подкрепата на „Мерк България“.
Специален гост в първата част на конференцията беше Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика, която представи
визията на МТСП за човешкото здраве и развитие, иновативните междусекторни програми с фокус върху интеграцията на социални и здравни
услуги и дългосрочната грижа за уязвимите групи. Конференцията получи
поздравителни адреси от: Министерството на здравеопазването, д-р
Андрей Ковачев, член на председателството на Европейския парламент
(квестор), Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз
и други.
Председателите на научните дружества по ендокринология – проф. д-р Анна-Мария Борисова, по неврология
– академик проф. д-р Иван Миланов, по кардиология – проф. д-р
Арман Постаджиян, и по онкология – проф. д-р Асен Дудов,
направиха обзор на дългия
път, който е извървяла медицината през последните
три столетия, и дадоха
своята прогноза за това
в каква посока ще се

движат научните открития в бъдеще. Водещите специалисти говориха за направленията, за които медицината ще има решение в скоро
време и какво да очакваме през идните години. Във втората част на
конференцията „България – иновации и наука в действие“ учени и
предприемачи дискутираха за потенциала на страната ни за социални
и здравни иновации. Владимир Томов, председател на фондация „В
помощ на здравето“ и на Алианса на хората с редки болести в България,
разказа своята лична вдъхновяваща история за битката, която е водил със
страшната диагноза на дъщеря си, и за пътя, който е извървял до днес.
Той говори и за своята нова инициатива Care Givers, целяща подкрепа
за хора със специфични заболявания и техните близки.
Д-р Ана Цакова, изпълнителен директор на „Мерк България“, представи възможностите за включване на млади лекари и учени от цял свят,
включително и от България, в глобална програма за финансиране под
формата на серия от грантове по повод 350-годишнината на компанията. Мисията на инициативата е да се стимулират иновативни проекти
в следните области, които ще бъдат от голяма важност в бъдеще:
Healthy lives/Drug Discovery = Здравеопазване и терапия/създаване
на нова или подобряване на молекула или технология за лечение на
ракови или автоимунни заболявания
Life Reimagined/Synthetic Biology = нови технологии и инженерни материали, които да се адаптират към фактори на околната среда
(светлина, топлина, електромагнитни вълни, др.)
Materials&Solutions = подобрени технологии за производство на
вещества и продукти, подобряващи качеството на живот, агрономството и опазването на околната среда, основаващи се на разбирането на
човешкият микробиом/микрофлора
Digitalization&Computing = създаване на модели, използващи компютърни алгоритми да се предвидят качества, специфики и реакции на
различни субстанции и вещества върху човек и
околна среда или модели за синтезирането на
вещества/смеси за зададен проблем.
„Мерк“ ще финансира с до 350 000
евро годишно за период от 3 години найдобрите разработки във всяка от тези
области. Конкурсът е отворен за млади
учени и предприемачи от цял свят,
включително и България. Срокът за
кандидатстване е 15 август 2018
г., а повече информация за конкурса може да бъде намерена
тук: https://www.merckgroup.
com/en/research/open-inno
vation/350anniversaryactiv
ities/researchgrants.html
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ПРОФ. Д-Р ВИХРА МИЛАНОВА, ДМН,

ЗАВЕЖДА КЛИНИКАТА ПО ПСИХИАТРИЯ
В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“:

ЛЕКАРИТЕ
МНОГО ЧЕСТО СА
ЗАСЕГНАТИ ОТ ДЕПРЕСИЯ
Какво представлява депресията, какво я
отключва, има ли сезонност, в какви възрасти се проявява?
- Болните от депресия са немалка
част спрямо популацията и спрямо
другите заболявания се срещат често. Според изследване на Световната
здравна организация от 2017 г. 4.4% от
населението на земята, или 300 милиона
души, страдат от депресия. Тя засяга
5.1% от жените и 3.6% мъже, а броят
на депресивно болните се е увеличил с
18.4 от 2005 до 2015 г. От друга страна,
хората стават по-чувствителни, по-информирани, заявяват и търсят помощ.
Тежестта на депресията се измерва с годините, преживени в болест. В
различните райони на света е различно,
но като че ли хората в Европа и Америка – в по-богатите страни – по-тежко
преживяват депресивните моменти.
Според проучването на СЗО в България
боледуват 5% от населението, а общо 8%
от годините им са преживени в болест
по тази причина.
Един от сериозните проблеми, свързани с депресията, са самоубийствата. Над
800 хиляди души в света се самоубиват.
Самоубийството е сред първите 20 причини за смърт в света. 1.5% от всички
починали са реализиралите самоубийство. Това е и втората причина за смърт
при младите хора на възраст между 15
и 30 години. Честотата е по-малка в
държави с нисък и среден стандарт – 5
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на 100 000. В държавите с висок стандарт достига 20 на 100 хиляди. Мъжете
по-често реализират самоубийство, а
жените правят повече опити. 2/3 от
самоубийствата са в страни със среден
стандарт на живот.
При голяма част от случаите на депресия разстройството започва с телесни оплаквания – световъртеж, сърцебиене, болка. Депресията потиска целия
организъм, включително и имунитета.
Възниква риск и от други заболявания,
като инфаркт например. Депресията се
отключва не толкова заради финансови
проблеми, колкото заради проблеми в
личния живот и стреса на работното
място. Жените боледуват по-често, но и
те по-често търсят помощ. Най-много
от хората, които попадат при нас, са с
депресия – с рекурентно депресивно разстройство и с биполярна депресия - става въпрос за повтарящи се депресивни
епизоди, които се редуват с епизоди на
приповдигнато настроение. Най-често
това се случва пролет и есен. Депресията се обостря в преходните сезони. През
лятото и зимата са по-малко болните.
Направили сте проучване на депресията
при лекарите през последните години.
Какви са резултатите?
- Да, лекувахме над 30 колеги през
последните години, направи ми впечатление и си зададох въпроса дали
има уникални фактори, които отключ-

ват депресията при лекарите, каква е
реакцията на другите лекари, когато
видят лекар с депресия, лекуват ли се
самите лекари или не. Проучването не
е представително, но дава насоки за понататъшна работа.
Лекарите и депресията – това е страдание в самота. Според данните от литературата повече от 60% от лекарите с депресия не търсят помощ поради
страх, че ще си загубят работата. Стигмата е много сериозен проблем. Двайсет
и седем процента се самолекуват. Пет
процента си предписват лечение, 6%
сменят местоработата си. На практика много малка част получават помощ.
Когато лекарите видят свой болен колега, те отбягват да го диагностицират.
По-скоро се дистанцират. Лекарите са
по-малко активни при поставянето на
диагноза за колега. Депресивният лекар
по-рядко търси помощ. Той смята, че е
необичайно да боледува, смята, че не е
раним и сам ще се справи.
Един от изводите ми е, че липсват
доверени лекари, към които можеш да
се обърнеш като към изповедник. Има
и все повече публикации за депресията
при студенти по медицина и специализиращи лекари.
Решенията за единица време, които
лекарят взима, са много. Промените в
системата на здравеопазването, навлизането на новите технологии доведоха
до намаляване на контрола върху > 88
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ПРОФИЛ
Проф. д-р Вихра Миланова, дмн, завежда Клиниката
по психиатрия в УМБАЛ
„Александровска“ и е национален консултант на
България по психиатрия.
Завършила е медицина в София, има над 38 години стаж
като психиатър, специализирала е във Великобритания, Ирландия и Гърция.
Проф. Миланова има над 220
публикации в реномирани
рецензирани издания, а
научните й трудове имат
над 6000 цитирания в
български и чуждестранни
списания.
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Обикновено медицинските
специалисти не търсят помощ.
В България 5% от населението боледуват от депресия.

приходите и сигурността на болните.
Това също е рисков фактор. Те водят до
стрес, неудовлетвореност, изпепеляване
и депресия. Много доктори пък се чувстват дискомфортно да лекуват колегите
си. При регистриране на симптоми, при
установяване на диагнозата лечението
трябва да започне незабавно. Лекарите
не искат да бъдат приемани в болница.
А ако има суициден риск, приемането в
болница е животосъхраняващо.
Какво правят лекарите, които боледуват
от депресия?
- Голяма част нищо не правят, друга
голяма група прибягват към себелечение,
организират си ваканция, процедури,
четат книги, отдават се на хобита и
на последно място си предписват антидепресанти. Други се лекуват с алкохол. Оказва се, че лекари, които са реализирали самоубийство, са имали много
по-малко антидепресанти в кръвта си,
което показва липса на лечение. Когато
започнеш да се лекуваш сам, ефектът не
е много добър.
През периода 2014 – 2016 г. в Клиниката по психиатрия са лекувани 33 лекари
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с депресия. Повечето са жени - 2/3 жени
от тях, останалите са мъже. Според извадката осем души са без специалност,
от лекарите със специалност най-много
са педиатрите, личните лекари и лекарите по дентална медицина. Извадката
е непредставителна, малка е, просто са
попаднали тук. По света най-често от
депресия боледуват анестезиолозите. У
нас не е така, може би защото са много
малко и са останали най-устойчивите.
Много лекари страдат от нелекувана
или недобре лекувана депресия, тъй като
се страхуват да получат професионална помощ. При много лекари професионалният опит допринася за депресия и
съпътстващи заболявания, свързани със
стреса, като хипертоничната болест и
диабета. Лекарите по-често боледуват
от депресия и имат по-висок суициден
риск, отколкото в общата популация.
По-натоварващите специалности като
хирургия, онкология са много застрашени от депресия. Интересно е, че психиатрите не боледуват повече от другите
колеги.
Какви са причините?
- Лекарите би трябвало да са с висок
контрол в ситуации, в които не могат
да контролират средата, условията на
труд, и това повишава суицидния риск
в сравнение с групите професии, при
които се изискват по-слаб контрол и
отговорност при вземане на решения.
Докато в тази професия, когато виждаш, че не можеш да се справиш, се отчайваш повече. Оказва се, че стресът
на работното място е ключов. Всеки
от колегите познава несигурността,
всеки познава естеството на вземане на
трудни решения. Лекарите дълго време
са на работното си място, има риск от
грешка при вземането на трудни решения. Поемането на отговорност е трудна работа. Срещата с трудни случаи,
особено терминално болни и липсата
на подкрепа от страна на колегите, са
в основата на депресията.
Направила съм въпросници като анкета, за да могат да се произнесат колегите. По света най-честите психични разстройства при лекарите, които
реализират самоубийства, са депресия,

алкохолизъм, злоупотреба с психоактивни вещества и те най-често прибягват
до свръхдоза лекарство и огнестрелно
оръжие. Предполагаме, че алкохолизмът
е много разпространен, също като по
света.
Освен стреса на работното място
липсата или загубата на партньор
е основна причина за депресията. На
много по-заден план са финансовите
затруднения, които лекарите срещат.
Бракът е един от най-мощните буфери
за емоционалния дистрес. Разводите при
лекарите са сравнително по-малко, отколкото в общата популация. Те правят
всичко възможно да си запазят брака.
От друга страна, когато има проблеми
в семейството, това е рисков фактор
за депресия и самоубийство.
Висок ли е рискът при младите лекари?
- Сред специализантите, особено в
Европа, има много високо натоварване.
Изчислено е, че депресията в последните
години по време на обучение по медицина
и сред специализантите е много по-висока, отколкото в общата популация - с
15 до 30%. Има много изследвания, които
показват, че когато натоварването е
голямо, младите лекари трудно издържат. Т.нар. бърнаут, или синдромът на
изпепеляването, се проявява в условията
на тежко натоварване и неудовлетвореност от работата, но невинаги води до
депресия. Депресия развиват хора, които
имат предразположеност. Бих искала
да кажа, че нашите специализанти са
поставени в много по-благоприятни позиции и имат защитено работно място
в сравнение с колегите си в западните
клиники. Самоубийството е на второ
място като причина за смърт сред младите хора след пътнотранспортните
произшествия според статистиката.
Направихме презентация пред колеги
невролози и психиатри. Депресията сред
лекарите е тема, по която малко се говори. А нашите условия на работа и случващото се в сектора, което се отразява
не само върху пациентите, но и върху
колегите, показват, че е необходимо да
се говори.
Интервюто взе Десислава Николова

д-р Мариела Хитова

Най-доброто в
дерматологията и
естетичната медицина
на едно място

К

Kлиника „EвроДерма“ е уникално
съдружие между
трима водещи
дерматолози - чл.кор. проф. д-р Николай Цанков,
доц. д-р Жана Казанджиева и д-р
Мариела Хитова. Ние сме обединени от общата цел да дадем
възможност на пациентите
да намерят абсолютно всичко в областта на клиничната
дерматология, венерологията
и естетичната медицина на
едно място. И то гарантирано
като качество и възможности
на най-високо ниво.
В медицината компромисът
не е избор. Това изкуство се развива неустоимо бързо и предлага все повече нови решения
и предизвикателства. Трябва
да бъдем много подготвени, да
притежаваме задълбочени познания, за да преценим какво да
изберем от пороя предложения,
с които ни засипват ежедневно. Затова екипът ни е изключително внимателно подбран
и на фона на многото естетични практики ние надграждаме
с човешки потенциал, техника
и абсолютно завършен цялостно дерматологичен спектър.
Съвместната работа на
няколко поколения дерматолози дава възможност за среща на мъдростта на опита и
устрема напред в съвършена
симбиоза.
Всички апарати и материали в клиниката са сертифицирани, лекарите притежават

лиценз и се работи по стандартите на добрата клинична практика. Процедурите се
изпълняват от обучени лекари
след подписване на информирано съгласие и прилагане на съответния стикер на продукта.
Уникалното при нас е, че към
клиниката има разкрити четири специализирани центъра - за лечение на витилиго
(единствен за Източна Европа
проект заедно с университета „Маркони“ в Рим); за алергологични заболявания - с наймного тестове за контактни
алергени в страната - над 250;
за микология - единственото
място за преглед, изследване
и всички видове лечение; за
лечение на хемангиоми при
деца - иновативен пилотен за
страната подход под лекарско
наблюдение. Скоро предстои да
открием по френски проект и
едно от двете училища за атопични деца.

Ние не спираме да се
усъвършенстваме и
надграждаме

В клиниката можем да избираме от много апарати. АЛМА
лазерната система предлага
може би най-многообразната платформа в момента,
която дава широк спектър за
решение на безброй проблеми:
премахване на хемангиоми и
капиляри, заличаване на пигментни лезии, лечение на гъбички по ноктите, неоперативен фейслифтинг, епилация,

премахване на татуировки.
Ценното е, че процедурите са
ефикасни, щадящи, фотонезависими, неболезнени, а пациентите могат да се върнат на
работа веднага след тях без
каквито и да било следи от
медицинска намеса.
Апаратът „Венус Вива“ е единствен с мултиполярна радиочестота у нас, който дава възможност за фракселен щадящ
пилинг през цялата година,
както и за традиционните
радиочестотни терапии –
стягане и разграждане на
мастните депа и активиране
на колагеновата синтеза.
„Дермашайн баланс“ е апарат,
представен за пръв път в Европа в нашата клиника от южнокорейските собственици на
компанията. Той е уникален с
пиновата си мезотерапия и
възможност за вкарване на
различни субстанции в кожата по множествен начин, при
който се постига равномерно
покритие без следи от манипулацията.
„Динамифай“ е дигитален
дерматоскоп, който запазва
изображенията на бенките,
оразмерява ги и проследява в
бъдеще развитието им.
Притежаваме хирургичен СО2
лазер - незаменим при минихирургия и фракселен пилинг на
белези, акне и стрии.
В клиниката е монтирана
стена за облъчване на пациенти с хронични дерматози
„Нероубанд“.

