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РАЗХОДОЕФЕКТИВНОСТ
През последните месеци изглежда, че държавата е загрижена
много за парите в здравната каса и за това да може лекарите
да лекуват така, че те да стигнат. Все още обаче няма ясни
изчисления колко струват медицинските услуги, трудът на
медицинските специалисти, нито пък регистри кой от какво
е болен и съответно – колко струва да бъде в добро състояние.
От една година има мораториум върху новите болници
и клиники, както и почти пълен мораториум върху новите
лекарства, а в следващия проектозакон за бюджета на здравната каса са заложени отново лимити върху работата на
болниците и лекарите и разходоефективност, или преведено
по друг начин – лекарството, което да лекува възможно найевтино сложни заболявания.
Иновативната медицина, спасяването на човешки животи и лекарствата, които водят до излекуване, не струват
евтино. И е добре обществото да си даде сметка дали иска да
го лекуват и колко е готово да плати за здравеопазната си
система. Тогава никой няма да се страхува всеки ден, че в XXI
век може да бъде изоставен от държавата да се грижи сам за
себе си, когато е в тежко здравословно състояние, или че точно от неговия живот се пести. Нито пък държавата ще има
поле да се упражнява всяка година в хвърляне на бомбастични
предложения, които тревожат и лекарите, и пациентите.
Затова е добре първо да има статистика и информация, за
да може обществото и институциите да използват времето
си разходоефективно.
В този брой ще прочетете примери за иновациите в медицината, ще разберете мненията за техните области на лекари,
които спасяват всеки ден човешки животи, ще се докоснете
до силния дух и до научните доказателства.
Приятно четене!
Десислава Николова
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ТАБЛЕТКИ ЗДРАВНА
РЕФОРМА
ДОКАТО ОБСЪЖДАТ КАКЪВ ЗДРАВЕН МОДЕЛ ДА ВЪВЕДАТ,
ЗДРАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПОДГОТВИХА СПОРНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В 17 ЗАКОНА, КОИТО ТРЯБВА
ДА ВЛЯЗАТ В СИЛА ОТ НАЧАЛОТО НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА
Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

С

Сегашният здравен министър Кирил
Ананиев е първият, който се осмели да
предложи промяна на здравноосигурителния модел, повече пазар и контрол
и възможност за избор на доставчик
на здравни услуги, на застрахователна
схема и начин на доплащане. Независимо
от очевидните минуси на предпочитания от него модел на финансиране на
медицинската помощ, той създаде работни групи, които заедно да търсят
възможности парите в системата да се
увеличат разумно, без да натоварват
осигурените. Тези стъпки щяха да са
повече от похвални, ако не се оказа, че
в момента, в който текат обсъжданията какво да се промени и се бистри
как да бъде въведен здравният модел
на Холандия, чиито граждани са найдоволните от здравната си система
европейци през последните десетина
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година, министерството и здравната
каса предлагат краткосрочни мерки.
За разлика от опита за пазар, конкуренция и възможности за това найдобрите лекари и застрахователи да
привлекат при себе си повече пациенти
в тези предложения няма нито пазар,
нито конкуренция, нито право на избор.
Става въпрос за промени в общо 17 закона, повечето от които структурни за
здравната система. Те не бяха подложени на обсъждане в никакви работни
групи, нито пък на обществено обсъждане, не им беше направена и оценка на
въздействието. Промените, които са
над 40 страници, бяха внесени като
преходни и заключителни разпоредби
на проектозакона за бюджета на здравната каса за 2019 г.
Това, което прави впечатление, е, че
докато са обещавали пазар и избор в

краткосрочните мерки, които трябва
да проправят пътя на предстоящите
реформи, държавата не само не отстъпва от и без това всеобемащите
си позиции в здравния сектор, но дори
се опитва да ги засили.