Предлагаме гунафореза - безиглена колагенова мезотерапия и диамантен механичен
пилинг.
При нас можете да намерите
и всички висококачествени
продукти в естетичната медицина - ботокс, филъри, плазма, пилинги, биостимулатори.
Всеки наш пациент е сигурен, че ще получи подробен
преглед, включително хистологично изследване, дерматохирургия или консултация с
чужди специалисти, и няма да
има стъпка, която да не може
да се изпълни.
Разнообразието от пациенти и проблеми във всекидневната ни клинична
практика е забележително.
Най-често се срещаме с оплаквания от атопични дерматити и алергични екземи, тъй
като околната среда и храненето промениха алергичния
фон на населението, и задължително правим тестване за
определяне на причинителя.
Предимство е микологичната
посявка, която предлагаме при
гъбички по ноктите. Предлагаме лечение на акне, което вече
се среща не само при младежите, а и при хора в по-късна възраст. Ние сме единствената
клиника, в която пациентите
могат да се прегледат във венерологичната област, дори и
профилактично. Реактивният
косопад също доста зачести
като резултат от хронични
микронива на стрес, диети и
хормонален дисбаланс.
Много често ние сме последната възможност на пациенти, които страдат от
хронични или недиагностицирани заболявания.
Всички в клиника „ЕвроДерма“ сме силно мотивирани да
спечелим доверието и спокойствието на всеки пациент. Ние
правим най-доброто и хората
го разбират.
Техните думи и препоръки
за нас са най-добрата и ценна
реклама, на която можем да се
надяваме.
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Д-Р МАРИЯ ЯНКОВА,

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, КОНСУЛТАНТ ПО ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА:

ИЗСЛЕДВАНИЯТА ТРЯБВА ДА СА
СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИКИТЕ
НА КОНКРЕТНАТА ЖЕНА
Какво представлява феталната медицина?
- Това е специализирана област от
голямата специалност „Акушерство и
гинекология“, която се занимава с фетуса
(плода) по време на интраутробното му
развитие. Тя има за цел да установи всички рискови фактори, които биха довели
до увреждане или страдание на плода, с
идеята да ги профилактира или предотврати. Тъй като, изследвайки бременните жени, често откриваме и лекуваме
заболявания при майките, които имат
отношение и към развитието на фетуса,
някои смятат за по-коректно наименованието „Майчино-фетална медицина“.
Или с други думи - това е медицината
на бременната жена. В миналото тази
част от акушерството се наричаше „Перинатология“ или „Патологична бременност“ и по-скоро касаеше усложнените
и неуспешни бременности, където вече
няма какво да бъде направено, освен да се
запазят здравето и животът на майката, доколкото е възможно, и за което не
се изискваше допълнителна квалификация. В съвременната медицина са необходими конкретни познания и дълбоко
разбиране на сложните биохимични и
биофизични процеси, протичащи между
майката и плода, задължително е боравенето с широк диапазон от лабораторни
изследвания, владеене на методите на
специализираната образна диагностика,
използването на софтуери за калкулация
на риск и т.н. Допълнителната квалификация в тази област е не просто препоръчителна, тя е задължителна.
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Кои са задължителните изследвания по
време на бременността, през които всяка
бъдеща майка трябва да премине?
- Добре е да бъде уточнено според кого.
Ако е според настоящата система на
здравеопазване (НЗОК), задължителни са
кръвната група на бременната, изследване на хепатит, СПИН и сифилис (найучудващото е, че за сифилис сме задължени
да изследваме бременните 2 пъти през
бременността, тъй като валидността
на изследването е 6 месеца, все едно изследваме жени от една конкретна рискова
професия, но не и за токсоплазмоза или
CMV инфекции, които са много по-чести),
няколко пълни кръвни картини, изследване
на урината, измерване на кръвно налягане
всеки месец и три базисни ултразвукови
прегледа. Докато според нас изследванията трябва да са съобразени със спецификите на конкретната жена и да зависят
от нейната възраст, от това коя по ред
бременност е това за нея, каква е професията й, нейното общо здравословно състояние, фамилната й обремененост и т.н. Но
по принцип като основни специализирани
прегледи, подходящи и препоръчителни
за всички и които най-общо определят
бременните с висок риск за конкретни
усложнения, са: комбиниран скрининг за
хромозомни заболявания и прееклампсия
в 1-ви триместър (11-13 г.с.), фетална морфология във 2-ри триместър (20-22 г.с.),
късна фетална морфология с доплерово
изследване 30-32 гестационна седмица.
При положение че имаме добър резултат
от тези три прегледа, вероятността да

се стигне до някакъв вид усложнение по
време или след бременността за майката или плода е почти нулева. Разбира се,
тези прегледи трябва да са извършени от
специалист, квалифициран в областта
на феталната или майчино-феталната
медицина.
Какъв е рискът и кои са най-сериозните
заболявания и усложнения след раждането на детето, които биха могли да бъдат
избегнати при качественото проследяване
на бременността?
- Когато попитате една бременна жена
какво влага във въпроса „Всичко наред ли
е с бременността ми“, тя ще ви погледне
с огромно учудване, защото има предвид
буквално „всичко“. За една майка няма значение, ако в крайна сметка детето й е с
трайно нарушено здравословно състояние
и различни физически или интелектуални
дефицити, дали това е следствие на хромозомно или генетично заболяване, или
на изолиран анатомичен дефект, или резултат от преждевременно раждане, или
инфекция, или хипертония и диабет, или
плацентарен проблем, или родова травма. Т.е. ние трябва да успеем да намерим
всички проблеми, много преди да се изявят
клинично, и да вземем мерки, преди да е
станало късно.
Какво включва качественото проследяване
на бременността?
- За мен „качествено“ означава „достатъчно“ - нито много прегледи, нито
прекалено малко. За нормално > 92
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ПРОФИЛ
Д-р Мария Янкова е завършила медицина в София през
2004 г., а през 2006 придобива специалност по акушерство и гинекология. Има
магистратура по здравен
мениджмънт. Ученик е на
проф. Кипрос Николаидес –
ръководител на водещата
в световен план Фондация
по фетална медицина
към King’s College Hospital в
Лондон, където е специализирала и е сертифицирана
в областта на пренаталната диагностика, феталната ехокардиография,
инвазивната диагностика,
скрининг на бременността
и др. Извършва специализирана фетална диагностика
в МЦ „Св. Петка“ и Университетска болница „Лозенец“.
От 2011 г. е асистент в
катедра „Акушерство и
гинекология“ към Медицинския факултет на Софийския университет „Св.
Кл. Охридски“. През 2016 г.
защитава докторантура
към катедра „Превантивна
медицина“ във Факултета
по обществено здраве на
Медицинския университет
- София. Съучредител и
председател на Асоциацията по майчино-фетална
медицина, която инициира
провеждането на третия
Международен конгрес по
майчино-фетална медицина, който ще се проведе от
18 до 20 май в Боровец.
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протичащите бременности те трябва да
бъдат сведени до необходимите консултации и специализирани изследвания – комбинирания скрининг и двете фетални морфологии. За бременните със специфични
проблеми посещенията са повече, за да не
„изпускаме от поглед“ пациентката, тъй
като бременността понякога има бързи и
неочаквани промени, на които трябва да
се реагира адекватно и навременно.
Как се разпределят функциите между проследяващия акушер-гинеколог и специалиста по фетална медицина?
- Целта е акушер-гинекологът и специалистът по фетална медицина да се
допълват. За нас е достатъчно да видим
пациентката два или три пъти през
бременността рутинно, както и когато
има съмнение за проблем и трябва да се
вземе специфично решение, след което
да изпратим информацията на акушергинеколога и да успеем да отговорим на
всички въпроси на бременната, касаещи
нейните индивидуални рискове и резултатите от скрининговите тестове и от
ехографските находки. Ако тя се върне при
проследяващия й лекар без повече въпроси
по тези теми, значи сме си свършили добре
работата.
Вие сте възпитаник на водещата школа по
фетална медицина в света - тази на Великобритания. Как пренасяте иновациите и
постиженията в България, за да бъдат те
от полза на бъдещите майки и на колегите
лекари?
- С големи трудности в началото, сега
малко по-лесно, но през цялото време с
цената на огромен труд и подкрепата на
много мои колеги тук, в България, и не на
последно място, с подкрепата дори и от
разстояние на проф. Кипрос Николаидес
и общността по фетално-майчина медицина. Проф. Николаидес е ръководител на
Центъра по фетална медицина към King’s
College Hospital в Лондон – първият по рода
си специализиран център във Великобритания и най-големият от този род в света. Професор Николаидес е един от основоположниците на феталната медицина в
световен мащаб. Пионер, приложил за пръв
път редица иновации както във високоспециализираните ултразвукови изследва-
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ния на плода по време на бременността,
така и в приложението на революционни
вътреутробни фетални операции. Когато
си тръгвах от Лондон през 2007 г., професорът ме изпрати с думите: „Ще имаш
много врагове, които ще те нападат заради това, че ще знаеш и ще можеш повече
от тях в твоята област, а други въобще
няма да разбират това, което правиш.
Това не бива да те притеснява, просто
си върши добре работата.“ След време чувах от колегите: „Да, хубаво е това, което правиш, но е неприложимо в България.
Няма всички да ходим до Лондон, я!“ и т.н.
Сега си имаме една малка общност тук, в
България, част от нея сме учениците на
професора, друга част са нашите ученици
и най-важната част са колегите, които
ни се доверяват, изпращайки пациентите
си. Успяхме да наложим 1-ви триместър
скрининг вместо остарелия „биохимичен
скрининг“, със завръщането у нас на д-р
Виолета Стратиева започна рутинното
инвазивно изследване в 1-ви триместър,
т.нар. хорионбиопсия, дотогава се правеха само амниоцентези, със завръщането
на д-р Чавеева се постави началото на
интраутробната хирургия и лазерните
процедури при монохориалните близнаци.
Сега въвеждаме скрининга за ранна прееклампсия - едно много тежко усложнение
на бременността.
Има ли нужда от промяна на нормативната уредба и медицинските стандарти в областта на майчино-феталната медицина,
за да бъде тя по-достъпна и по-качествена?
- Както е известно, медицинският
стандарт по „Акушерство и гинекология“ беше обявен за незаконосъобразен и
в момента се коментират корекциите по
него. Майчино-феталната или феталната
медицина все още не са намерили своята
точна дефиниция и място в него и това
е една от най-важните ни цели. На предстоящия ни конгрес по майчино-фетална
медицина ще обсъдим с колегите в аудиторията промените, които смятаме за
належащи. Ако получим одобрението на
колегите, ще внесем предложенията ни
за обсъждане в Дружеството по акушерство и гинекология, за да бъдат включени в
новия стандарт. Медицината е непрекъснато развиваща се наука и стандартите

трябва да са адаптирани към новостите.
Ние самите се квалифицираме непрекъснато. Следим международните конгреси,
най-новите публикации и резултатите
от големи клинични проучвания в Европа, поддържаме непрекъснат контакт с
колеги в нашата област от различни университетски клиники в Европа и знаем кой
как е дефинирал и организирал феталната
медицина в страната си, трябва да намерим най-добрия модел за нашата страна.
Предстои III Международен конгрес по
майчино-фетална медицина. Какви са очакванията за събитието, какви новости ще
бъдат представени?
- В момента подготовката е в разгара
си. Времето за събитието е ограничено и
никога не стига да дискутираме всичко,
което се е случило или е привлякло вниманието ни в последната година. Искаме
да дадем трибуна както на утвърдени,
известни имена във феталната медицина,
така и на по-млади колеги, които работят
с огромен ентусиазъм и имат какво да покажат. Нашият форум е уникален с това,
че наши гости са и експерти от други специалности, с които сме в непрекъснат
контакт при проследяването на усложнени бременности: кардиолози, кардиохирурзи, ехокардиографисти, ендокринолози,
неонатолози, хирурзи, специалисти по образна диагностика, генетици. Несъмнено
сринингът за прееклампсия и диабет, феталната хирургия, генетичните изследвания на бременността са теми, в които
има интересни новини и ще дадат началото на един нов поглед към бременните
в риск. Най-вече сме безкрайно поласкани
отново да посрещнем в България проф.
Николаидес, който ще уважи българската
публика с лекция. Другият основен акцент
в научното събитие е участието на проф.
Цветомир Луканов - главен лекар на Клиниката по детска сърдечна хирургия на
Университета в Хайделберг, Германия един от най-старите и най-реномирани
университети в Европа. Той е завършил в
България и неколкократно е печелил стипендии за специализации в Хайделберг, а
преди 13 години е поканен да работи там.
Интервюто взе
Мара Георгиева
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ТЕХНИКА НА ГРИЖАТА
ЗА ОЧИТЕ

В

ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРОБЛЕМИТЕ СЪС ЗРЕНИЕТО МИНАВА ПРЕЗ ПРОФИЛАКТИЧНИ
ПРЕГЛЕДИ, СЪПЪТСТВАЩИ ПОЧТИ ЦЕЛИЯ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ, А В СПРАВЯНЕТО
С ТЯХ ВСЕ ПО-ВАЖНО МЯСТО ЗАЕМАТ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Силвия Радославова | silvia.radoslavova@economedia.bg

В йерархията на човешките сетива на
зрението се пада изключително важна роля. То доставя около 80% от информацията за външния свят и всеки
проблем, свързан с виждането, повлиява
на качеството на целия живот. Тъкмо затова грижата за очите трябва
да бъде приемана отговорно, а профилактиката и годишните прегледи при
специалист да бъдат основна част от
нея. Добрата новина тук е, че, открити
навреме, повечето проблеми със зрението могат да бъдат напълно елиминирани и в тази битка все по-активно
участват и новите технологии. Кои са
най-важните профилактични прегледи, на каква възраст трябва да бъдат
направени те и кои са най-съвременните методи за лечение на очни болести
разказва д-р Алек Топов, началник отделение „Офталмология“ в „Аджибадем
Сити клиник Болница „Токуда“.

Профилактика
в детска възраст

Често родителите не са наясно, но първият детски преглед при офталмолог
трябва да бъде направен още в бебешка
възраст – към шестия месец след раждането, и най-късно до навършване на
1 година. Това е необходимо, за да се изключат вродени заболявания на очите.
Когато детето навърши 3-4 години и
вече комуникира и отговаря на въпроси
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за картинките, които вижда, е добре да
се направи втори преглед. От него обикновено става ясно дали детето вижда
добре. „В този преглед се търси и едно от
много разпространите заболяванията
при децата – амблиопия, или мързеливо
око“, обяснява д-р Топов. Това е нещо, което родителите много трудно могат да
открият сами, защото изявеният симптом на кривогледство невинаги е налице. „Мързеливото око може да се дължи
на разлика в диоптрите между двете
очи и тогава родителите няма как да
установят проблема, без да са посетили специалист. Най-често, ако детето е
пропускало профилактични прегледи, на
7-8 години, след като вече е тръгнало на
училище, съобщава за оплаквания. Тогава
обаче е късно за лечение, защото мързеливото око се лекува най-добре докъм
7-8, максимум до 10-годишна възраст“,
допълва лекарят. Във всички случаи очен
преглед е необходим и преди тръгване на
училище, защото не са редки случаите,
в които в течение на растежа децата
развиват късогледство. Този преглед проверява дали има някаква рефракционна
аномалия – голямо далекогледство, късогледство или астигматизъм, и ако има
такива, те трябва да бъдат коригирани
с носене на очила.
При далекогледството, установено
при деца, диоптрите обикновено намаляват с порастването и могат напъл-

но да изчезнат след края на пубертета.
Така или иначе, ако диоптрите далекогледство са повече от 2, зрението трябва да бъде изследвано от лекар, който да
прецени нуждата от очила. При миопията (късогледство) опасността идва
тогава, когато диоптрите започват
да нарастват бързо. „Това е генетично
заложено, но не е препоръчително екстремно високите диоптри да се премахват оперативно в ранна възраст,
защото детските очи са с различна анатомия. Има други начини за корекция“,
казва д-р Топов.

Операция за премахване
на диоптри

Заради многото промени, които се случват по време на пубертета и преодоляването на една част от проблемите със
зрението, за лазерна операция за премахване на диоптри може да се мисли чак
след навършване на 18-21 години. Обикновено към такава се насочват хората,
които не искат да носят очила и лещи, а
в България в сравнение със Западна Европа и САЩ все още се правят малко на
брой такива процедури. „Днес модерните технологии позволяват да бъдат премахнати до 12 диоптъра късогледство и
5-6 диоптъра далекогледство и астигматизъм, но такова решение трябва да се
вземе заедно с лекаря. Добре е да се знае,
че за лазерната рефрактивна хирургия

Офталмология
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След пубертета от 20 докъм 50
години настъпва най-хубавата
възраст за зрението. В зрелостта
човек е активен и рядко възникват
някакви проблеми, свързани с очите. След 40 години обаче е хубаво
поне веднъж годишно да се извършва профилактичен преглед.

>> Д-р Алек Топов, началник отделение
„Офталмология“ в „Аджибадем Сити клиник
Болница „Токуда“

говицата, които в някои от случаите
бяха необратими. Следващият етап на
технологиите е навлизането на фемтосекундния лазер. Той е като микрокератом, само че капачето се прави с
лазер и възможността за увреждане на
роговицата е сведена до минимум. След
такава операция зрението се възстановява в нормалните параметри за около
два дни“, обяснява Топов.

Проблеми
на стареенето
е необходима много точна преценка на
офталмолога. Той трябва да е проследявал пациента, защото, ако диоптрите
все още нарастват, няма да има добър
резултат. Има и редки случаи, в които не
можем напълно да премахнем диоптрите, а и такива, в които заради определени заболявания на очите корекцията
е противопоказна“, разяснява д-р Топов.
Той обяснява още, че болница „Токуда“ разполага с най-съвременната технология и апаратура за извършване на
такива операции – FemtoLASIK. Процедурата използва фемтосекуднен лазер
за рефрактивна корекция на зрението.
Тя коригира диоптрите в рамките на
няколко минути и без болка, а технологията е доказано безопасна и по-щадяща окото в сравнение със старите

методи. Възможността за възникване
на проблем, свързан с операцията, е пониска. „Технологиите еволюират много
бързо. Първите операции за корекции
на диоптри са отпреди около 30 години
и при тях просто се е променяла кривината на роговицата с лазер, а след това
се е поставяла контактна леща, за да
се възстанови епителът. Следващият
етап в рефрактивната хирургия е навлизането на микрокератом – това е
един изключително фин нож, с който се
отслоява една десета от милиметъра
от роговицата, това капаче се повдига и
след това с лазер се променя кривината
на роговицата. Накрая се връща капачето. Проблемът при тази методика беше,
че колкото и да са добри тези апарати,
понякога водеха до увреждания на ро-

След пубертета от 20 докъм 50 години настъпва най-хубавата възраст за
зрението. В зрелостта човек е активен
и рядко възникват някакви проблеми,
свързани с очите. „След 40 години обаче е хубаво поне веднъж годишно да се
извършва профилактичен преглед и в
този преглед трябва да се направят три
основни неща – да се провери зрението,
да се измери очно налягане и да се огледа
очното дъно“, казва д-р Топов. Ако всички
тези три неща са извършени добре, ще се
предотвратят проблеми, които могат
да се появят с навлизането в третата
възраст. „Има пациенти, които са млади
и са в активната си възраст, но без да
знаят, започват да развиват глаукома,
а това е заболяване, което отнема от
зрението, но не го връща, и трябва да
се търси активно от офталмолога, за
да се установи и да се предприемат > 96
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терапевтични мерки“, разяснява специалистът. Най-неприятното при глаукомата е, че почти няма никакви други
ранни симптоми освен повишено очно
налягане.
Между 50- и 60-годишна възраст
обичайно настъпва друг много масов
проблем. Това е пресбиопията, или
т.нар. старческо далекогледство, при
което хората не могат да виждат наблизко достатъчно добре и са им нужни
очила за четене. „Това е нормалният
процес на стареене и няма нищо притеснително“, казва д-р Топов. Не така
обаче стои въпросът, свързан с другите
промени, които настъпват в процеса
на стареене. Най-често срещаният
проблем от тях е катаракта (перде на
окото), което заболяване представлява
потъмняване на естествената леща и
може да доведе до слепота, а единственият начин за лечение е оперативната
интервенция. По думите на д-р Топов
възрастта, в която се развива катаракта, намалява, но и в тази област технологиите са напреднали значително и
това позволява извършването на лесна,
бърза (в рамките на 5-10 мин.) и лека за
пациента амбулаторна процедура за
отстраняване на очното перде. „Съвременните методи ни позволяват през
един разрез, който е между 1.8 и 2.6 мм,
да премахнем катарактата с ултразвук
и лазер и през него да поставим импланта – новата вътреочна леща. Процедурата не изисква зашиване и сваляне на
конци. Възстановяването на зрението
в повечето случаи е в рамките на 5-10
дни“, казва д-р Алек Топов. Комфортът
за пациентите също е висок. При операцията не се използва упойка, а само се
поставят капки за очи, като човекът
е в съзнание през цялото време.
В България в областта на лечението
на катарактата „Токуда“ е сред малкото
болници, в които работят с иновативната система Miloop, разработена от д-р
Цончо Янчулев - офталмолог, който практикува в САЩ. Чрез нея доста по-лесно се
отстранят и много твърдите пердета,
а с лазер се изчислява диоптърът на импланта, който се поставя. Тоест заедно
с лечението на катарактата се прави и
нужната корекция на зрението. 
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Q&A
Д-р Алек Топов е завършил Медицинския
университет - София, през 1995 г. Специалност по офталмология придобива през
2002 г. През 2000 година специализира в
Германия. От 1996 г. работи в Очната клиника към Александровска болница. В екипа
на „Токуда“ е от 2008 г., а от 24 април 2012 г.
поема поста началник „Офталмология“.
Преминал е допълнителни квалификационни курсове в областта на хирургичното
лечение на катаракта и глаукома, както и в
рефрактивната лазерна хирургия (лазерно
отстраняване на диоптри). Професионалният интерес на д-р Топов е в областта
на микрохирургията на окото. Д-р Топов
е един от най-добрите ученици на акад.
проф. д-р Православа Гугучкова, дмн.
Какви са новостите при вътреочните
импланти и предлагат ли се вече такива,
които са персонализирани и изработени за
индивидуалните нужди на пациента?
- Да, вече има вътреочни лещи, изработени при зададени от лекар измервания на
окото, но искам да кажа, че дори с това
идеален имплант няма. Всеки един имплант, заместващ биологичната леща,
има предимства и недостатъци. Пациентът трябва да бъде запознат с този
факт, както и с всички въпроси, свързани
с поставянето на една монофокална или
мултифокална леща, и когато се касае за
поставяне на импланти, да вземе информирано решение. Невинаги най-скъпото, което съществува на пазара, е най-доброто за
нуждите на пациента.
Другото, което искам да подчертая, е, че
хората, страдащи от катаракта, трябва
да знаят, че при измерването на вътреочните лещи винаги има възможност
за минимална грешка. След като минат
3-6 месеца от операцията, пациентът
може да установи, че е останал с някакъв