Първият вариант на промените

Преди да се стигне до гласувания от
надзорния съвет на касата, правителството и на първо четене от парламента вариант на промени, една седмица в
публичното пространство циркулираха поправки, които ясно показваха как
държавата мисли за здравния сектор
– като за своя собственост.
За разлика от повечето европейски
държави, където контролът върху работата на лекарите и болниците е поскоро самоконтрол и се извършва от
независими институции, в първоначал-
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SHUTTERSTOCK

ния проект беше заложено държавата
да контролира финансовите потоци не
само на държавните болници, но и на
общинските и частните. В началото
на тази година в клиниките, в които
държавата е мажоритарен собственик, бяха изпратени правила за работа.
Според тях, най-общо казано, държавата в лицето на Министерството на
здравеопазването управлява лечебното
заведение чрез свои представители в
борда му, като освен това болниците
са на директно ръчно управление от
министъра – той разрешава по-големи
плащания, обществени поръчки и как
да се развива клиниката. Ако не спаз-

ват правилата, директорите могат да
бъдат глобявани или договорът им за
управление да бъде прекъснат. В първия вариант на проектобюджета на
здравната каса фигурираше текст, че
тези правила ще важат за всички болници, включително за общинските и
частните, защото работят с обществени средства, за каквито се приемат
парите на здравната каса от вноски и
трансферът от данъци, с които да бъдат осигурени 4.4 млн. души, за които
държавата плаща – пенсионери, деца,
студенти, държавни служители и др.
Доколко средствата в здравната каса
са обществени е друг въпрос – държава-
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Преди да се стигне до гласувания
от надзорния съвет на касата,
правителството и на първо четене от парламента вариант на
промени, една седмица в публичното пространство циркулираха
поправки, които ясно показваха как
държавата мисли за здравния сектор – като за своя собственост.

та е по-малкият платец на осигуровки,
и то в непълен размер. Две трети от
средствата в здравната каса, които
през тази година са 3.8 млрд. лв., са от
работещите в частния сектор и самоосигуряващите се. Държавата плаща
средно 22 лв. здравна осигуровка за всеки осигурен от нея – над три пъти помалко от осигуровките при минимална
работна заплата.
Така, макар и за кратко, се оказа,
че държавата все пак мисли как да се
разполага с всички средства за здраве
и да ги управлява, включително като
назначи свои хора в борда на частни
клиники или ги напътства как да > 6
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В текстовете, предложени от
здравната каса и здравното министерство, все още стои символът на държавата в този сектор.
Става въпрос за предложението
новите клиники в болниците
да се разрешават на заседание
на Министерския съвет, а новите болници – от народните
представители в парламента.

си провеждат обществените поръчки
или какви заплати да плащат с наличните си средства.
В допълнение беше записано, че се
предвижда една болница да може да бъде
университетска само ако е собственост на медицински университет. В
случая вероятно държавата е търсила
начин как да покрие или отпише задълженията от над половин милиард на
държавните и общинските болници,
както и да реши въпроса с многото
болници. Пропускът обаче е, че в тези
предложения съвсем не е взето предвид, че Министерският съвет е одобрил
множество частни многопрофилни болници да станат университетски. Оттам нататък възникваше въпросът с
чии средства университетите ще си
купят частна болница или защо университетски, т.е. с бази за обучение на
студенти и специализанти, да бъдат
само държавните болници.
Тези предложения, както и въвеждането на плащане за онкологично лечение
през клинични пътеки, не фигурираха в
окончателния вариант на законопроекта.