диоптър. Грешките при измерването
са световен проблем и въпреки че има
най-различни апарати и начини за мерене,
рискът да се получи някакво отклонение е
неминуем към момента. Добрата новина
е, че тези остатъчни диоптри могат да
бъдат премахнати с лазер.
А еволюират ли технологиите и в диагностиката? Какви са тенденциите в тази
област?
- Нашата очна клиника е оборудвана с всички световни модерни технологии. Имаме и
OCT – оптичен кохерентен томограф, чрез
който много детайлно разглеждаме всички
слоеве на ретината и можем да направим
изключително точна диагностика. Този
апарат ни помага за откриване на много
ранните етапи на глаукома, при които все
още няма почти никаква изява на заболяването.
Какви са цените на операциите, които
се правят с новите технологии, за които
разказахте?
- Рефрактивната хирургия за премахване
на диоптри е по-скоро козметична операция за хората, които не желаят да носят
лещи и очила, затова и не се покрива от
здравноосигурителните фондове и НЗОК.
Това е решение на пациента и цената е
между 1200 лв. и 1800 лв. на око в зависимост от избраната процедура. Всички останали операции се плащат от здравната
каса, но за жалост тя не поема имплантите за очната хирургия и пациентът трябва да си ги закупи самостоятелно. Цената
на имплантите за катаракта варира от
600 лв. до 4000 лв. за едно око. При глаукомата са между 500 и 3000 лв. Сумата може
и да не ви се струва голяма, но за много от
възрастните хора, които нямат близки,
тя е непосилна.

Младите
спортисти
се нуждаят от
преглед при
електрофизиолог
Проф. д-р Лазар Ангелков ,
главен консултант към Отделението по електрофизиология и
кардиостимулация в Аджибадем Сити клиник Сърдечно-съдов център

П

Пациенти във
все по-млада
въз р а с т с ъ с
сърдечни оплаквания попадат в Аджибадем Сити
клиник Сърдечно-съдов център. Причините са, че живеем много по-динамично и
всекидневното напрежение
оставя отпечатък върху
здравето ни.
Статистиката показва,
че най-голям брой засегнати
от внезапна сърдечна смърт
има до 20-годишна възраст и
след 50-годишна възраст. За
да бъде предотвратена тази
тенденция, особено при помладите пациенти, с проф.
д-р Иво Петров споделяме
идея за провеждане на систематични

скринингови прегледи
на спортисти,

които ще са насочени към
професионални спортисти,
които да минават през задължителни прегледи при
електрофизиолог и кардиолог.
Именно при спортистите
рискът от внезапна сърдечна
смърт е по-голям и се дължи
на големите физически натоварвания, на употребата

на непозволени средства, с
които се постигнат по-високи резултати. Често се
случва професионалистите
в спорта дори при поява на
симптоми да не им обръщат
внимание, защото си казват,
че са млади и здрави.
Ако чрез превенция навреме се открият сърдечно-съдови усложнения, може да се
постигне 100% излекуване с
възможностите на електрофизиологията и връщане в
спортната кариера.
В момента здравната
каса покрива изцяло класическите процедури в електрофизиологията, докато
по-сложните и модерни
методи се покриват единствено на 60%, останалата
част трябва да се доплати
от пациентите. Ние сме
дали Хипократова клетва да
оказваме помощ на тези, на
които им е необходима, а не
да изискваме доплащане и се
надявам, че тази тенденция
ще се промени.

Атеросклероза

При втората най-застрашена група – хора над 50-годишна възраст, основна причина
за внезапен летален изход е

>ПРОФИЛ
Проф. д-р Лазар Ангелков е главен консултант към
Отделението по електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити клиник Сърдечно-съдов
център от 2015 г. Преди да приеме поканата за
преместване в София, завежда Клиниката по кардиология в Института за сърдечно-съдови заболявания
„Дедине“, Белград.
Проф. Ангелков завършва медицина в Скопие през 1981
г. с отличие. Специализира кардиология във Военномедицинската академия в Белград, след което специализира и в Германия. Придобива сертификат за електрофизиология и кардиостимулация от болницата
„Керкхоф“ в Баднаухайм. В Хамбург се обучава под
ръководството на светило в областта на сърдечните аритмии, проф. Карл-Хайнц Кук. Специализира
допълнително в Harvard Medical School при проф.
Уилям Стивънсън и при проф. Майкъл Хайссагуер в

атеросклерозата. При повъзрастните ни пациенти
често биват засегнати кръвоносните съдове на сърцето, мозъка и крайниците.
Опасността от атеросклерозата е, че тя може да доведе до инфаркт, мозъчен
инсулт или инвалидизация.
В Аджибадем Сити клиник
Сърдечно-съдов център има
възможност да се помогне
на голям процент от тези

пациенти. Един от начините е кардиостимулацията.
Имплантирането на специални устройства помага на
сърдечните мускули да се
съкращават по-добре и синхронизирано. Освен за постигане на кардиостимулация
тези устройства водят и
до цялостно функционално
подобряване на сърцето и
съответно имат важна лечебна функция.
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ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО –
НЕИЗБЕЖНОТО ДОБРО

З

Здравеопазването в целия свят е в пресечната точка на непрекъснато нарастващите разходи и навлизането на дисруптивни дигитални иновации, които се
очаква да играят важна роля в намаляване
на дългосрочните разходи за здравеопазване и в постигането на по-добри терапевтични резултати. Дигитализацията
ще даде възможност за комуникация в
реално време между пациента и здравната система (включително и с лекаря), ще
базира вземането на решения за лечение
на реални данни (big data) и изкуствен интелект (AI) и не на последно място ще позволи участие в здравеопазването на нови,
„несистемни“ дисруптивни доставчици
на здравни услуги с висок потенциал за
работа с big data/AI и разполагащи с мрежи
и връзки, работещи в реално време.

Дисруптивният потенциал
на дигитализацията в
здравеопазването

Нека да си представим дигиталното здравеопазване като винаги налично и захранвано с данни, непрекъснато събирани от
тялото ни, от средата ни, от нашето
хранене и дейностите, които извършваме.
А след това здравната система ни предоставя обратно персонализирана грижа
постоянно, навсякъде, където сме – не
само в здравно заведение – здравният ни
дигитален асистент ще бъде с нас буквално навсякъде, предоставяйки безотказно
бърз достъп до най-добрите дигитални
експерти и реални здравни грижи.
Ежедневните дигитални технологии
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д-р Кунчо Трифонов

като смартфони, сензори за смартфони,
съхранение в облак и анализи на данни играят важна роля в дигиталното здравеопазване днес. Използването на дигитални
здравни технологии ще помогне в ранното диагностициране на заболяванията,
което от своя страна е предпоставка за
своевременно лечение и намаляване, дори
елиминиране на някои системни разходи.
Пациентите ще могат да сравняват терапевтичните опции и да правят информиран избор. По-точната и навременна
диагностика на заболяванията ще подобри лечението и ще намали усложненията.
Телемедицината и дистанционният мониторинг, съчетани с нови по-ефикасни
грижи, като например домашно вместо
болнично лечение, ще подобрят здравето
на пациентите и ще гарантират използването на най-ефикасното лечение. Поточната информация относно клиничните резултати и HTA на продуктите и
услугите ще ускори допълнително дигиталните иновации.
През 2016 г. световният пазар за дигитално здравеопазване се оценява на
179.6 млрд. долара според проучване на
TMR. Очаква се този пазар да нараства
с CAGR (Compound Annual Growth Rate) от
13.4% между 2017 и 2025 г., достигайки до
536.6 млрд. долара през 2025 г.

Пациентите – печелившите
от дигитализацията в
здравеопазването

Дигиталната комуникация и социалните
медии променят взаимодействията меж-

ду пациентите и системата на здравеопазване, а използването на интернет от
пациентите позволява достъп до информация за алтернативи в лечението. Достъпът до информация идва естествено
с по-високи очаквания от пациентите и
изискване за вземане на терапевтични
решения, базирани на информация.
Дигитализацията дава възможност комуникацията между пациентите и лекарите да не се ограничава само до преглед
лице в лице. Широко навлизат мобилни
здравни приложения или m-health, които
могат да подпомагат и мониторират
здравословно поведение; постоянно свързани биометрични сензори, като извършват непрекъснат мониторинг, например
на нивото на глюкозата; консултации с
лекуващ лекар чрез видеовръзка („телемедицина“); и, разбира се, електронни лични
здравни досиета (EHR). Нови m-health системи и приложения се предлагат бързо
на пазара – от 2015 г. са налице 153 000
мобилни приложения за здравеопазване,
с което общият брой в световен мащаб
възлиза на над 320 000.
Сега пациентът може (не и в България)
да осъществи достъп до електронното
си здравно досие с новото приложение
за здравни записи на Apple, да си направи
EKG с KardiaMobile на Alivecor, да провери
нивото на глюкозата си с Dexcom G5, да
използва новия S9 Smartphone на Samsung,
за да провери кръвното си налягане, да
наблюдава сърдечния си ритъм на iPhone
с Apple Watch или, използвайки приложението SecuraPhone Health App, да осигури

Електронно здравеопазване

отчитане на скорост на дишане, детекция на падане, стрес и повишена телесна
температура.
Дигитализирането е възможност
за доставчиците на здравни услуги да
предоставят дигитална интеграция
на управлението на жизнения цикъл на
заболяването и взаимоотношенията с
пациентите. Например интегрираната
система за пациентите с диагностицирани заболявания и рискови фактори
(като например преддиабетен метаболитен синдром) дава възможност да се
проследява прогресирането на заболяването, да се увеличи ефективността
на лечението, да се намалят разходите
и да се улеснят програмите за профилактика и лечение. Постигането на това
интегрирано решение по икономически
ефективен начин изисква електронни
здравни досиета (EHR), които обединяват цялата информация за пациента.
Исторически здравните услуги са били
доставяни на едно от двете места - болницата или кабинета на лекаря. Дигитализацията оформя ново място за доставка
- там, където е пациентът. Новото поколение пациенти са в комфорт с използването на технологии като онлайн чатове,
за да получават здравни услуги, а доставчиците на здравни услуги се стремят да
се възползват от промяната на очакванията. Добър пример е PatientsLikeMe
(https://www.patientslikeme.com) – този нов
бизнес модел на здравна грижа предоставя
социална мрежа, базирана на данни, която
позволява на пациентите с редки състояния (като болестта на Лу Гериг) да обменят информация и опит както помежду
си, така и с лекарите. Подобна мрежа е
и „КредоУеб“ (https://www.credoweb.bg),
която интегрира взаимоотношенията
между пациенти, лекари и индустрия.

Дигитализацията и промените в
работата на лекарите

Дигиталната трансформация ще окаже
особено силно въздействие върху работата на лекарите. Основният импакт ще
бъде оказан от интеграцията на данни
от различни източници, включително
big data, интернет на нещата (IoT), изкуственият интелект (AI), разширената
реалност, блокчейн технологиите, вир-

туалната реалност (VR) и роботиката.
Само чрез дигитализацията би могло да се
отговори на очакваното търсене на специализирана лекарска помощ – например
според комисията по глобална хирургия
на Lancet хирургическата работна ръка
ще трябва да се удвои, за да отговори на
нуждите от основни хирургични грижи
за развиващия се свят до 2030 г. Очевидно
е, че стандартните методи на обучение
са с недостатъчен капацитет да обучат
хиляди хирурзи, но VR дава такава възможност – един хирург може да обучи стотици специализанти чрез VR.
Впечатляващи са възможностите на
AI в диагностиката – например от 2017 г.
в университета „Станфорд“ се използва
система за AI за идентификация на рака на
кожата. За обучение на системата екипът
е използвал изображения на 129 000 кожни
лезии. Системата успешно разграничава
злокачествен меланом от доброкачествени кожни образувания. При тест срещу 21
опитни дерматолози системата показва
сравними диагностични резултати.
Подобен пример е постижението на
Google с прилагането на AI в офталмологията – система за диагностиката на диабетната ретинопатия, която не отстъпва на резултатите на офталмолозите.
Разпознаването на модели и откриването на изображения са само два примера
за успешно използване на AI в здравеопазването и медицината – иначе списъкът
е дълъг.

Дигитализацията и
фармацевтичната индустрия

Дигитализацията на здравеопазването
е голямо предизвикателство за фармацевтичния сектор основно поради променените изисквания за комуникация в
сектора и в частност маркетинговата
комуникация между индустрията и лекарите. Традиционният лице в лице маркетинг в здравеопазването е в процес на
отпадане (особено в САЩ и ЕС), достъпът
до лекарите с цел дитейлинг е силно рестриктиран, само за последните няколко
години броят на медицинските представители в САЩ е намалял с 60%...
Дигиталната комуникация между индустрията и лекарите е съвременното решение за демонстриране на маркетингово

| 99

Визитка:
Д-р Кунчо Трифонов е управител на
HEALTH PR - компания, специализирана в
обслужване на здравния сектор от 2017 г.
Преди това е бил мениджър за България
на IMS Health през периода от 2003 до
2017 г. Бил е мениджър за България на NV
Organon от 1997 до 2003 г., а преди това е
бил асистент по вътрешни болести.

присъствие за фармацевтичната индустрия, неслучайно корпорации като Novartis и
GSK назначават дигитални мениджъри на
ниво CEO. Секторът като цяло е изостанал в дигитализацията, освен неефективните корпоративни уебсайтове (основно
с имиджова стойност) рядко се използват
модерните дигитални инструменти за
комуникация и е очевидно, че по-доброто
пазарно присъствие ще бъде свързано и с
навременното приемане на дигиталната
реалност. 
*Disruptive innovation – разрушителна
(дисруптивна) иновация: отнася се до
иновация, която създава нова пазарна и
стойностна мрежа и в крайна сметка
разрушава вече съществуваща пазарна
и стойностна мрежа, измествайки
установените водещи на пазара
корпорации, продукти, услуги и съюзи
(*Wikipedia)
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СТАНДАРТ ЗА „ИЗМИВАНЕ
НА РЪЦЕТЕ“ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ НА ДЪРЖАВНИТЕ КОМПАНИИ Е, ЧЕ СА ДЪРЖАВНИ,
А БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СЕ Е ДОКАЗАЛА КАТО ЛОШ СТОПАНИН

Т

Традиционно проблемите в здравеопазването се решават като уравнения –
търси се числово решение на едно или
друго уравнение: колко допълнителни
приходи са необходими за финансиране
на надлимитни дейности, с колко да се
ограничат разходите, за да няма преразходи, колко средства са необходими
за финансиране на нови клинични пътеки или лекарствени продукти и т.н.
Подобен подход се наблюдава и в наскоро
публикувания Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения, който търси отговор на
въпроса как да се подобри финансовото
състояние на лечебните заведение.
Разрешаването на проблеми рано или
късно наистина се свежда до решаване
на уравнения, в които се търси неизвестното Х, независимо дали става
въпрос за осигуряване на допълнителни
средства или намаляване на разходи. Основната разлика обаче е, че цялостното
решение е малко по-сложно от това,
тъй като по-скоро наподобява сложна
система от взаимосвързани уравнения и включва редица предварителни
стъпки. Така например в търсене на
начин за подобряване на финансовото
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състояние на държавните болници първо трябва да си отговорим на въпроса
дали то е лошо заради недостатъчно
приходи, заради раздути разходи или
заради комбинация от двете.
От отговорите на тези, а и на редица
други въпроси в голяма степен зависи и
структурата на търсените решения.
Така например, ако причината за лошото финансово състояние на болниците е
в твърде високите разходи, няма логика
да се търсят допълнителни приходоизточници, а би следвало да се оптимизира
разходната част от лечебните заведения. С други думи, търсеното неизвестно Х не е решение на хипотетично
уравнение, с което сме се сблъскали в
учебниците по математика и икономика, а е конкретно решение на конкретно
уравнение, което сме създали за разрешаване на точно определен проблем.
Тъй като публикуваният стандарт
нито задава конкретни въпроси, нито
дава конкретни отговори, в тази кратка статия ще се опитаме да направим
точно това. Тъй като става въпрос за
държавни лечебни заведения, те страдат от два типа проблеми – общи, тъй
като са държавни компании, и специ-

фични, тъй като извършват строго
специфична дейност.

Какви са общите проблеми на
държавните лечебни заведения

Основният проблем на държавните
компании е, че са държавни, а българската държава се е доказала като
лош стопанин. Това се усеща от всеки
потребител в резултат от ниското
качество на услугите от държавни компании като ВиК дружествата, „Топлофикация София“, БДЖ и др. В допълнение
към това натрупаните задължения на
държавните компании в енергетиката
са между 4 и 5 млрд. лв., в здравеопазването надминават 500 млн. лв., а над
половината от държавните компании,
на които Министерството на икономиката е принципал, са обявени в несъстоятелност.
Причината за това е, че съществува
сериозно разминаване между обществения интерес и този на правителството при управлението на държавните компании. Докато обществото
би искало да получи адекватни услуги
за инвестицията, която е направило
за създаването на тези компании, уп-
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равляващите или нямат интерес да се
занимават с това, или имат интерес
целенасочено да ги управляват в своя,
а не в обществена полза. Това се вижда
както от назначаването на управителен съвет, така и при избирането на
изпълнителен директор, така и при
липсата на действия при влошаване
на финансовите резултати. Изборът
на управленските органи на държавните компании не става при конкурс за
избор на най-квалифицираното лице, а
е в зависимост от това колко е близко
до управляващите.
Ако имаше професионални критерии
при избора на управленските органи и
те реално бяха отчетни пред съответното министерство, което е принципал
на дружеството, нямаше да е необходимо да се предлагат настоящите принципи. Така например, ако една държавна
болница има по-лоши финансови показатели от своите конкуренти, правителството може веднага да потърси отговорност на управителния съвет преди
натрупването на непосилни по размер
задължения. Вместо бързи и решителни
действия обаче се предлага приемане
на принципи за финансова политика на

лечебните заведения, които включват:
g отчетност и отговорност
g адекватност
g ефективност и ефикасност
g прозрачност
g устойчивост
g законосъобразност.
Ако е необходимо на един човек изрично да му се запишат тези принципи,
колко подготвен е той за управление на
държавна компания, още повече такава,
от която зависят човешки животи?
Нещо повече – какво ще се промени, ако
изборът на управляващите органи на
болниците продължи да се извършва
на партиен принцип, а не на база компетентност?

Какви са специфичните
проблеми на държавните
лечебни заведения

Освен общите проблеми лечебните заведения страдат от строго специфични
затруднения при постигането на определени финансови показатели, които са
резултат както от пълната регулация
в сектора, така и от спецификата на
извършваните от тях дейности. Въпреки че мерките в публикувания стан-

дарт са насочени изцяло към ограничаване на разходната част на лечебните
заведения, това не е единственият им
проблем.
Преди актуализирането на цените
на клиничните пътеки през 2018 г. те
не са променяни от повече от 10 години. С други думи, приходната част
на болниците е ограничена, тъй като
за едни и същи услуги в този период се
заплаща една и съща цена от Националната здравноосигурителна каса към
болниците, независимо че има промяна
в потребителските цени, в разходите
за живот, в данъците, в разходите за
консумативи и т.н. Това замразяване на
приходите на лечебните заведения частично се компенсира с нарастването на
обема предоставени болнични услуги,
което в голяма степен е резултат от
повишаване на продължителността на
живота, подобряване на медицинските
практики и лечението като цяло.
Към това могат да се добавят още
няколко проблема:
g Съществуват редица клинични пътеки, които са недофинансирани,
т.е. болниците трупат загуби от
тези дейности.
> 102
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g Ф инансирането на клиничните пътеки не отчита придружаващи заболявания и настъпване на евентуални
усложнения при лечението, които
могат да доведат до допълнителни
разходи.

Липса на оценка
за качеството на извършените
медицински услуги.
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КАПИТАЛ | 2018

С други думи, не може над 10 години да не
са актуализирани цените на медицинските услуги, да не включват пълните
разходи на лечебните заведения и накрая да сме изненадани, че финансовото
състояние на болниците не е добро.
Следващият въпрос е за разходната
част на болниците, където неминуемо
съществуват редица възможности за
оптимизиране. Това, което се наблюдава
от публикувания стандарт обаче, поскоро има административен привкус,
отколкото реално предложение за повишаване на ефективността.
Част от предложенията изглеждат
като извадени от нормативните актове, свързани с публичните финанси:
g П ланиране на приходите и разходите в средносрочен план (такова задължение има за консолидираната
фискална програма).
g Годишните плащания по дълга да са
не повече от 15% от приходите (такова ограничение има за общините).
g З
 абраняване на поемането на нови
анга жименти или започване на
проекти, които не са предвидени в
бизнес плана (такава забрана има за
бюджетните организации, когато
липсва осигурено финансиране).
Откъде идват приликите? От това,
че 65 лечебни заведения са част от юридически лица, включени в сектор „Държавно управление“, който е обект на
редица ограничения, които най-общо
налагат таван на годишния бюджетен
дефицит от 3% от БВП и нивото на публичните задължения от 60% от БВП.
Казано простовато – колкото повече
годишни загуби регистрират тези лечебни заведения, толкова по-малка възможност имат управляващите да харчат на воля преди достигане на тавана
от 3% бюджетен дефицит. Колкото

Понеже става въпрос за държавни
лечебни заведения, те страдат
от два типа проблеми – общи, тъй
като са държавни компании, и
специфични, тъй като извършват
строго специфична дейност.
по-високи са дълговете на болниците,
толкова по-малка е възможността на
управляващите да трупат нови публични дългове.
Разбира се, всичко това не означава, че държавните болници трябва
да имат лоши финансови резултати,
но обяснява приликите със Закона за
публичните финанси. Трите изброени
мерки, както и други разходни мерки
от публикувания стандарт, могат да
помогнат за финансовото стабилизиране на лечебните заведения, но те не
отчитат нито настоящото състояние
на болниците, нито възможностите
им за постигане на поставените критерии. Така например от 70 държавни
болници половината нямат просрочени
задължения, докато при останалите
35 болници просрочените задължения
достигат 155 млн. лв. С други думи,
мерките за финансово стабилизиране
и последващо добро управление следва
да са по-гъвкави и да отчитат техните особености. В противен случай,
ако министерството просто може да
спусне подобни ограничения, какъв е
смисълът от управителните съвети
на тези болници?
При разходите на болниците съществува и друг проблем – НЗОК финансира единствено текущите разходи за
финансиране на дейностите и консумативите по съответните клинични
пътеки, но не и капиталовите разходи. С други думи, болницата получава
средства за лечение, но не и за покупка
на сграда, рентген, ядрено-магнитен
резонанс, компютри, информационни
системи и т.н. Тези разходи са отговорност на собствениците на лечебните
заведения, в конкретния случай – Министерството на здравеопазването.
Според публикувания стандарт „до
15 януари всяка година лечебните заведения за болнична помощ (…) изгот-

На пазара от 5 април
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вят и представят в Министерството
на здравеопазването инвестиционна
програма за съответната година, като
посочват източници на финансиране
– собствени средства, от бюджета
на Министерството на здравеопазването, оперативни програми, фондове,
дарителски програми и/или заеми“. И
докато това звучи като добра идея и
стандартна бизнес практика, следващото ограничение буди недоумение
- „лечебните заведения следва да докажат необходимостта от съответните инвестиции за запазване на дейността им“. От двете идеи се вижда,
че хем болниците са длъжни да имат
инвестиционна програма, хем министерството може да я финансира само
ако е доказано необходима за запазване
на дейността на болниците. Ако обаче болницата иска да повиши качеството на предоставяните услуги, за да
привлече повече пациенти, като по този
начин компенсира липсата на актуализация в цените на клиничните пътеки,
министерството може и да откаже. В
този случай стремежът към икономия
създава единствено губещи – болницата
губи пациенти, пациентите губят от
липсата на подобрение на предлаганото
лечение, управляващите губят от пропуснати приходи, а оттам – печалби.
Както вече обърнахме внимание, финансовите показатели на болниците
могат да се подобряват и без приемане
на допълнителни стандарти в резултат на доброто им управление като:
Министерството на здравеопазването провежда конкурс за избиране на
най-квалифицираните членове на управителния съвет на дадена болница.

Той от своя страна
провежда конкурс за избор
на изпълнителен директор.

При трайно постигане на финансови
резултати, които са по-лоши от тези
на конкурентите, се преразглежда изборът на управителен съвет.
Фактът, че това не се е случило, и
необходимостта за приемане на нови
административни документи единствено демонстрират неспособността на държавата да се справи с ефек-

тивното управление на държавните
компании. Колкото и административни
документи да се приемат, независимо
дали са стандарти, насоки, добри практики и т.н., те няма да имат осезаем
ефект, ако не са придружени с необходимата воля за прилагането им, и ще се
превърнат в поредното оправдание. А
ако волята е налице, министерството
и в момента разполага с всички инструменти за подобряване на финансовото
състояние на болниците и повишаване
на качеството на услугите им.
Положителният текущ финансов резултат не може да бъде основание за
извършване на непланирани разходи. Ръководителите на лечебните заведения
за болнична помощ се задължават ежегодно да планират приходите и разходите, активите и пасивите за средносрочен период – три години. Изготвените
прогнози следва да бъдат съобразени с
действащата нормативна уредба, основните допускания по средносрочната
бюджетна прогноза и всички настъпили
промени в нормативната уредба.
Годишният размер на плащанията
към кредитни институции и юридически лица за предоставени финансови услуги за всяка текуща година не може да
надвишава 15 на сто от средногодишния
размер на приходите за последните три
години, изчислен на базата на данни от
годишните отчети за приходите и разходите. Годишният размер на плащанията включва дължимите главница, лихви, такси, комисиони и други плащания
по предоставените финансови услуги.
Не се допуска поемането на ангажименти по нови договори, както и започването на програми или проекти, които
не са предвидени в годишната бизнес
програма на лечебните заведения за
болнична помощ.
Не се допуска увеличение на наличните към края на годината просрочени
задължения спрямо отчетените към
края на предходната година.
Ръководителите на лечебните заведения изготвят вътрешни правила
за приоритетност при заплащане на
задълженията, при спазване на нормативните изисквания, с грижата на
добър търговец. 

GDPR

Над 50 000 компании в България ще
бъдат засегнати от въвеждането
на новата регулация за управление
на личните данни (GDPR). Научете:
Какво е GDPR и за кого се отнася
Как да се приложи стъпка по
стъпка
Колко ще струва на компаниите
Какви са новите маркетинг
правила
Кога трябва да се назначи
служител за защита на данните

Изданието е подарък за
всички абонати на Капитал
Може да заявите
вашия абонамент на
capital.bg/abonament
Може да поръчате
изданието онлайн на

capital.bg/GDPR
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КАК GDPR ЩЕ СЕ ОТРАЗИ
НА РАБОТАТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ
ЗАВЕДЕНИЯ

Е

ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ Е НЕОБХОДИМО ОТ СЪОБРАЖЕНИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Едва ли някой читател е пропуснал новината, че от 25 май тази година влиза в сила
Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г.,
по-известен като General Data Protection
Regulation (GDPR). Комисията за личните данни публикува на страницата си
10 практически стъпки за прилагане на
регламента, но до този момент няма указания към отделните сектори по отношение на прилагането му.
Влизането в сила на този акт ще има
сериозно отражение върху работата на
лечебните заведения, поради което липсата на конкретни указания за прилагането
му в областта на здравеопазването е сериозен дефицит. Още през 2016 г. European
Hospital and Healthcare Federation излезе
със серия от препоръки към държавите
членки във връзка с прилагането на регламента, най-важната от които е „да се
осигурят за болниците и другите лечебни
заведения и организации в областта на
здравеопазването специфични за сектора
съвети и указания, както и обучения от
националния контролен орган, които са
необходими, за да се демонстрира съответствие с изискванията на регламента“.
Заедно с „Капитал Здраве“ ви представяме някои от най-важните аспекти на
GDPR, които могат да ви помогнат да придобиете представа за ролята на GDPR в
работата на лечебните заведения и не-
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обходимите действия, които трябва да
бъдат предприети. Няма да се спираме
на общата информация за GDPR, а само
на специфичните за сектора отражения.
Лечебните заведения обработват специална категория данни, които според
регламента се възприемат като чувствителни лични данни, поради което обработването е разрешено при спазването
на следните правила: необходимо е да е
налице едно от условията за законосъобразно обработване, посочени в чл. 6 от
Регламента, едновременно с наличието
на поне едно специално условие за обработване, посочено в чл. 9, пар. 2.

Кои са специалните
условия за обработване
на чувствителни лични данни?

Наличие на изрично информирано съгласие:
За разлика от директивата, уреждаща
регулацията на личните данни преди влизане в сила на GDPR, последният въвежда
по-строги изисквания за информираното
съгласие. То трябва да отговаря на няколко
важни условия:
Да бъде недвусмислено, свободно и ясно
изразено, а условията му да бъдат разбираемо и конкретно отделени от друга
информация. Например, ако условията на
информираното съгласие за обработване
на лични данни представляват част от

информираното съгласие за предоставяне на медицинската помощ, неговите
клаузи трябва да са ясно отграничени от
останалите.
Задължително следва да се избягват
предварително маркирани съгласия, опции за мълчаливо съгласие и други подобни. Информираното съгласие трябва да
предоставя конкретна информация и
възможност да бъде оттеглено по всяко
време. Освен това от съдържанието му
или от условията, при които е предоставено, трябва да става ясно, че е дадено
напълно свободно. Предоставянето му
не трябва да бъде предпоставено от някакви условия (например, че няма да бъде
предоставена спешна медицинска помощ,
ако липсва изразено информирано съгласие
за обработване на лични данни).
Необходимо е във всяко информирано
съгласие да бъдат посочени целите, за които се обработва информацията, а в случай
че са посочени различни цели, е препоръчително да се предостави възможност
на субекта да изрази отделно съгласие за
всяка от тях.
Липсата на адекватно информирано съгласие или непредоставянето му в
предвидения в регламента ред отваря
вратата за сериозни санкции и уврежда
доверието и репутацията на лечебното
заведение. Необходимо е да се приемат

Болници

адекватни механизми за съхраняването
на този важен документ. В заключение
следва да се отбележи, че, в случай че администраторът не може да изпълни някое
от тези изисквания, е необходимо да се
позове на някое от другите алтернативни
специални основания. По-важните от тях
и относими за дейностите на лечебните
заведения са следните:
g О
 бработването е необходимо за целите
на изпълнението на задълженията и
упражняването на специалните права
на администратора или на субекта на
данните по силата на трудовото право
и правото в областта на социалната
сигурност и социалната закрила. Такива ще са случаите, когато данните се
обработват за целите на осъществяване на правото на пациента на трансгранично здравно обслужване или за
спазване на здравословни и безопасни
условия на труд.
g З
 а защита на жизненоважните интереси на субекта на данните или на
друго физическо лице, когато субектът
на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие.
Например, когато пациентът се намира в спешно състояние и не може
да изрази своето съгласие, защото е в
безсъзнание.
g О
 бработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита
на правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на правораздаващи органи. Такива
ще са случаите, когато с конкретен
съдебен акт се изисква информация за
здравословното състояние на пациент
от съда.
g Обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес
на основание правото на съюза или
правото на държава членка, което е
пропорционално на преследваната цел,
зачита същността на правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита
на основните права и интересите на
субекта на данните. Все още липсват
указания за прилагането на тази разпоредба и разбирането на понятието
за обществен интерес. Препоръчвам да
се избягва прилагането на тази клау-

за заради неясната й формулировка и
споровете, които може да се породят
от това обстоятелство.
g О
 бработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата
медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската
диагноза, осигуряването на здравни
или социални грижи или лечение, или
за целите на управлението на услугите
и системите за здравеопазване или социални грижи въз основа на правото на
съюза или правото на държава членка,
или съгласно договор с медицинско лице
и при условие че въпросните данни се
обработват от или под ръководството на професионален работник, обвързан от задължението за професионална
тайна по силата на правото на съюза
или правото на държавата членка или
правилата, установени от националните компетентни органи, или от друго
лице, също обвързано от задължение за
тайна по силата на правото на съюза
или правото на държавата членка, или
правилата, установени от националните компетентни органи. Тази клауза
ще бъде най-често приложимата в работата на лечебните заведения, тъй
като дава възможност при наличие
на предпоставките, посочени в чл. 6,
да бъде включена като специално условие за обработване на лични данни,
без да е нужно информирано съгласие.
Всяка информация, която е необходима
за целите на отчитането пред НЗОК,
документирането на данни за здравословното състояние, необходими за
провеждане на диагностично-лечебния процес и осигуряване на здравни
грижи, може да бъде обработвана на
това основание. Това обаче следва да
се осъществява само от лица, които са
задължени да спазват професионална
тайна (например лекари и медицински
сестри по силата на съответните кодекси за професионална етика), както
и при спазване на принципа за пропорционалност при обработването.
g Обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в
областта на общественото здраве
като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето или оси-

| 105

Визитка:
Адвокат Мария Шаркова е основател
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гуряването на високи стандарти за
качество и безопасност на здравните грижи и лекарствените продукти
или медицинските изделия, въз основа
на правото на съюза или правото на
държава членка, в което са предвидени подходящи и конкретни мерки за
гарантиране на правата и свободите
на субекта на данните, по-специално
опазването на професионална тайна.
Това основание ще бъде налице в случаи на епидемии или други сериозни
общественоздравни проблеми.
g Обработването е необходимо за целите
на архивирането в обществен интерес,
за научни или исторически изследвания
или за статистически цели съгласно
член 89, параграф 1, на основание правото на съюза или правото на държава
членка, което е пропорционално на преследваната цел, зачита същността на
правото на защита на данните > 106

2018 | КАПИТАЛ

106 | Здраве

и предвижда подходящи и конкретни
мерки за защита на основните права
и интересите на субекта на данните.
Лечебните заведения могат да се позовават на това основание в случаите,
когато се провеждат научни изследвания по смисъла на чл. 197, ал. 1 от Закона
за здравето или клинични изпитвания
по реда на ЗЛПХМ или ЗМИ.

Каква документация следва да
поддържа лечебното заведение?

Регламентът задължава всеки, който
обработва лични данни, да поддържа регистър със съдържание, подробно описано
в чл. 30 от регламента. Изискването за
наличие на регистър се отнася дори за
лечебните заведения с по-малко от 250
служители, защото обработват специална категория данни.