Какво остава в
последния вариант

В крайния вариант, който беше одобрен,
макар и без гласовете на работодателите в надзорния съвет на здравната
каса, фигурират няколко спорни момента.
Първият е създаването на мегаагенция за медицински надзор, която
ще обедини две структури, които бяха
компрометирани до голяма степен.
Първата е Изпълнителната агенция
„Медицински одит“, която трябва да
проверява лекарите за качество на работа, медицински грешки и др. Според
статистиката в момента 65-70% от
актовете на агенцията падат в съда.
Втората агенция, която ще бъде обединена в новата структура, е Изпълнителната агенция по трансплантации,
която пък последните месеци заедно с
цялата изпълнителна власт е структурата, отговорна за това, че български граждани не получават навременна
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трансплантация.
В първоначалния вариант агенцията, която ще изземе голяма част от
функциите на самото здравно министерство, трябваше да бъде към Министерския съвет. В крайна сметка тя ще
остане второстепенен разпоредител
с бюджетни средства към здравното
министерство. Агенцията ще отговаря
за писането на стандарти и правила
за добра медицинска практика, за проверки на лекарите и болниците, за качеството на дейността в системата,
за лицензирането, прелицензирането и
регистрацията на лекарски практики,
за инспекциите на лекарите, за трансплантациите и др. Структурата няма
да има регионални офиси и първото
затруднение за всички лекари, което
нейното съществуване предполагаше, е
да бъдат пререгистрирани и прелицензирани всички лекарски и зъболекарски
практики, които са 14 хил. на брой, както и всички болници, като агенцията
ще проверява дали отговарят на новите
стандарти и правила.
В крайна сметка между първо и второ четене народните представители
предложиха да няма задължително
прелицензиране и пререгистриране на
извънболничната помощ, и то само
в София, като освен това се заговори
агенцията да проверява дали болниците
отговарят на стандартите, а не те да
събират документи за прелицензиране.
В текстовете, предложени от здравната каса и здравното министерство,
все още стои символът на държавата
в този сектор. Става въпрос за предложението новите клиники в болниците
да се разрешават на заседание на Министерския съвет, а новите болници
– от народните представители в парламента.

Страшилището
„разходоефективност“

Една от важните мерки за пестене на
средства на здравната каса е предложената от новия й управител д-р Дечо
Дечев „разходоефективност“ при изписване на лекарства, т.е. пациентите
да получават най-доброто като цена и
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ефект лекарство за своето заболяване. Това се разбра от обществото като
най-евтиния медикамент за всяко заболяване и съвпадна с предложението
за здравен модел, според което касата
ще плаща само най-масовите и евтини
клинични пътеки до 700 лв., а всичко
над тази стойност ще бъде поето от
застрахователите.
В първоначалните варианти беше
лансирано и предложение онкологичната терапия, която е най-скъпата
заедно с тази за редки болести, да бъде
включена в цените на клиничните пътеки. Проблемът е, че най-скъпата
клинична пътека в момента е в кардиохирургията и е 14 500 лв., а съществуват множество терапии, чиято цена е
средно 10 хил. лв. на месец. Включването
на лекарствата в пътеки, чиято стой-

ност е ниска, би принудило болниците
да лекуват с възможно най-евтините
терапии, които е възможно да не са подходящи за пациентите.
Още по-притеснителна е глобата за
лекарите и комисиите, които изписват разходонеефективно лекарство, и
предложенията държавата да определя
фармакотерапевтични ръководства,
по които лекарите да изписват медикаменти.
В последния вариант, който се разглежда между първо и второ четене, д-р
Дечев обясни, че разходоефективността се отнася само до 100% покритите
от здравната каса медикаменти по
протоколи, одобрени от централното
управление на здравната каса и само за
новите пациенти. Ако най-евтиното лечение не им подейства, то ще бъде сме-

нено със следващия протокол. Въпреки
този ограничен обхват касата въведе
изискването и за пациенти със 75% платено от нея лечение, каквито са тези с
ревматоиден артрит и псориазис. Там
фармацевтичните компании с пациентски програми покриват разликата,
за да не доплащат болните хора. Така
статутът на медикаментите и терапиите, за които ще се отнася пестенето, тепърва предстои да се изяснява.
Проблемът обаче е, че пациентите
вече останаха с впечатлението, че ще
трябва да плащат повече и да се лекуват евтино и че държавата иска да
спести от парите за най-тежко болните. Ако това не е така и грижата е
за пациентите, а не за бюджета на касата, е необходимо министерството и
касата да бъдат още по-категорични. 