Имат ли нужда лечебните
заведения от длъжностно лице
по защита на личните данни (Data
Protection Officer)?

Малките лечебни заведения (амбулатории
за извъболнична медицинска/дентална
помощ, ДКЦ и други) няма да бъдат задължени да назначават DPO. Изискването за назначаването му важи за всички
публични органи или когато се извършва
мащабно обработване на специална категория лични данни, сред които са и тези за
здравословното състояние. По-големите
структури, осъществяващи дейности в
здравеопазването, е необходимо да анализират дейността си и да преценят дали
не е налице условието за мащабно обработване на чувствителни лични данни,
защото тогава назначаването на DPO ще
бъде задължително.

Какви права имат пациентите
при обработване на личните им
данни?

Пациентите имат право на информация
относно дейността на обработващите
личните данни: данните, които ги идентифицират, и координатите за връзка с
тях, координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните (ако е
приложимо), целите на обработването,
за което личните данни са предназначени,
както и правното основание за обработ-
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ването; ако обработването се извършва
при наличие на законен интерес (legitimate
interest), е редно същият да се посочи; предоставя се информация и за получателите
или категориите получатели на личните
данни, ако има такива, и други важни обстоятелства. Необходимо е субектите да
бъдат информирани и за начина на реализиране на отделни техни права: например
по какъв начин могат да поискат личните
им данни да бъдат коригирани или изтрити; как може да се оттегли информираното съгласие и възможностите за подаване
на жалби.
За разлика от някои други сектори,
в които правото да бъдеш забравен ще
бъде често приложимо, в здравеопазването пациентът трудно ще има подобна
възможност. Налице е сериозна заблуда,
че пациентите могат да заявят пред
лечебното заведение желание за изтриване на данните им и това да бъде осъществено. Правото е приложимо само
доколкото същото не влиза в конфликт с
някое от ограниченията в чл. 17, пар. 3 от
регламента и само доколкото отговаря
на изискванията в пар. 1. Например, ако
личните данни са необходими за целите, за
които са били събрани или обработвани по
друг начин, изтриването е недопустимо.
Така, ако пациентът е диспансеризиран и
е необходимо непрекъснато проследяване
на състоянието му, личните му данни не
могат просто да бъдат изтрити.
Освен това обработването на лични
данни в здравеопазването е свързано със
спазването на редица нормативни актове,
които задължават лечебните заведения
да съхраняват конкретна информация за
определен период от време. В този случай
правото на пациента да бъде забравен
няма да може да се реализира, защото обработването на тези данни е необходимо
за спазване на правно задължение, което
изисква обработване, предвидено в правото на съюза или правото на държавата
членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача
от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.
Например такова ще бъде задължението на Главния изследовател да съхранява
документацията от дадено клинично

изпитване по силата на Регламент (ЕС)
536/2014 г. за срок от 25 г.
Правото да бъдеш забравен няма да е
приложимо и в случаите, когато информацията следва да се обработва по причини
от обществен интерес в областта на общественото здраве.
Такива са например данни за поставени
имунизации на пациенти, обработвани от
общопрактикуващия лекар, или данни за
донори на кръв и съответните резултати
от изследвания на дарената кръв.
В заключение следва да се отбележи, че
се очаква лечебните заведения да срещнат
затруднения при изпълнение на новите
регулации в областта на защита на личните данни. Това най-вече се отнася за
големите лечебни заведения, през които
годишно преминават десетки хиляди пациенти. Действащото законодателство в
страната не регламентира ясно и последователно видовете документи, които
се съставят в хода на оказване на медицинска помощ на пациентите, сроковете
за тяхното съхранение и конкретните
отговорности. Уредбата е разпръсната
в националните рамкови договори и приложенията им, медицинските стандарти,
Закона за здравето, Закона за здравното
осигуряване и множество подзаконови
нормативни актове. Липсата на електронно здравеопазване и поддържане на
огромен брой хартиена документация създава допълнителни рискове за правилното
й и законосъобразно обработване. Следва
да се обърне внимание и на обстоятелството, че санкциите за нарушения на
регламента са изключително високи, а
повечето служители, които обработват
лични данни по силата на договор или акт
на администратора, отговарят ограничено по смисъла на Кодекса на труда.
Необходимо е да се предприемат своевременни организационни и технически
мерки, които да демонстрират спазването на регламента, които включват
обучение на персонала, вътрешни одити и преглед на вътрешните правила и
стандарти, действащи до този момент.
Една от най-важните мерки в областта
на здравеопазването е разясняването на
важността от защита на чувствителните лични данни и отговорното отношение към обработването им. 
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БОЛНИЦИТЕ – ЖЕРТВА
НА ПАРИТЕ, КОИТО ЛИПСВАТ
СЕКТОРЪТ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА СТРАДА ОТ МОРАТОРИУМ
ВЪРХУ НОВИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЛИМИТИ, НЕПРАВИЛНИ ПОСТАНОВКИ
В ЗДРАВНАТА КАРТА И ПРОКУРОРСКИ ПРОВЕРКИ

К

Когато разсъжденията на някого са сведени до оцеляването и до това каква точно заплата ще получи, обикновено той
няма сили да чертае промените, които
ще подпомогнат добруването на следващото поколение.
Затова публикуването на „финансовата конституция“ на здравното министерство за държавните и общинските
болници, според която, ако клиниката има
задължения, няма да може да си разпределя парите от здравната каса, предизвика
такъв бум в сектора, че на практика заглуши всички дискусии какво трябва или
не трябва да се промени.
Тази година обаче е година на множество лоши сигнали към болниците, които
трябва да бъдат внимателно разчетени.

Истински мораториум

Около въведения и отменен мораториум върху лекарствата само за няколко
месеца в здравния сектор беше забравено, че болниците ще бъдат лишени от
конкуренция за една година. С бюджета
на здравната каса беше въведен мораториум върху разкриването на нови болници
и клиники, ако в населеното място вече
съществуват структури от съответната специалност. Възможно е това да бъде
посрещнато радостно от сега същест-
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вуващите клиники, защото им осигурява
поне досегашния брой пациенти. Мораториумът обаче на практика лишава
болните от по-голям избор на място и
метод на лечение, лишава ги от достъп
до добри специалисти и нова апаратура,
а самите клиники лишава от стимул да се
развиват и да инвестират в подобряване
на услугата.
В допълнение инвестицията, независимо дали на държавни, общински или
частни клиники, се проваля от внезапно
появил се текст и политическият риск
продължава да играе сериозна роля в сектора. Още повече че по закон, ако новата
структура получи разрешително, но не
заработи, то трябва да бъде прекратено. Поне до момента не е известно нова
структура да е излязла на изцяло частния пазар без перспектива да сключи
договор със здравната каса. Причината
е, че конкурентите й имат договор и е
естествено пациентите да предпочетат да ползват правата си на здравно
осигурени, отколкото да бъдат частни
пациенти и да платят за лечението.

С прокурор на шията

Във всяка държавна болница има поне
тричленен борд на директорите, в който участва поне един представител на

държавата, назначен от Министерството на здравеопазването. В борда обикновено участват и представители на
управляващата партия в съответното
населено място.
През миналата година държавните и
общинските болници прехвърлиха психологическата граница от половин милиард лева задължения към доставчици
и екипите на здравното министерство
решиха, че трябва да дисциплинират
болниците.
Това обаче не стана с остойностяване
на медицинските дейности, реално заплащане на увеличените разходи за издръжка
на остарелите сгради на държавните и
общинските клиники, не стана с инвестиции в обучение на лекари и нова апаратура, за да привличат повече пациенти.
Напротив, стана с прокурорска проверка във всички държавни клиники. В
момента 28 болници, почти половината от тези с мажоритарна държавна
собственост, са с бивши и сегашни директори, разследвани от прокуратурата
за безстопанственост.
Факт е, че в много клиники вероятно
има неизгодни договори, които ги източват. Има и отделения, в които не
достигат лекари. Има населени места, в
които единственият шанс за социална

Болници
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подкрепа на болен възрастен човек е да
лежи в болницата колкото е възможно
по-дълго. Въпросът обаче е, че сигналът
към клиниките е, че онзи същият представител на държавата досега може и
да е одобрявал всичко, което правят, но
това вече няма никакво значение. Търси се
виновник за това, че парите в системата
не достигат и болниците работят на
загуба, и той не е държавата и нейният
представител.
Директорите на болници са изправени пред сложното уравнение как да не
закриват отделения, да лекуват пациентите си, да осигурят заплати на екипа
си и как болницата да не се разпадне под
тежестта на старата сграда и дълговете си. Обвиненията в безстопанственост и дистанцирането на държавата
само ще демотивират всички желаещи
да спасяват държавните болници и цели
райони ще продължат да са лишени от
специалисти. Разбира се, клиниките биха
могли да се преструктурират в болници
за долекуване, санаториуми, ДКЦ и какво
ли не още, но в малките населени места
те изпълняват и функцията на център за
спешна помощ, а нито пътищата са добри, нито линейките достатъчно, нито
пациентите са платежоспособни, за да
се лекуват в най-близкия областен град.

Здравеопазване на карта

Проектодокументът нова национална здравна карта най-общо сочи, че ще
бъдат съкратени 6000 болнични легла.
След влизането й в сила здравната каса
ще съобрази договорите на болници по
области с нея и към сега действащите
лимити ще се прибави и още един – орязването на легла, специалности и в случая
с вътрешните отделения – на основната
дейност на малките общински болници.
Според анализ на Центъра за защита
на правата в здравеопазването в картата не са предвидени терапевтични
многопрофилни отделения, каквито са
досегашните вътрешни отделения. За
да получи договор с касата, болницата
трябва да обособи отделно пулмология,
кардиология, ендокринология, нефрология,
гастроентерология и др. За да могат да
работят, отделенията трябва да разполагат с поне двама лекари със съответната специалност, което в много
градове е на практика невъзможно. Ако
текстът влезе в сила, общинските болници ще трябва да затворят досегашните
си вътрешни отделения и да започнат
да обособяват нови клиники. Анализът
сочи, че това на практика ще доведе до
закриването на основната дейност на
общинските болници, а оттам и на са-

мите тях.
Първата област, в която лекарите и
управниците се обявиха против здравната карта, е Бургас. Там леглата и лекарите са орязани от бъдещ договор със
здравната каса, без дори да се вземе предвид, че през летния сезон населението на
областта нараства поне пет пъти.
Лимитите за прием и орязването на
леглата с договор ще доведат до ново
свиване на дейността на болниците. От
друга страна, стои ограничението да не
трупат нови дългове за държавните, а вероятно и за частните. Това на практика
означава, че ако пациентите не доплащат
за здравни услуги, не е възможно те да
бъдат финансирани.
Случаите, в които принципалът е подпомогнал усилията на екипа на болницата да преструктурира разходите си, са
единични. Един от тях е най-голямата
държавна болнична верига – ВМА. Тя обаче има и допълнителни функции, заради
които Министерството на отбраната
инвестира в нея (виж интервюто с проф.
д-р Венцислав Мутафчийски). Перспективата пред това гражданите да получават
еднаква здравна услуга, независимо къде
живеят, и да не доплащат значителни
суми е все по-мъглява. Или поне така изглежда в момента. 
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ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ МУТАФЧИЙСКИ, ДМН:

ИЗПЛАТИХМЕ ДЪЛГОВЕТЕ,
НО НЕ ЗА СМЕТКА НА
ПАЦИЕНТИТЕ
Вашият екип наследи най-колосалния
болничен дълг в България в най-голямата
болнична верига, как се справихте?
- Екипът, в който бяхме с ген. Николай
Петров, наследи 227 млн. лв. дългове, от
които 113 млн. главница, останалото
са лихви. Първите четири месеца болницата работеше и генерираше между
5 и 8 млн. лв. дълг. Основната задача за
нас беше да видим къде са най-големите
течове, а мисията да се справим изглеждаше невъзможна. Направихме анализ
на цялостната дейност и разбрахме,
че има абсолютно неизгодни договори
за ВМА, основно по логистиката, поддръжката на сградата и на техниката,
договорите за консумативи. Първата
ни стъпка беше предоговаряне - бавно и
съвсем целенасочено ние предоговорихме
всички тези позиции. Успяхме още в първата половин година да реализираме с
20 млн. лв. по-малко разходи в сравнение
със същия период на предишната година.
Втората стъпка беше оптимизиране
на някои дейности. Имахме 5 лаборатории, които изискваха поддръжка, различни много скъпи консумативи, много
разходи за персонал, а ефективността
им беше много малка. От всички тези
лаборатории направихме една централна, 24-часово работеща лаборатория,
купихме за нея нови машини и разходите
ни спаднаха около 5 пъти.
Отново след предоговаряне свалихме
с близо 50% разходите за храна, за поддръжка на сградата - с около 40%. Масово
предоговорихме цените на консумативите, средно с около 25-30% надолу.
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Докъде стигнахте със собствени усилия и
как ви помогна военното министерство?
- Ние престанахме да увеличаваме
дълга, напротив, започнахме да го сваляме със собствени усилия и това направи
впечатление на правителството, което
ни гласува доверие, за да сключим цесията с ББР. Правителството ни гласува
цесия за 100 млн. лв., но нашите партньори в лицето на фирмите се възползваха
само за 52 млн. лв. С всички, които сме
сключили договор за цесията, успяхме
да се договорим да не претендират за
лихвите с изключение на най-големите
фирми.
Как овладяхте кризата със заплащането
на персонала?
- Когато ген. Петров стана министър на здравеопазването през миналата година, а аз - временно изпълняващ
длъжността началник на ВМА, наследих болницата с 16 млн. лв. текущи
дългове и 12.4 млн. лв. от цесията. Към
31 декември 2017 г. излязохме вече на
нула лева и със запаси от консумативи
и медикаменти за два месеца напред.
Първите месеци на годината, докато
бъде разпределен бюджетът, са много
тежки за нас и затова исках да имаме
спокойствие.
През това време не е намалявана заплатата на персонала, не е спирано и
допълнителното материално стимулиране, което винаги е било 25% от заработените пари от НЗОК. Напротив,
увеличавани са заплатите, това увеличение е около 8.5 млн. лв. на годишна база.

Освен това развихме и нови дейности
като ДКЦ, което работи много успешно,
започнахме да получаваме субсидиране
на спешната помощ, което преди това
беше за наша сметка.
Персоналът изобщо не е ощетяван.
Точно по тази причина и нямаме особено
текучество, въпреки че офертите от
частните болници са много примамливи.
Разбира се, ние наследихме текучество.
През първата година 770 души бяха напуснали, а бяха назначени малко над 600,
като някои от напусналите се върнаха.
Тази тенденция вече е абсолютно положителна и мога да дам за пример, че през
последната година 66 души са напуснали,
а назначени са 78.
По какъв модел работят останалите
болници и санаториуми?
- Смятам, че и в периферните ни
болници сме открили правилната посока. Нашите началници започнаха да
разсъждават като мениджъри. В началото сумарно те генерираха дълг около
4 млн. лв. за една година. Сякаш на фона
на това, което имахме в София, като че
ли ги изпуснахме от полезрението си.
След като поех този пост, аз изисках
отчети на всяко тримесечие. Коментирахме начина на управление и завършиха с 400 хил. лв. загуба, и то за сметка
на една-две болници, другите излязоха
на плюс. През първото тримесечие на
тази година всички са на положителен
баланс, което е много радващо. Надявам
се да задържат резултата, аз няма да ги
оставя да не го направят.
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ПРОФИЛ
Бригаден генерал професор
д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS, е началник на
Военномедицинска академия от началото на тази година, като преди това беше
временно изпълняващ длъжността. До 2017 г. той беше
национален консултант
по хирургия. Завършил е
Медицинския университет
– София, цялата му кариера е
преминала в Българската армия. Бил е асистент и старши асистент в Катедрата
по обща хирургия на ВМА и
главен асистент в Клиниката по жлъчно-чернодробна
и панкреатична хирургия
– ВМА. Има специалност по
военна хирургия и докторантура на тема „Взривни
травми“, магистратура
по здравен мениджмънт и
специализации в чужбина.
Завеждал е клиниката и
катедрата по хирургия във
ВМА. През 2014 г. е назначен за
заместник-началник на ВМА
по диагностично-лечебната
дейност. Участвал е във
военни мисии в Македония,
Ирак, Афганистан и др. Хоноруван преподавател в СУ, има
29 публикации в български и
международни научни списания, автор и съавтор е на
26 монографии и учебници и
други. Член е на Българското
хирургическо дружество,
Българската асоциация на
гастроентеролози, хирурзи
и онколози, Европейското
общество за лечение на
травми и спешна хирургия
ESTES, на Асоциацията на
военните хирурзи на САЩ
AMSUS, Световната асоциация на хирурзите, гастроентеролозите и онколозите,
FACS – дипломиран член на
Американското дружество
на хирурзите, и др.
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СНИМКА АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

Това, от една страна, но, от друга, наистина не може да няма недофинансирани
и губещи дейности…
Много е трудна работата, защото
наистина са недофинансирани дейностите, а освен това ние имаме редица задачи, които не са платени. Те са от национално значение и са стратегически,
но не получават достатъчно добро финансиране. Освен това имаме лимити за
лечение от здравната каса. Те са много
тежки за нас и особено за периферните
болници, където заради тях се натоварват едва 50% от капацитета им.
Централната болница вече работи на
почти 90% от капацитета си, дори имаме случаи, в които е 99%, нямаме почти
нито едно свободно легло.
Че трябва да инвестираме в останалите болници, го прозряхме още в първия
екип на ген. Петров и започнахме бавно,
но съвсем стабилно да обмисляме как
тези болници да се реновират и модернизират по отношение на техниката,
апаратурата, както и да се стимулира персоналът. Моето схващане е, че
българските военнослужещи трябва
да получават еднаква по качество ме-
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дицинска помощ не само в София, а където и да се намират в България. Това
беше причината въпреки недоимъка да
закупим три чисто нови скенера от висок клас и да оборудваме варненската,
сливенската и пловдивската болница.
Купихме ендоскопска и лапароскопска
апаратура. В тях през последните 15 години не беше влизала нова апаратура.
Това мотивира колегите, защото ВМА
е кауза. Моята идея е, че трябва да се
печелят съмишленици в дадена кауза,
които виждат, че нещата се случват, и
искат да работим заедно. Аз виждам и
колко по-свободни са в комуникацията
с централното ръководство, колко пооткровени са, те не са стегнати, няма
притеснения и команден подход. Напротив, обсъждаме всички проблеми и ги
решаваме веднага или чертаем планове в
средносрочен, близкосрочен или далечен
план как да се решат. Това е ключът към
по-успешно управление.
Наследихте болницата с реновирани отделения и с такива отпреди 1989 г. Ще
преодолеете ли този дисбаланс?
- В момента стартираме програмата