Улично изкуство в подкрепа на
пациентите с рак на кръвта
Първият по рода си градски графити проект, посветен на пациентите с онкохематологични заболявания, бе реализиран у нас в рамките
на Световния месец на злокачествените заболявания на кръвта - септември. Проектът трансформира
в художествено платно фасадата
на ул. „Ангел Кънчев“ 27 в София и
една от сградите в двора на Медицински университет – Пловдив.
Графитите cимвoлизиpaт надеждата нa пaциeнтитe c paк нa кpъвтa,
чe инoвaциитe в лeчeниeтo нa тaзи
гpyпa зaбoлявaния мoгaт дa дaдaт
нoв живoт.
Атрактивната инициатива е
част от кампанията „Животът със злокачествени заболявания нa кpъвтa e възмoжeн!“
и е дело на apтиcтa ЈаhОnе и eкипa
нa Фoндaция Vіѕіоnаrу. Художественият проект имa зa цeл дa пoвиши

инфopмиpaнocттa пo oтнoшeниe
нa paкa нa кpъвтa и cъвpeмeннитe
възмoжнocти зa лeчeниe, кaктo и дa
пpивлeчe oбщecтвeнoтo внимaниe
към пpoблeмитe нa пaциeнтитe,
cтpaдaщи oт тeзи зaбoлявaния.
Opгaнизaтopи ca Бългapcкo
сдpyжeниe Лимфoм, Бългapcкo мeдицинcкo cдpyжeниe пo xeмaтoлoгия (БMCX), Бългapcкo мeдицинcкo
дpyжecтвo пo дeтcкa xeмaтoлoгия
и oнкoлoгия и Acoциaциятa нa нayчнoизcлeдoвaтeлcкитe фapмaцeвтични пpoизвoдитeли в Бългapия
(АRРhаrМ).
Повече информация за кампанията може да се намери във
Facebook страницата на инициативата „Иновация за живот“ (@
InovatsiaZaJivot), както и чрез специално създадените хаш-тагове
#ИновацияЗаЖивот и #животътЕвкръвтами.
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ИМА ЛИ ПОВЕЧЕ
СРЕДСТВА ЗА
ЛЕКАРСТВА
ТЕХНИЧЕСКИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИТЕ
НАЛАГАТ МОРАТОРИУМ ЗА НОВИТЕ ТЕРАПИИ
Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

С

Средствата, които здравната каса
предлага да отдели за лекарствени
продукти през следващата година,
са на нивата на средноевропейските
плащания за медикаменти. В същото
време обаче институциите изграждат
множество бариери пред навлизането
на иновативни терапии. Това смята
Деян Денев, изпълнителен директор
на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании,
която обединява представителствата
на иновативните компании в България.

Колко точно средства се
отделят за лекарства

Според проектобюджета на здравната каса става въпрос за 1.117 млрд. лв.
– медикаменти за домашно лечение и
онкотерапия, при общ бюджет на НЗОК
от 4.3 млрд. лв. На практика тези средства са в рамките на плащанията за
лекарства през 2018 г.
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„Навлизането на нови лекарствени
технологии, очакваният ръст в резултат на нарастващото потребление и
прехвърлянето на плащания от 2018 г.
не са бюджетирани, което предполага
формирането на дефицит в плащанията на НЗОК за лекарства в края на 2019 г.
Планираният бюджет на НЗОК за лекарствени продукти за 2019 г. е под средните
нива за страните от Източна Европа и е
в размер на 930.83 млн. лв. без ДДС, което
се равнява на 21.6% от общия бюджет
на НЗОК. Да се говори, че те са много, е
несериозно. Това предполага някакъв тип
манипулация на общественото мнение с
конкретни цели“, смята Деян Денев. Той
изтъква, че средният разход за лекарства
на здравните каси в страните от Източна Европа е около 25%.

Новият проектозакон

Според Денев е важно да се отбележи,
че с проектозакона за бюджета на

НЗОК, който е, така да се каже, едногодишен закон, с който се разпределят
средствата по пера за здравни услуги,
с преходни и заключителни разпоредби
над 40 страници се променят трайни
обществени отношения, които касаят
както сферата на лекарствата, така и
задълженията на медицинските специалисти, така и правата на пациентите.
„Това е изключително рисков подход.
Защото по принцип всички закони в
България с изключение на бюджетните трябва да преминават през оценка
на въздействието и обществено обсъждане. Притеснението на всички е,
че нямаше достатъчно време и изобщо
нямаше възможности всички тези фундаментални мащабни промени да бъдат
обсъдени. В крайна сметка се увеличава рискът от некачествено законодателство, недообмислени промени и в
крайна сметка - вреден ефект както
за пациента, така и за сектора като