за довършване на ремонтите, които
са започнали, и за реновиране на останалите. Разбира се, това няма да бъде
много бърз процес, защото изисква доста съществен финансов ресурс. Освен
това трябва да се купи и нова апаратура. Например нашият ядрено-магнитен резонанс е първият в България
и съответно най-старият. Започваме
с реновирането на две клиники, като
моята амбиция е до края на годината
да бъдат добавени поне още една клиника и две операционни зали, както и
вентилационната система на целия
операционен блок.
Освен че управлявате, продължавате ли
да оперирате?
- Оперирам. Административната
дейност е временно явление, разглеждам я като моментно състояние. Затова съм си донесъл в този кабинет само
снимката на синовете ми и малки неща,
които се побират в една чанта. Аз съм
си хирург и мисля да продължа, живот
и здраве, като хирург.
Иначе ясно разчертан край на работния ден нямам - когато свърша, тогава

Болници

си тръгвам – в 19, 20, 21 часа, но това не
ми пречи.
Най-много ми пречеше, докато бях
временно изпълняващ длъжността, че
не можех да имам по-далечни хоризонти, защото плановете в нашата тромава система, каквато е отбраната,
изискват по-дълга подготовка. Като
казвам тромава, това не е упрек, точно
така трябва да бъде. Армията трябва
да бъде по-консервативна от всичко
останало.
Успяхте ли да привлечете младите лекари, заложихте на обучението им.
- Задължително! Обучението на младите лекари е основно, защото това е
бъдещето. Много успешно се развива
програмата ни за обучение по започналото през миналата година тристранно сътрудничество с Медицинския университет - Варна, и Военноморското
училище. Тези млади хора са изправени
пред сериозно изпитание, защото те
трябва да учат едновременно и военни
науки, и медицина. Справят се много
добре и се надявам и занапред да продължат така. В момента върви кампанията по набиране на нови курсанти.
Как стои въпроса със специализацията
в болниците ви?
- Това е много тежък въпрос. По отношение на военните, които са млади
офицери, има решение и ние стартираме
тяхната специализация, но по отношение на всички желаещи, които искат да
специализират при нас, сме ограничени.
Първото ограничение е Наредба №1 на
Министерството на здравеопазването,
която казва, че за да специализира един
млад лекар, трябва да бъде назначен на
основен трудов договор и трябва да му
се плащат поне две минимални заплати
от болницата, в която ще специализира. Да кажем, че двете заплати не са
чак такъв голям проблем. Проблемът е
трудовият договор, защото ние имаме
заповядван щат, който не може да се
променя. Преди две години и половина
претърпяхме съкращения около 5%,
което се отрази много тежко на работещите клиники, сега би трябвало да
уволня например някой действащ ле-

кар или сестра и да претрансформирам
мястото му в специализантско. Това е
много труден процес и в някои сфери е
почти невъзможен. Така че в момента
ситуацията е патова.
Предполагам, виждате каква пропаст се
отваря в самите клиники при липса на
специализанти.
- Това е така, но по-силно е изразено
в някои от периферните ни болници.
Централната ни болница се радва на
голям интерес и нямаме недостиг на
кадри, напротив, много хора искат да
работят при нас, тъй като работата им е сигурна, условията са добри,
рестрикции няма. Когато говорих за
съкращаване на дълговете, държа да
отбележа, че ние никога не свалихме
качеството нито на медикаментите, нито на консумативите. Това не
е ощетило по никакъв начин нашите
пациенти. Напротив, всичко лежи на
едни научно издържани постановки,
например за антибиотичната терапия. Ние въведохме всички световни
гайдлайни, адаптирахме ги спрямо нашата антибиотична резистентност
и разработихме ръководство, което
е задължително за всеки лекар. То е в
джобен формат и е раздадено на целия
персонал. Когато има екзотика в микробиологичните резултати, тогава вече
комисия утвърждава по-нататъшното
лечение. През 2014 г., когато ген. Петров
пое болницата, само за един антибиотик ние харчехме 200 хил. лв. месечно.
В антибиотика нямаше нищо толкова
вълшебно, освен че цената на флакона е
150 лв. и фирмата производител много
се радва, ако се купува. На заигравки от
страна на фирми, които се опитват да
вербуват наши началници на клиники,
гледам с изключително лошо око и съм
готов да се разделя с всеки началник,
който продава интересите на ВМА. С
някои се и разделихме.
Вярно е, че доста от колегите и някои от началниците на клиниките роптаят срещу такъв модел, а моделът
кой, какво и кога може да изписва се
практикува в цяла Западна Европа. Не
е въпросът само за парите, най-големият проблем на съвременното антибио-
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тично лечение е, че всичко се изчерпва
като действие и вече има отгледани
щамове, които нищо не ги лови. Това е
в резултат на безогледната антибиотична терапия. Този модел функционира от три години при нас и е толкова
успешен, че проф. Тодор Кантарджиев,
който е националният консултант по
микробиология, най-вероятно ще излезе с предложение да бъде въведен във
всички болници. Това е съвременното
отношение, но пак повтарям, то не е за
сметка на лечението на пациентите.
Ако не се взима предвид бюджетът ви
от Министерството на отбраната, а
трябва да работите само със здравната
каса, болниците ви ще се нуждае ли от
доплащане от пациентите?
- Ако работим като обикновена болница, лишена от всички останали допълнителни дейности за медицинско
осигуряване на войските, не виждам
защо да не се справим. Обаче тази болница и този конгломерат от болници
имат специфични задължения, които
са скъпи и не може да функционират
само с това, което изкарват от НЗОК.
Аз имам пълно разбиране, че когато има определено количество пари,
трябва да се оптимизират дейностите така, че тези пари да стигнат. Или
поне да бъде ясно докъде ще стигнат.
Иначе навсякъде има доплащане от
пациентите. Няма идеална здравна система, в която да няма доплащане от
пациента под различна форма, и тук
може би е огромният резерв в допълнителното здравно осигуряване.
Ние работим много добре с частните
здравни застрахователи, имаме договори с почти всички частни фондове,
защото те имат доверие към нас, както
и ние към тях. Това е една добра практика, защото пациент, който се осигурява допълнително в частен фонд, не
заплаща нито една стотинка съобразно
пакета, на който се осигурява. Няма
такава мощна държава в света, която
напълно да отговори на потребностите
на здравеопазването.
Интервюто взе
Десислава Николова
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КОГАТО КОНВЕНЦИОНАЛНИТЕ
РЕШЕНИЯ СВЪРШАТ...

А

„СЪСТРАДАТЕЛНАТА УПОТРЕБА” НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЛЕКАРСТВА КАТО ДОПУСТИМА
И ЗАКОНОСЪОБРАЗНА АЛТЕРНАТИВА В ЕКСТРЕМНИ СЛУЧАИ

Актуалните събития по повод търсенето на различни лечебни алтернативи от
понякога съмнително естество в крайно
неблагоприятни за пациента ситуации
поставиха на дневен ред в обществените дискусии правната уредба относно
опитите за терапия, излизащи извън
общите стандартни процедури, уреждани от здравноосигурителната система.
Макар фокусът на общественото внимание в момента да е насочен предимно към
определени практики, поначало и съвсем
целенасочено стоящи далеч от конвенционалната фармацевтика, трябва да
се отбележи, че търсенето на нестандартни медицински решения в екстремални ситуации не е непознато – и като
прецеденти, и като нормативна уредба,
и в полето на „официалната“ медицина.
Правните въпроси, които възникват в подобни, трудни и в житейски,
и в юридически план, ситуации вече са
имали своето конкретно измерение, засягащо пряко България като страна по
Европейската конвенция за правата на
човека, а предстои тяхната по-подробна
и, надяваме се, функционираща национална законодателна уредба.
Още през 2007 г. Конституционният съд посочва в свое решение (по к.д.
№12/2006), че за разлика от класическите основни права на човека като правото на живот, свобода и сигурност, личен
живот, свобода на мисълта или избор на
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вероизповедание, правата за закрила на
здравето, здравно осигуряване, достъп
до медицинска помощ и медицинско обслужване са социални права. За да бъдат
гарантирани социалните права, е необходима изрична санкция на държавата,
т.е приемането на нормативни актове, които ще дефинират и гарантират
тези права в приетите за справедливи
от държавата граници.

Делото „Христозов и други
срещу България“

На 13 ноември 2012 г. Европейският съд
за правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ)
се произнася в решението си по делото
„Христозов и други срещу България“ относно границите, в които следва да се
тълкуват предоставените от Конституцията на Република България права
на гражданите за достъп до медицинска
помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване.
Жалбоподателите по делото са онкологично болни пациенти в краен етап
от развитие на болестта, които вече са
преминали през определените от конвенционалната медицина стандарти за
лечение на съответното заболяване и са
изчерпали съществуващите възможности, които здравната система и медицинската практика е можела да осигури
към онзи момент. Жалбоподателите са
получили и медицинско становище, че съ-

ществуващите форми на лечение не биха
помогнали на тяхното състояние, като
в резултат на това всички те започват
търсенето на вероятната последна надежда в експериментален лекарствен
продукт. Този лекарствен продукт не
е официално и окончателно разрешен
за употреба в нито една държава, но в
няколко държави, включително европейски, вече е бил допуснат за т.нар.
палиативна употреба - приложение на
лекарствен продукт с хуманна цел при
пациенти с тежки, инвалидизиращи, животозастрашаващи заболявания, които
не могат да бъдат лекувани ефективно
с помощта на разрешени лекарствени
продукти.
Съдът е направил цялостен и пълен
анализ на съществуващото към онзи
момент законодателство в страната,
включително по отношение възможностите, практиката и приложимостта
на процедурите по внос, разрешение,
употреба на неразрешени за употреба
лекарствени продукти, и поставя за
разглеждане следните въпроси, касаещи отношенията между пациенти и
здравна система (държавата) в подобни
ситуации:
Неосигуряването на искан достъп до
лечение нарушава ли правото на живот
на пациента?
Волята на пациента ли следва да е
водеща при определянето на потенци-

Фармация

алния риск/полза?
Осигуряването на експериментални
продукти, извън правилата за контрол
при провеждане на клинични изпитвания, представлява ли нарушение на
етични и правни норми за недопускането на опасни медицински експерименти
с човешки същества?
Докъде и как са определени задълженията на държавата да осигури достъп
до лечение, включително до лекарствени
продукти, и може ли държавата да бъде
обект на проследяващи обвинения за допускането на експериментално лечение?
Както е посочено в самото решение на
ЕСПЧ за конкретното дело, отказът на
държавата да осигури експериментално
лечение като последна възможност за
повлияване здравословното състояние
на жалбоподателите:
g не представлява нарушение на правото на живот, а по-скоро гаранция
за неговата защита;
g не представлява нечовешко отношение, изразяващо се в лишаване от
възможност да се използва лечение с
експериментален продукт, който не
е преминал съответните клинични
изпитвания за установяване на безопасност и ефикасност, а по-скоро
допускането на такава употреба
може да се тълкува като медицински
експеримент с човешки същества;
както и
g не представлява необоснован отказ,
а е опит за балансирана преценка на
обществения интерес и личната свобода на гражданите, която „има за
цел да защити здравето и живота на
засегнатите лица чрез предотвратяването на злоупотреби и рискове,
съпровождащи употребата на неизпитани продукти“.
Част от отговорите на поставените по-горе въпроси, както и опитът за
въздигане правото на живот, в частност - на лечение, като най-висша човешка ценност, вече са били разгледани
и в създадените от европейския законодател норми за т.нар. състрадателна
употреба (терминът има популярност
в обществото и като „милосърдна употреба“ в съответствие от търсената и
целена проява на благородно отношение,
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подкрепа, грижа за пациента, достъп до
лечение и запазване на човешкото достойнство и хуманно отношение).

Какво представлява
институтът на
състрадателната употреба?

Институтът на състрадателната
употреба е въведен в европейското законодателство с приемането на Регламент (ЕС) 726/2004 чрез определянето
на възможността за достъп и лечение
с лекарствени продукти за палиативна употреба. По смисъла на регламента
палиативната употреба представлява
осигуряване на лекарствени продукти
в нова активна субстанция (иновации)
на разположение „по хуманни съображения на група пациенти, страдащи от
хронично или тежко инвалидизиращо
заболяване или заболяване, което може
да се счита за животозастрашаващо, и
които не могат да бъдат лекувани удовлетворително с помощта на разрешен
лекарствен продукт“. Тези лекарствени
продукти са в процес на заявяване на
разрешение за употреба или в процес на
клинично изпитване.
Програмите за получаване на достъп
до такъв тип лечение се наричат често
програми за разширен достъп до системата, а в някои държави и програми за
индивидуален достъп до лечение.
Европейската агенция по лекарствата изпълнява ключова роля в процесите
на заявяване, стартиране и провеждане
на такива програми, като дава съответните препоръки. В същото време
всеки от националните регулаторни
органи създава и свои правила за провеждането на лечение с лекарствените
продукти за състрадателна употреба
- чрез нормативни актове от вътрешното законодателство или чрез указания, които са публично оповестени на
интернет страниците на различните
агенции по лекарствата в държавите
- членки на ЕС.
Целта на въвеждането на палиативната употреба в регламента е да подпомогне и одобри достъпа на гражданите
до лекарствени продукти за състрадателна употреба, да уеднакви достъпа в
ЕС до такъв тип програми, както > 116
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и да осигури прозрачност на терапевтичните възможности с неразрешени
лекарствени продукти между страните
- членки в ЕС. Вследствие на приемането
на регламента в повечето държави вече
има уеднаквен и сходен подход при осигуряване на достъп за състрадателна
употреба.
В Германия например този вид употреба е въведена с промяна на закона за
лекарствата и приемането на специална
наредба за условията и реда за допускането й. Част от критериите включват представяне на доказателства за
невъзможността пациентите да бъдат лекувани с алтернативно налична
терапевтична възможност, обосновка
на невъзможността пациентите да
участват в клинично изпитване, доказателства, че лекарственият продукт е
произведен съгласно правилата за добра
производствена практика, доказателства за презюмираната безопасност и
ефективност на продукта при таргетирираната употреба.
Няколко са подходите в европейското
законодателство за осъществяване на
разширен бърз достъп до лечение с неразрешени за употреба лекарствени
продукти. Извън института на състрадателната употреба са познати и
възможностите за ускорен достъп за
лекарствени продукти с изключителен
интерес за общественото здраве, както
и процедурите за издаване на условни
разрешения за употреба преди получаването на комплект от клинични данни
за съответния продукт.
В Европейската агенция по лекарствата към днешна дата са отразени
3 различни програми за състрадателна
употреба за пациенти с хроничен хепатит С в напреднал стадий на болестта,
при които рискът от декомпенсиране
на болестта или смърт се оценява на
до 12 месеца, или пациенти, на които им
предстои чернодробна трансплантация
или такава е направена, но са застрашени от прогресивно влошавана на чернодробното заболяване поради агресивно
проявление на вируса причинител.
Налична е и програма за възрастни и
деца с животозастрашаващо състояние,

причинено от подозирана или потвърдена A(H1N1)v пандемична инфекция или от
инфекция, дължаща се на сезонен вирус
тип A или тип B.
В САЩ Агенцията по лекарствата и
храните също има разработени правила, приложими за всички щати, с които
се осигурява разширен достъп до лечение на принципа на състрадателната
употреба. Независимо от категорията
пациенти, за които се цели достъп до
такава програма, регулаторният орган
трябва да определи дали е налице сериозно или животозастрашаващо състояние,
за което не е възможно приложението на
налична терапевтична възможност или
нейното приложение не би донесло полза
за пациента, както и дали очакваните
ползи за пациента надвишават потенциалните рискове. Стартирането на
програмата не може да замени или да
попречи на провеждането на клинични
изпитвания със съответния лекарствен
продукт.
Практически програмите са разделени на (а) програми за индивидуален
достъп, при които се отчитат ползите и необходимостта за конкретен
индивидуален пациент; (б) програми за
малка група пациенти, при които следва
да се оценят налични вече доказателства за безопасността на лекарствения продукт и предварителни клинични
данни за ефективност (тези програми
са приложими само в случаите, когато
производителят може да защити невъзможността за стартиране на клинични
изпитвания); (в) програми за по-широк
достъп на пациенти, които обикновено се разрешават в периодите между
приключили клинични изпитвания и
подготовката на процеса по заявяване
за разрешение за употреба, в случай че е
налице изключителна полза за пациента
или риск от нежелани събития или промяна в състоянието на пациентите от
прекъсване на терапията от клинични
изпитвания до периода на получаване на
разрешението за употреба или включване в съответните системи за реимбурсация.
Различните щати въвеждат и допълнителни критерии за начина, по който

Фармация

съответната програма трябва да бъде
инициирана (по заявление на лекаря или
на комисия), за етапа на разработване
на лекарствения продукт (например
в щата Колорадо предмет на състрадателна употреба може да бъде само
лекарствен продукт с преминала фаза
1 на клинично изпитване), както и изисквания към съответните пациенти,
протокола за лечение и сроковете за продължаване на терапията, финансирането й, рисковете и отговорността на
държавата и съответните медицински
специалисти и отговорността и етичното поведение на производителя.

Приложимост и значение за
България

Към днешна дата в България извън употребата на лекарствени продукти при
клинични изпитвания действащият
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина дава възможност
за употреба на лекарствени продукти,
без да е необходимо разрешение за употреба, в следните ситуации: лекарствен
продукт, приготвен по магистрална рецептура в аптека, приготвен по
фармакопейна рецептура в аптека,
междинни продукти, предназначени
за производствена обработка от лице,
получило разрешение за производство,
активни и помощни вещества, лекарствени продукти, предназначени за
износ, лекарствен продукт за модерна
терапия, който се изготвя за конкретен пациент по индивидуално лекарско предписание съобразно специфични
стандарти за качество и се прилага в
лечебно заведение на изключителната
професионална отговорност на лекаря.
Лечение на конкретен пациент може да
се прилага с лекарствен продукт, който не е разрешен по реда на закона, и в
случай на специална поръчка на лечебно
заведение за болнична помощ при условия
и по ред, определени с действаща наредба на министъра на здравеопазването.
Може да се разреши употребата за определен срок на неразрешен за употреба
лекарствен продукт в случай на обявена епидемия, причинена от патогенни
микроорганизми или токсини, или има

предполагаемо или потвърдено разпространение на химически агенти или радиация, както и по причини, свързани
със защита здравето на населението.
С подготвения законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина №702-01-57, внесен от Министерския съвет на 20 декември 2017 (второто гласуване в Комисията по здравеопазване се проведе на 26.04.2018 г.), се
очаква България да отрази действащия
чрез регламента институт на състрадателната употреба и да осигури възможността за приемане на специална
наредба за условията и реда за заявяването, одобрение и провеждане на лечение
с такива лекарствени продукти.
Въвеждането на такава регулация
- освен че регламентира пътя за един
по-широк достъп на пациентите до лечение извън регламентираното от пакета
от медицински грижи, гарантирани от
държавата - е признак на изпълнение на
очакванията на гражданите към социалната държава, както и проявление
на държавата като рационален и справедлив законодател. Съществуването
на тази уредба може би щеше да спести
воденето на дела като „Христозов и другите срещу България“, щеше да осигури
границите на етичната отговорност,
гаранциите за хуманно отношение, а и
несъмнено щеше да гарантира принципа,
че спечеленото малко е точно необходимото време за всеки преди края.
Посочените по-горе програми са само
доказателство за търсенето от страна на регулаторите на възможности за
осигуряване на баланс между етичното
и правно възможното, когато конвенционалната медицина и съществуващите иновации не могат да осигурят в
достатъчна степен правото на борба
за живот.
Затова опитът на законодателя да
уреди въпроса с възможността за прилагане на състрадателната употреба
безспорно трябва да бъде поздравен, тъй
като проявата на състрадание е отговорност към обществото, а и по думите
на Греъм Грийн „творейки милосърдие,
човек не трябва да мисли“. 
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ВСЕКИ ПЕТИ
БЪЛГАРИН ПРИБЯГВА
ДО САМОЛЕЧЕНИЕ

С

ВСЕКИ ЧОВЕК Е ОТГОВОРЕН ЗА СОБСТВЕНОТО СИ ЗДРАВЕ
И СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ ОСЪЗНАВА
КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ ЛЕКАР
проф. Добриана Сиджимова

Самолечението е значим медико-социален проблем и не е национално обусловен
– това е световна тенденция, която е
многофакторно предопределена. За да се
набележат спецификите и неблагоприятните последици от прилагането на
самолечение, следва да се уточни какво
се разбира под този термин. Самолечението, от една страна, е самоназначаване на лекарствена терапия, а от друга
- изменение на лекарските предписания
относно начина на употребата - дозировка и продължителност на лечението.
Самолечението се прилага основно с цел
профилактика или при симптоми, които пациентът смята (в повечето случаи
безоснователно) за разпознати от него.
Също така това понятие включва както
лечение на самия себе си, така и на други
членове на семейството и познати.

В какво се състоят ключовите
проблеми при подобен
безконтролен прием на
медикаменти?

 ърсене на лекарска помощ на етап,
g Т
когато заболяването се е задълбочило
и вече има по-сериозни последици.
g Неефективност на лечението.
g Развитие на резистентност към ан-
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тибиотици.
 ипсата на специфични медицински
g Л
познания може да се отрази на съчетаването на лекарствени продукти,
чието действие по този начин се неутрализира, а може дори и да вреди на
човешкия организъм.
g Нежелани лекарствени реакции.
g Неадекватна дозировка.
g Алергични реакции.
И въпреки че съществува максимата, че
оздравяването е страничен ефект на самолечението, според изследвания отпреди
7 години в България всеки пети прибягва до
самолечение, преди да се обърне към лекар,
а 50% от обществото разчитат на лекарска помощ само при тежък здравословен
проблем. Има редица фактори, които обуславят тази неблагоприятна тенденция.
Сред най-често срещаните са нивото на
удовлетвореност от здравната система;
агресивното масово популяризиране на лекарствените продукти и сляпото доверие
на различни здравни съвети в социалните
мрежи и интернет форумите.

Ниската степен на
удовлетвореност от
здравеопазването

се дължи на лошата организация на из-

вънболничната медицинска помощ, при
която за обикновена консултация с общопрактикуващия лекар се губят нерви
и значително време в чакане пред кабинетите. Процедурата се усложнява, ако е
необходима консултация със специалист.
Неефективната профилактична дейност
също допринася за загуба на доверие в системата, а понякога причина за прибягване
към самолечение е решението да се закупи
по-евтин медикамент, а не този, който е
изписан от GP-то, който е бил мотивиран
да промотира даденото лекарство.
Друг съществен фактор, който влияе
на самолечението, е агресивното масово популяризиране на лекарствените
продукти.
Следва обаче да се подчертае, че в
общодостъпните средства за масова
информация могат да се рекламират
единствено лекарства, които се разпространяват без рецепта (медикаменти по
лекарско назначение се рекламират само
в специализирани медицински издания).
Значението на рекламата на лекарствени
продукти може да се разглежда двояко
– от една страна, тя предоставя ценна
информация и повишава здравната култура на хората, но, от друга - стимулира
нерационалната употреба на медика-

Лекарства
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менти и създава погрешно впечатление
у нуждаещите се от лечение хора, че са
компетентни сами да вземат решение
за своето здраве, като изключват професионалната диагноза и лечение. Все
пак рекламните послания и аргументи
в рекламите на лекарства за разлика от
рекламирането на други продукти подлежат на стриктна регулация и одобрение
от специализирана комисия в Изпълнителната агенция по лекарствата, за да
се избегне необоснованата хипербола на
свойствата и качествата на медикаментите, а съществува и задължението да се
упоменава необходимата консултация с
лекар при решение да се прилага даденият
лекарствен продукт.
Както се казва, от хроничните болести
най-разпространено е самолечението.
Интернет и социалните мрежи засилват т.нар. синдром на студента медик
при който пациентът започва да усеща
всички симптоми на дадено заболяване,
за което някъде е прочел или чул. Тук се
проявява присъщото за българина сляпо доверие на „една жена каза“, което
в съвременните условия се изразява в
следването на различни здравни съвети
в интернет форумите. Интернет позволява с въвеждането на ключова дума за

дадено заболяване човек да бъде залят с
всевъзможна потвърдена и непотвърдена
информация за специфика на болестта,
диагностицирането й и лечението, но в
повечето случаи се стига до хронифициране на заболяването. Все по-популярни
стават и платформи, на които медицински специалисти отправят препоръки по
конкретни запитвания и самоописания на
симптомите от страна на „страдащите“.
Предимствата, които те виждат, са, че се
получава професионална консултация онлайн, безплатно и без загуба на време и необходимост да се ходи при лекар. Но следва
да се отчита фактът, че дори медицински
светила с дългогодишна практика едва
ли могат да назначат лечение без реален
преглед и медицински изследвания.
Развитието на медицината, повишаването на разходите за здравеопазване,
забързаното ежедневие на хората стават предпоставка през 1994 г. Световната здравна организация да разработи
политика за „осъзнато контролирано самолечение“ която се реализира в Концепция за отговорно самолечение, прилагана
в голяма част от европейските страни. Според тази концепция всеки човек
е отговорен за собственото си здраве,
държавата регулира и стриктно контро-

Проф. Добриана Сиджимова е преподавател във Факултета по обществено
здраве на Медицинския университет
- София. Заместник-председател е на
управителния съвет на Българската
асоциация за лекарствена информация.
Главен редактор на сп. „Здравна политика и мениджмънт“. Автор на книгата
„Рекламата и общественото здраве“.

лира разпространението на лекарства
без лекарско предписание, съответната
подготовка на лекари и фармацевти, свободния достъп до научно обоснована информация за заболявания и свойствата на
лекарствените продукти и др. Акцентът
е върху знанията и навиците за медицинска само- и взаимопомощ, а също и за
профилактика на най-разпространените
здравни неблагополучия. Прилагането на
лекарствена терапия от пациентите
в съответствие с тази концепция се
ограничава от състоянието, подлежащо на самодиагностициране (главоболие,
слънчево изгаряне, простуда и др.), и от
хроничните или рецидивиращи заболявания, които вече са били диагностицирани
от лекар специалист. Ключов момент в
тази философия е отговорността, която
пациентът поема. Това предполага, че
той в значителна степен осъзнава необходимостта от здравословен начин
на живот – да избягва вредностите, да
е физически активен и да има рационален режим на хранене. Но най-важното
е, че осъзнава границите на своята компетентност и кога следва да се обърне
към лекар, защото е валидна максимата,
че самолечението е една от формите на
самоубийство. 
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НАЙ-ПОЛЗВАНАТА
ЗАСТРАХОВКА
ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА БИЗНЕСЪТ НА ЗДРАВНИТЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ОТЧИТА ДВУЦИФРЕН РЪСТ
Гергана Михайлова | gergana.mihaylova@capital.bg

С

Съпоставката между държавното и частното здравно осигуряване на база бюджет
прави двете системи да изглеждат като
среща на Давид с библейския Голиат. При
близо 4 млрд. лв. приход от задължителните удръжки на работещите в България
постъпленията от 97.4 млн. лв. от доброволно сключени здравни застраховки през
миналата година очертават фигурата на
една съвсем мъничка индустрия. Тя обаче
достигна до този си ръст за много кратко
време и нито финансовата криза, нито
поскъпването на услугите в здравеопазването по някакъв начин я стряха в посоката
право нагоре. Макар и да обхваща под 300
хил. души в цялата страна, системата на
допълнително доброволно застраховане
отваря един съвсем различен вход към
здравната система - такава, каквато
всеки би искал тя да бъде за него, когато
се нуждае от нея. И всеки инч подобрение
прави този вход още по-достъпен за повече
на брой потребители.
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Трета година рязко нагоре

През миналата година премийният приход на застрахователите, предлагащи
здравни застраховки, е нараснал с 20%,
с което запазва двуцифрения темп на
подобрение за трета поредна година,
като прогнозата е за същия скок на
бизнеса и през тази година. Тенденцията е пазарът да се консолидира около
големите компании в сектора, които
държат и най-високи цени на предлаганите пакети за доболнична, болнична и
стоматологична помощ, както и за възстановяването на разходи за лекарства
и медицински услуги (виж таблицата).
Разместванията помежду им идват поскоро от миграцията на няколко по-големи клиента, които експериментират
с друг застраховател, тъй като пазарът
продължава да е малък и договорите в
застраховането по правило са едногодишни, което дава тази мобилност на
потребителите.

В същото време опитите на по-малките играчи да завземат пазар, като
подбиват цените в сектора по подобие
на други застрахователни сегменти,
претърпяват неуспех. Причината е, че
здравната застраховка е най-ползваната
застраховка в България с по-висока щетимост дори от „Гражданска отговорност“.
Средно един потребител ползва услуги
по застраховката си 6-7 пъти годишно,
показват данните на застрахователите. Това означава, че компаниите по
съвсем различен начин формират техническите си резерви и при подценяване
на щетимостта рискуват да понесат
съществени загуби. Освен това при всяко
ползване на застраховката потребителят влиза в контакт със застрахователя си и това му дава възможност да
прецени доколко той е надежден и доколко предлага удобна и качествена услуга.
Върху растежа на премийния приход
влияят както новите клиенти, които

Здравно застраховане
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индустрията успява да привлече, така и
поскъпването на продуктите, следващи
актуализирането на цените в здравеопазването. Няма точни данни какво е
увеличението в броя на потребителите,
но със сигурност през миналата година
има отваряне към по-малки групи, тъй
като на този етап застраховането е
ограничено до корпоративните клиенти с поне 20 служители. Възможността
за предлагане на семейни и дори индивидуални застраховки се отваря именно
покрай растежа на бизнеса, защото това
позволява преразпределение на риска. „Застрахователите са предпазливи в този
сегмент заради риска от негативна селекция - това са хората, които си купуват застраховка само защото смятат
да ползват интензивно здравни услуги“,
посочва Светла Несторова, ръководител на най-големия здравен застраховател „Булстрад Живот Виена иншурънс
груп“. „Подходът в развитието на > 123

К К | ТОП 5 НА ЗДРАВНИТЕ ФОНДОВЕ
Дружество
ЗАД „Булстрад Виена
иншурънс груп“

Премиен приход,
2017 г.

Премиен приход,
2016 г.

23 398 876

Изменение

18 552 193

26.12%

Пазарен дял
24.01%

„ОЗОФ Доверие“

15 034 822

10 104 264

48.80%

15.43%

„ЗАД България“ АД

11 495 402

10 014 916

14.78%

11.80%

„Дженерали Застраховане“

10 144 011

8 379 815

21.05%

10.41%

9 230 989

7 890 485

16.99%

9.47%

ЗК „УНИКА Живот“

* Източник: КФН, предварителни данни

К К | РАСТЕЖЪТ НА ЗДРАВНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ
Премиен приход,
2017 г.

Премиен приход,
2016 г.

Промяна

Общо застраховане

51 725 131

44 521 979

16.18%

Животозастраховане

45 720 213

36 490 188

25.29%

Общо

97 445 344

81 012 167

20.28%
Източник: КФН
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Светла Несторова,

Мими Виткова,

Николай Логофетов,

„Здравното застраховане расте, защото
се намира в професионални ръце и потребителите, които са ползвали услугата, не
могат да си представят живота си без
нея. Показателно е, че клиентите остават с нас въпреки повишаващите се цени
на здравните услуги, което се отразява
върху цената на пакетите. Хората са
наясно, че поддържането на здравето и
качественото лечение и медикаменти
струват пари. Това, което предстои да
се случи в индустрията, е предприемането на стъпки в посока ритейл, а именно
предлагането на все повече продукти
за семейства и индивидуални клиенти.
Основните проблеми, с които секторът
продължава да се сблъсква, са слабата
регламентация на това какво се случва
в лечебните заведения, ниския и понякога
несъществуващ контрол върху това, което излиза от джоба на застрахованите
и на застрахователите.

Нито световните финансови кризи,
нито нелекото икономическо състояние на държавата пречат на този сектор, който макар и бавно се развива. Би
било добре той да може да предоставя
повече услуги на своите осигурени, а не
да запълва пробойните на общественото
здравно осигуряване. Премийният приход
расте заради покачването на цените и
заради броя хора, които търсят услугата,
тъй като по този начин си осигуряват
възможност да не доплащат колосални
суми, каквито се изискват много често
не само в частните, но и в държавните и
общинските болници. Разширяването на
обхвата до ниво семейно и индивидуално
застраховане остава труден за решение проблем. Не можеш да задължиш една
частна структура да поеме безотказно
всеки, който се обърне към нея, и в същото време да допуснеш да се концентрират рискове. Затова се създават и
гаранционни фондове.

Със или без държавна подкрепа, здравното осигуряване в България се развива и ще продължи да обхваща все повече
хора. Моделът, който действа в момента,
определено има място за подобрение, но
е факт, че здравните застрахователи
предоставят на много хора услуга, която
държавната система не предоставя на
такова ниво. Допълнителното здравно застраховане е бизнес, който посреща една
болезнена и остро усещана от хората
нужда за адекватни медицински грижи.
Един от важните пътища на здравната
реформа е да се развият всички аспекти
на здравното осигуряване - както задължителното, така и доброволното, в една
добре функционираща система.

председател на управителния съвет,
главен изпълнителен директор, „Булстрад
Живот Виена иншурънс груп“:
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член на СД и изпълнителен
директор на ОЗОФ „Доверие“

председател на УС и изпълнителен
директор на ЗАД „България“

Здравно застраховане
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Средно по 6-7 пъти
годишно застрахованите
лица ползват здравните
си застраховки.
индивидуалното застраховане трябва
да е много внимателен, с предпазливо изграждане на гаранционни фондове, за да
не доведе до загуби“, предупреждава и д-р
Мими Виткова, изпълнителен директор
на втория по пазарен дял здравен фонд ОЗОФ „Доверие“.

Колко струва

Георги Георгиев,

главен изпълнителен директор и
председател на УС на ЗК „УНИКА Живот“

Делът на допълнителното здравно
осигуряване на фона задължителното,
което генерира 4 млрд. лева от вноски,
е много нисък и това е предпоставка за
развитието му с още по-високи темпове. Задължителното здравно осигуряване предоставя ограничен обем здравни
услуги и сме свидетели на тенденция
към ограничаването им, а желанието на
частните лица е да получават надеждни
и висококачествени здравни услуги, без
да бъдат ограничавани от нивото на
здравеопазването в страната, което
им предоставя здравното застраховане.
Крайно време е да се даде възможност
на хората, внасящи задължителни вноски за здравеопазване, да имат свобода
да избират в кой здравен фонд – условно казано, като понастоящем това са
застрахователите – да се осигуряват.
Такава промяна само би подобрила ефективността на цялата система, като в
крайна сметка българите биха получили
по-добри здравни грижи на същата цена.

Семиха Кичукова,

мениджър ключови клиенти към
направление „Злополука, здравно
застраховане и помощ при пътуване
с осигурен асистанс“, „Дженерали“

При наличието на множество пропуски
в здравната система у нас – недостатъчното финансиране на голяма част
от клиничните пътеки и качеството
на услугата, българинът търси защита
и сигурност в здравните застраховки,
което обяснява увеличените приходи от
продажбите им. Предвид задълбочаващите се проблеми в здравеопазването
очакванията на пазара са тенденцията
на нарастване да се запази.