Здраве

|9

>> Проблемен текст в
законопроекта за бюджета е и
отлагането на плащането от
касата на нови терапии в рамките
на една календарна година |
SHUTTERSTOCK

„Целта е да намерим правилното лекарство за всеки пациент, а не да третираме цяла група пациенти с един и същ
медикамент, бил той най-разходоефективен, просто защото няма да се получи
добър резултат от лечението при всички
пациенти. Да, различните терапии за
едно и също заболяване имат различни
цени. Причините за това са много. Някои
от тях се прилагат на много пациенти, а
други – на малко, а инвестициите за тяхното пускане на пазара са едни и същи. Но
намесата на касата в избора на лекаря с
какво да лекува е много опасна“, смята
Денев.

Нови терапии –
в далечното бъдеще
SHUTTERSTOCK

Според Денев най-добрият вариант
за оптимизиране на бюджета на
НЗОК за лекарства са преговорите.

цяло“, смята Денев.
Той отбелязва, че въвеждането на
принципа здравната каса да заплаща, а
лекарите да изписват само разходоефективни лекарства е пример за такава недообмислена промяна.
„Досега българските лекари можеха да
избират лечението на своите пациенти
съобразно медицински критерии. Сега се
въвежда нов критерий и той е разходоефективност. Доколко той ще бъде водещ или съпътстващ предстои да видим.
Но като цяло тенденцията означава, че
вместо лекарите да изберат най-подходящото лечение, те ще трябва да действат
под инструкции на касата, която ще оп-

ределя кои от алтернативите, които те
имат на разположение, са най-подходящи
за съответния пациент“, коментира Денев. Според него това е опасно по няколко
причини.
„Напълно ясно е, че обикновено лекарствата не работят при цялата популация от пациенти. Определени лекарства
имат ефект върху определен процент от
пациентите. Затова лекарят трябва да
разполага с богат инструментариум, за
да може, когато терапията не работи за
даден пациент, да я смени. Ако изборът му
бъде сведен по един-два продукта, които
са най-разходоефективни според касата,
това означава, че той няма да може да
лекува доста голям процент от своите
пациенти ефективно“, изтъква Денев.
Всичко това е възможно да се случи в
ерата на персонализираната медицина,
когато пациентите могат да получават
лечение съобразно своя конкретен профил
и генотип.

Другият проблемен текст в законопроекта за бюджета е отлагането на плащането от касата на нови терапии в рамките
на една календарна година.
Той произтича от една конкретна
разпоредба в закона, която казва, че ако
лекарствата не са част от Позитивния
списък за медикаменти, платени от
обществените фондове (здравна каса,
здравно министерство и болниците) до
30 септември, те няма да се заплащат
през следващата година. До момента новите продукти се включваха в списъка до
края на годината след оценка на здравните технологии, преговори с касата за
отстъпки и др.
„Средно 95% от новите терапии се
включват в списъка след 30 септември в
момента. Ако новият текст бъде приет,
това означава, че 95% от новите терапии,
които през текущата година са били заявени, няма да стигнат до пациентите
през следващата година, а едва през 2021 г.
В България пациентите чакат средно
три години след останалите европейски
страни за достъп до нови лекарства. Ако
тази поправка се приеме, периодът > 10
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Напълно ясно е, че обикновено лекарствата не работят при цялата
популация от пациенти. Определени лекарства имат ефект върху
определен процент от пациентите. Затова лекарят трябва да
разполага с богат инструментариум, за да може, когато терапията
не работи за даден пациент, да я
смени.