Цените на пакетите следват поскъпването на медицинските услуги. „През последните години наблюдаваме тенденция
на увеличение на цените на здравните
услуги, особено в извънболничната помощ и медицинските изследвания. Засега
поради силната конкуренция в бранша
това не се отразява съществено върху
цените на застраховките“, коментира
Георги Георгиев от „Уника Живот“. Той
уточнява, че влияние върху цените на
пакетите има и честотата на даден
вид заболяване сред населението, а задържащ ефект върху цените оказва високата конкуренция между здравните
застрахователи на пазара. „В по-дългосрочна перспектива ръстът в цените
на медицинските услуги неминуемо ще
се отрази и върху цените на здравните
застраховки, защото в противен случай
няма да е възможно да бъде осигурено
на застрахованите да ползват еднакъв
обем на здравни услуги през различните
години. В развитите пазари е намерено решение, като се прилага ежегодна
актуализация на премиите и размера
на покритието съобразно ръста на цените. Най-общо това означава, че при
отчетен ръст на цените на здравните
услуги например с 5%, за да е възможно
застрахованите да ползват същия обем
здравни услуги през следващата година,
е необходимо да бъде увеличен размерът на застрахователното покритие
с приблизително същия процент, което
ще доведе и до увеличаване на застрахователната премия“, пояснява Георгиев.
Николай Логофетов, изпълнителен
директор на ЗАД „България“, добавя,
че трудно може да се очаква спад на
цените за допълнителното здравно
застраховане, тъй като лечебните заведения постоянно повишават цените
на услугите, които се заплащат от застрахователите. „По наши данни > 124
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Здравната система е дълбоко
социална система и всички промени трябва да изхождат от тази
концепция.

за последните 2-3 години с близо 30% са
се увеличили цените на прегледите в различните клиники в страната и с около
10% са нараснали цените на прегледите
за всички специалности и на лабораторните изследвания в лечебните заведения“, посочва Логофетов.
Любопитен детайл по отношение на
цените е, че в IT сектора, където здравната застраховка е сред най-важните в
социалния пакет, по който служителите избират офертите на работодателите, пакетите са и най-скъпи. Макар в
сферата да са заети основно млади хора,
те са сред първенците по честота на използване на застраховката, което води
и до по-високата цена.

От какво боледуваме

„Най-често посещаваните специалисти
са тези по вътрешни болести, уши нос и
гърло, както и пулмолог, кардиолог, ендокринолог, акушер-гинеколог, уролог,
нефролог, невролог, офталмолог и хирург.
Често срещаните заболявания можем
да разделим на няколко основни групи,
включващи хронични и нововъзникнали
заболявания, кардиологични заболявания, неврологични и еднокринологични.
За съжаление се наблюдават все повече
случаи на онкологични заболявания при
по-млади хора и това налага търсенето
и създаването на нови застрахователни
продукти, свързани с диагностицирането и последващото лечение на тези
заболявания“, споделя наблюдения от
практиката си Георги Георгиев от „Уника Живот“.
„Най-голямо е ползването на услугите
по пакет „Извънболнична медицинска
помощ“ - прегледи и изследвания от хората, заети в ИТ сектора и базирани в
София. От медицинските специалности
най-търсени са АГ, очни, невролог, дерматолог, интернист. Предпочитани са
по-реномираните и наложени частни
медицински центрове и болници. Също
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така се забелязва тенденция към увеличаване броя на високоспециализираните
образни изследвания, особено ЯМР (ядрено-магнитен резонанс), при заболявания
на опорно-двигателния апарат“, добавя
Николай Логофетов от ЗАД „България“.
Частните болници от веригата
„Аджъбадем Сити клиник“ са сред найпредпочитаните от застрахованите
лица, а и от застрахователите, които
изтъкват като предимство това, че
там отчетността и комуникацията
е на много високо ниво. В същото време
държавните лечебни заведения продължават да държат в неведение застрахователите за това как ценообразуват
услугите си, което прави трудно планирането. „Докато няма регламент, който
да казва какво точно покрива задължителното здравно осигуряване, ще продължи да има проблем, защото в момента
това е обект на широко творчество от
страна на всяка болница, всеки лекар,
по всяка клинична пътека“, посочва д-р
Мими Виткова. И продължава: „При всяко посещение при лекар се искат някакви доплащания, които ние не можем да
знаем как се определят и какви са. И аз
питам, включително омбудсмана, какво
трябва да направи едно задължително
осигурено лице, когато се нуждае от неотложно лечение и се оказва, че лимитът
на дадена болница е изчерпан? Неполучаването на адекватни медицински грижи
в задължителното здравно осигуряване
и големите размери на доплащането, което достига до 48% от стойността на
получената услуга, кара хората да търсят спасение в здравното застраховане.
Това е и което правят работодателите просто предоставят възможност на служителите си да се лекуват, без да чакат
и да не доплащат за лечение колосалните
суми, които често се изискват.“

Рецептата за оздравяване

Според здравните застрахователи проблемът на българското здравеопазване
не е в липсата на средства, а в липсата
на организация.
„Кардиналният въпрос, свързан с дълго обсъжданата реформа в държавното
здравеопазване, е за демонополизацията
на здравната каса. Крайно време е да се

даде възможност на хората, внасящи
задължителни вноски за здравеопазване,
да имат свобода да избират в кой здравен
фонд – условно казано, като понастоящем това са застрахователите – да се
осигуряват. Може да се направи лесна
аналогия с втория стълб на пенсионната
система у нас. Такава промяна само би
подобрила ефективността на цялата
система, като в крайна сметка българите биха получили по-добри здравни
грижи на същата цена“, е мнението на
Георги Георгиев от „Уника Живот“.
„Здравната система е дълбоко социална система и всички промени трябва
да изхождат от тази концепция. Защото
чувам, че на директорите на болниците
им се казва, че те са търговци, а не социални заведения. Не знам тогава кого е
натоварила конституцията да се грижи
за състоянието на българските граждани, защото съм участвала в правенето й и знам, че това е ангажимент на
държавата“, посочва д-р Мими Виткова.
„Българският модел на финансиране
на здравеопазването е хубаво замислен,
но проблемът е, че системата е нереформирана и е недобре управлявана“, добавя Светла Несторова. „Ако погледнете
индикаторите, по които експертите
сравняват различните здравни системи
по света, ще видите, че имаме повече
лекари на глава от населението от богатите държави, но това не ни отваря
по-голям достъп до здравни услуги; ще
видите, че докато на Запад най-големите разходи са в доболничната помощ,
при нас е обратното - бедните държави
насочваме ресурса основно в болничната
помощ, която е и най-скъпата“, посочва
още експертът.
„Понеже следим тези индикатори, ни
направи впечатление как една държава отбеляза вертикално подобрение по
всички показатели и от дъното на таблицата е вече някъде над средата. Тази
държава е Македония, а това, което й
помогна да направи този скок, е въвеждането на електронно здравно досие.
Нещо, което тук си обещаваме от 10 години. И вместо най-накрая да вземем да
го въведем, ние си говорим за партийни и
синдикални здравни каси“, красноречива
е Несторова. 

Електронно здравеопазване

| 125

SHUTTERSTOCK

ТЕЛЕМЕДИЦИНАТА
ИДВА В БЪЛГАРИЯ

Д

МОДЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ МОГАТ ДА ПРЕМАХНАТ
НУЖДАТА ОТ ФИЗИЧЕСКО ПОСЕЩЕНИЕ
НА ЛЕКАРСКИЯ КАБИНЕТ В НЯКОИ СЛУЧАИ
Николай Нейчев | nikolay.neychev@capital.bg

Достъпът до здравно обслужване става
все по-затруднен и това е проблем, който далеч не е уникален само за България.
По цял свят директната среща с лекаря
става все по-отложена в бъдещето, а
някои състояния не позволяват дълго
забавяне. За щастие моделните технологии могат значително да помогнат
при справянето с този въпрос.

Два основни подхода

Единият начин за решаване на този

проблем е използването на устройства, които да дават автоматизирана
оценка за състоянието на пациента.
В по-дългосрочен план все по-масови и
достъпни ще стават сензорите, които
пациентите могат да носят на себе
си и които да изготвят автоматични
диагнози спрямо данни, получавани в
реално време. Разработката на подобни приложения, които да обработват
данните, тепърва предстои да се развива, а и цената на подобни услуги и > 126
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сензори към момента клони към доста
висока. За сметка на това очакванията
са, че телемедицината, тоест възможността да се извърши консултация от
разстояние, без да трябва да се посещава лекарски кабинет, а чрез електронна
комуникация вместо това – ще е сред
сферите в здравното обслужване, които
ще се развиват най-бързо в краткосрочен план.
Практиката показва, че потребителите са много по-склонни и подготвени да използват дигитални услуги и
мобилни приложения сега, отколкото
преди няколко години. Така например в
Китай платформата за отдалечен достъп до медицинска консултация Chunyu
Yisheng, която съществува от 2011 г. и е
привлякла финансиране за близо 250 млн.
долара, вече има 30 млн. потребители,
които могат да се свържат с 40 хил.
лекари чрез видеоконсултация. Според
изследователската компания IHS Markit
в САЩ до 2020 г. се очаква да се извършват по над 5 млн. видеоконсултации годишно. Във Великобритания местната
здравна каса NHS изпробва медицински
изкуствен интелект, разработен от
лондонския стартъп Babylon, който
може да насочва пациенти според техните оплаквания. Отделно съществува
услуга, наречена Push Doctor, за онлайн
консултации, в която са включени над
7000 лични лекари. Чрез платформата
може да уреди час за доктор в много
кратки срокове срещу ниската за този
пазар такса от 20 паунда. Системата
увеличава ефективността на работата
на лекарите, като намалява времето,
което те трябва да отделят за административни дейности. По този начин
докторите отделят 93% от времето си
на прегледи на пациенти, докато при
останалите им колеги този показател
е едва 61%.

Има ли интерес

Подобна услуга вече се разработва и за
българския пазар, като пробният период предизвика значителен интерес, при
това без мащабна рекламна кампания.
Мобилното приложение MedicHome е
било свалено 5000 пъти за първите пет
седмици от стартирането му. В този
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Все по-масови и достъпни ще
стават сензорите, които
пациентите могат да носят
на себе си и които да изготвят
автоматични диагнози спрямо
данни, получавани в реално време.
срок са били извършени 1500 здравни
консултации от разстояние чрез чат,
който е воден от дипломиран здравен
служител. Според създателите в 85%
от случаите консултациите през приложението са били напълно достатъчни
за потребителите и така то им спестява физическото посещение на лекарски кабинет. Над 50% от ползващите
го са търсили съвет относно хронично заболяване, около 10% са отправили
въпроси, свързани с детското здраве, а
останалите – за друг текущ проблем
като настинка, неразположение и други. Приложението е основано от Филип
Баерфус, който е и главен инвеститор.
Другият основен инвеститор в идеята е Калин Костов, който има богат
опит на ръководни позиции в животозастраховането. Към момента двамата
финансират развиването на приложението със собствени средства, като са
в период на търсене на още партньори
и финансиране.

Какви са плановете

Плановете са до средата на третото
тримесечие на 2018 г. приложението да
има извършени 5000 консултации. За
обслужването на всичките запитвания
обаче начинанието има нужда от повече
лекари. В момента вече върви кампания по набиране на още здравни служители, които да отговарят на запитванията. Вече 180 лекари са проявили
интерес да се включат в платформата,
като целта е до есента общият брой
на медицинските служители, които
имат връзка с нея, да бъдат поне 200.
Целта е да се стартира със стабилна
база от общопрактикуващи лекари, а
след това постепенно да се включат и
специалисти в различни области. Докторите ще бъдат индивидуално одобрявани от екипа на MedicHome, така
че да се осигури, че те са подходящи за

изискванията на телемедицината. Към
момента онлайн консултациите се поддържат в работно време от 9 до 17 ч., но
с увеличаването на броя на здравните
лица се планира до края на годината да
бъде въведена и денонощна и ежедневна
поддръжка. През есента се предвижда стартиране на видеоконсултации,
а в края на годината – и посещения на
място. Създателите на приложението
обаче изтъкват, че спешна помощ не се
предвижда. Работата по консултациите естествено ще донесе възможност
за допълнителни доходи за лекарите.
По този начин MedicHome ще цели да се
превърне в своеобразен Uber на здравните услуги – посредник, който да свързва
пациенти и лекари.

Как ще се плаща

Създателите на платформата обещават, че първата консултация на даден
потребител винаги ще е безплатна.
След това стремежът е да поддържаме
цена под 5 лв. на консултация, коментира Филип Баерфус. Освен това предстои да бъдат изготвени предплатени
пакети и абонамент според нуждите
и възможностите на различните потребители. Освен това се предвижда и
възможност за сътрудничество с доставчиците на медицински застраховки,
така че разходите по консултациите
или евентуално частните посещения на
място да бъдат покрити от застрахователя на клиента. „Ако пациентът не
е сигурен за покритието на застраховката си, екипът на MedicHome може да
провери и да предложи решения“, казват
от компанията.
Към момента обаче не се предвижда
работа на приложението с Националната здравноосигурителна каса. Създателите на MedicHome разглеждат
това като възможност, тъй като по
техни данни в страната има около 1
млн. души с неуреден здравноосигурителен статус, които при нужда могат
да получат по-евтина консултация чрез
платформата. Също така те разчитат,
че е възможно приложението да бъде полезно и на българи, живеещи в чужбина,
за да бъдат насочени какъв специалист
трябва да потърсят. 
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ПРИЛОЖЕНИЯТА
ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ
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Йоан Запрянов | yoan.zapryanov@capital.bg

Смартфоните редовно са критикувани, защото ги ползваме прекалено
често и чрез тях влошаваме здравето си. Това не е закон: на света има
немалко мобилни приложения, създадени, за да бъдем в по-добро здраве
и да следим отблизо какво се случва със самите нас. Разбира се, най-разпространените са приложенията за бягане, фитнес и правилно хранене,
но през последните години навлизат и все повече апликации за психологическо здраве, кардиологични проблеми или просто мрежи, свързващи
пациенти с експерти в различни области.
Не всички приложения са толкова добри, колкото се рекламират, но все
пак повечето фитнес приложения биха свършили работата да ви вдигнат
от дивана, стига да им дадете шанс. Кардиологичните апликации и тези
за връзка с доктори може да не заместят истинското ходене на лекар, но
ще ви дадат бърз поглед над собственото ви здраве в собствения ви джоб и
възможност да следите, когато в здравето ви настъпват промени. С тези
забележки ви представяме следния списък от мобилни приложения: > 127
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Meditation Studio

Meditation Studio е създадено, за да помогне на хората с повишен стрес и тревожност, като им даде съвети за по-добър
сън и справяне с трудни ситуации. Това
е едно от най-добрите приложения в
сферата на медитацията, която става
все по-често срещана не само в онлайн
пространството. Meditation Studio събира колекция от упражнения, насочени
към намаляването на стреса, болката,
към по-добрия сън и към по-високо самочувствие. Чрез приложението потребителите също така могат да се свържат и
с някои от най-големите експерти в тази
област като доктор Елиша Голдстайн,
Емили Флечър, Майкъл Аполо и др.

CareZone

CareZone е насочено към това да не забравяте да се грижите за здравето си
дори когато сте далеч от личния си лекар.
Целта на приложението е да имате решение за всяка ситуация, свързана с вашето
здраве, в джоба си. Основните функции на
CareZone включват документирането
на симптоми между посещенията при
лекар, споделянето на нова информация
с членове на семейството, календар за
следващите ви записани часове или взимане на хапчета, както и организиране и
споделяне на важна информация с лекари
и аптеки.

Cardiograph е вашият персонален монитор на сърдечния ритъм. Приложението използва камерата на телефона ви,
за да прави снимки на пръстите ви и
така да разпознава ритъма на сърцето
ви. Cardiograph поддържа архив от данни, така че да можете да сравнявате
състоянието си по различно време и на
различни места. Приложението позволява
множество потребители да използват
едно устройство, така че да имате архив
и на данните на цялото ви семейство.

iTriage е друго приложение, създадено, за
да ви даде бързи отговори по всяко време.
За разлика от другите приложения iTriage
няма конкретна насоченост и може да
ви свърже с експерти във всеки клон на
медицината. iTriage има и богата библиотека, от която може да научите много за
лекарства, болести и състояния по бърз
и удобен начин.

First Derm

Doctor on Demand

Cardiograph

iTriage

Целта на Doctor on Demand е да имате
връзка с някои от най-добрите специалисти в света по всяко време, използвайки видеочат. Така можете да получите
ценен медицински съвет винаги, докато сте у дома или на път. Чрез Doctor on
Demand можете да си записвате часове
в личния календар и да получавате напомняния, когато наближи следващият
ви виртуален час при лекаря. Докторите
от платформата ще ви дадат съвети и
ще ви спестят паниката от това да се
диагностицирате чрез други интернет
сайтове.

Апликация, насочена към всички с проблемна кожа. First Derm е най-бързият
начин да получите съвет от дерматолог. Подобно на други приложения,
First Derm разполага с огромен набор
от експерти, които използват платформата, за да дадат бърз отговор на
вашите въпроси и да ви спестят много
тревоги. Досега приложението е помогнало за решаването на близо 20 хил. различни запитвания – от акне и розацея
до екзема и рак на кожата. На всички
запитвания се отговаря в рамките на
максимум два дни.

Healthy Habits

SmartBP

SmartBP е друго приложение, насочено към
сърдечното здраве. Идеята на софтуера
е да ви помогне да свалите кръвното си
налягане, като го наблюдавате, и ви дава
насоки относно това какви стъпки да
предприемете. Приложението използва
данни за пулса, теглото и др. показатели, за да може само да изчисли индекса на
мазнините в тялото ви и налягането
на артериите ви. Последвалите доклади
могат да бъдат изтеглени в PDF формат,
за да бъдат споделени с вашия лекар.
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Sleep Cycle

Sleep Cycle е приложение, направено за
тези от вас, които имат проблеми със
съня. Апликацията включва умна аларма,
която сама решава да ви събуди в рамките на половин час преди или след зададения час – според това кога бихте се
почувствали най-отпочинали и без да го
има шоковото събуждане по едно и също
време всяка сутрин. Sleep Cycle успява да
усети в кой точно цикъл от съня си сте
по всяко време от нощта и да ви събуди
тогава, когато това би било най-лесно.

Базирано върху теориите и изследванията на някои водещи учени по света, Healthy Habits е създадено, за да ви
помогне да си изградите добри навици,
които да следвате неусетно, и така да
имате по-добро здраве и повече позитивни моменти в деня си. Потребителите
могат сами да изберат кои навици биха
искали да включат в ежедневието си,
като библиотеката на Healthy Habits
е достатъчно широка. След това приложението само ще ви помогне да превърнете действията си в навик, като
ви награждава по различни начини по
време на процеса и ви дава разбита информация кое вършите правилно и кое
дава най-добри резултати.
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