Деян Денев,

изпълнителен директор
на Асоциацията на
научноизследователските
фармацевтични
компании в България
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ще стане повече от четири години“, смята Денев.
Според него тази поправка е свързана с
общата тенденция да се намалява достъпът до нови терапии в България. В края на
миналата година за кратко беше въведен
мораториум за плащане от здравната каса.
След намесата на премиера той отпадна.
През тази година при 13 от новите лекарства трябваше да започне проследяване на
ефекта от терапията върху пациентите.
„На практика това проследяване не се
извършва, защото държавата не е създала правила, по които то трябва да се
прави. Тъй като болниците и лекарите
не знаят какво се очаква от тях да направят във връзка с проследяването, те се
страхуват да изписват тази терапия за
своите пациенти. Не е документирано,
но би трябвало да е ясно, че е възможно
пациенти, за които новите терапии са
били последен шанс, да продължават да
получават медикамент, който вече е
изчерпал ефекта си върху тях. Само че
лекарите не изписват новата терапия
заради несигурността, свързана с проследяването - че лекарството няма да бъде
платено от НЗОК, че ще бъдат глобени и
т.н. Изключително ограничен е броят на
пациентите, които получават лечение с
терапиите, подлежащи на проследяване,
те са единици“, казва Денев.
Той допълва, че през тази година за
включване в Позитивния лекарствен
списък кандидатстват 28 нови терапии.
От тях едва 10 получиха препоръка за реимбурсация от Комисията за оценка на
здравните технологии. Предстои договаряне на отстъпки и цена и не е ясно колко
от тях ще успеят да влязат в списъка до
края на годината.
„Дори и да бъдат включени в списъка,
проследяването на ефекта ще ограничава
достъпа до тях, защото то не работи в
момента. В индустрията винаги сме подкрепяли изграждането на инфраструктура за събиране на данни за ефекта на
терапиите. Това, което се случи обаче,
е, че бяха създадени нормативни разпоредби, но никой не се погрижи за тяхното въвеждане в практиката. В момента
имаме една бариера - един текст, който
не се прилага, но пречи на лечението на
пациентите“, отбелязва Денев.

Как да се оптимизират
бюджетите

От 2015 г. до момента здравната каса събира 10% отстъпка от цената на всяко лекарство, което няма аналог, а отделно от
това се събират допълнителни отстъпки
за всяко ново лекарство и за определени
групи продукти. Според изчисленията на
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании за период от
четири години от 2015 г. до 2018 г. общата
стойност на отстъпките, предоставени
от иновативната фармацевтична индустрия към НЗОК, ще достигне 0.5 млрд. лв.
Отделно от това фармацевтичните компании подпомагат здравната система и с
програми на стойност 70 млн. лв. годишно за
компенсация на доплащането от пациенти
на някои частично реимбурсирани от НЗОК
медикаменти, както и с финансирането на
генетични тестове.
„Предоставянето на отстъпки е сериозно предизвикателство пред фармацевтичните компании предвид ценовата регулация у нас и множеството ограничения,
с които компаниите се сблъскват, но е и
израз на отговорност към обществото,
доколкото позволява НЗОК да осигурява
лечение на повече пациенти в рамките
на ограничения финансов ресурс, с който
разполага“, казва Денев. Той допълва, че
многократно са заявявали готовност да
участват в разговори за оптимизиране на
системата за отстъпки.
Според него най-добрият вариант за
оптимизиране на бюджета на НЗОК за лекарства са преговорите. „Едностранното
налагане на цени за разходоефективност,
рязкото увеличение на отстъпките при
сегашните нива, които са значително под
най-ниските цени на производител в ЕС,
може да доведе до отпадане на интереса
от продажба на конкретни лекарства на
територията на България и нарушаване
на лекарственото снабдяване. Не може да
се очаква, че целият ръст на разходите за
лекарства може да бъде поеман само от
страна на индустрията, от страна на
определена компания и за конкретен лекарствен продукт. Този пазар е динамичен,
в момента се появяват много вълнуващи
иновации, които носят сериозни предимства в лечението на редица заболявания“,
заключава Денев. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ
ПАЗАР РАСТЕ СЪС 7.4%
БОЛНИЧНИЯТ ПАЗАР Е ДВИЖЕН ПРЕДИМНО
ОТ ОНКОЛОГИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

О

Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

Общият пазар на лекарства в България
отбелязва 7.4% ръст за периода от средата на 2017 до средата на 2018 г., като
достига близо 3.5 млрд. лв., коментира
Иван Георгиев, регионален мениджър на
консултантската компания IQVIA.
Според анализа на данните прави впечатление, че болничният пазар е нараснал
два пъти по-бързо от аптечния и вече
надхвърля 600 милиона лева. Седемдесет процента от продажбите в най-големия сегмент - при прескрипторните
продукти (продукти с рецепта по лекарско предписание), се формират от пет
класа медикаменти. Това са онкологичните, кардиологичните, метаболитните,
неврологичните и антиинфекциозните
(антибиотичните) медикаменти. Деветнадесет процента от продажбите на лекарства с рецепта се формират от лекарствата в онкологията. Въпреки големия
брой продадени опаковки, генеричните
лекарства формират 45% от продажбите, като на иновативните продукти без
аналози се дължат 55% от пазара.

Най-малкият ръст

Според анализа на IQVIA продажбите в
аптеките на лекарства с рецепта бележат ръст от едва 5.8%.
Най-продаваните десет от лекар-
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ствата с рецепта формират 14% от
продажбите в аптеките в стойност. В
тази група най-голям пазарен дял има
лекарство за ревматоиден артрит, а найбърз ръст - 84%, отбелязва продукт за
предотвратяване на кръвни съсиреци
във вените.

Основно онкология

Покупките на болниците растат с близо
64 милиона лева в сравнение със същия
период на миналата година и надхвърлят
610 млн. лв. От числото 64 над 41 млн. лв.
се дължат на онкологични лекарства с
биологичен произход. Най-големи са плащанията на болниците за лечение на
пациентки с рак на млечната жлеза. За
медикаменти за химиотерапия и таргетно лечение са били платени 79 млн.
лв., показват данните на IQVIA. На следващо място в тази група са продуктите
за лечение на рак на простатната жлеза,
които са стрували на болниците 43 млн.
лв. Най-бързо растат плащанията за лекарства за рак на белия дроб, които през
този период са надхвърлили 34 млн. лева.
IQVIA не следи паралелната търговия с лекарства, както и не би могла да
предостави данни за станалите широко
известни криминални практики в онкологични клиники.

Покупките на болниците растат
с близо 64 милиона лева в сравнение
със същия период на миналата година и надхвърлят 610 млн. лв..

Иван Георгиев,

регионален мениджър на
консултантската компания IQVIA

Самолечение за 824 млн. лв.

Най-растящата категория в аптеките
въпреки много сериозни заболявания обаче продължава да бъде т.нар. ОТС сегмент
- медикаменти без рецепта и хранителни
добавки.
Това е свободен пазар, който се движи
от желанието на пациентите да бъдат
по-здрави и до голяма степен от рекламите и моментни симптоми като болка, грип, кашлица и др. През този период
той е нараснал с 9.3% и вече достигна 824
милиона лева. Подобна е стойността на
лекарствата, които заплаща здравната
каса за над 1.5 млн. хронично болни пациенти.
Растежът се дължи основно на повишение на цените и по-малко на увеличени
обеми и нови продукти.
Най-бързо растящи за този период са категориите на пробиотиците,
продуктите за стави, болкоуспокоителните препарати за локална употреба. Топ три компании по продажби
са „Тева“, „Софарма“ и GlaxoSmithKline,
а най-бързо растящи са компаниите
„Ведра“, Novartis и „Натурпродукт“. Найпродавани продукти отново са „Аспирин Протект“ (в стойност) и „Аналгин“
(в брой опаковки), коментира още Иван
Георгиев от IQVIA. 

Случайно
може да спечелиш от тотото.
Случайно може да
откриеш четирилистна детелина. Случайно
може да видиш падаща
звезда. Случайно може да
ти се усмихне късметът. Случайно може
да срещнеш любимия
си изпълнител. Случайно
може
да
попаднеш в точното
време на точното
място.
Случайно
може да ти хрумне
гениална идея. Случайно
може
да
откриеш
идеалната
работа.
Случайно
може да откриеш
правилния път. Случайно може да направиш голямо откритие. Случайно може
да откриеш това,
което търсиш. Случайно може да срещнеш истински приятел.
Случайно може да ти
се сбъдне една мечта.
Случайно може да
откриеш любовта.
Но да станеш № 1 –
никога не e случайно.

Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп застраховател №1 в здравното застраховане
от 2014 г. насам. www.bulstradlife.bg
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ПРОЕКТОЗАКОНЪТ ЗА БЮДЖЕТА
НА НЗОК ЗА 2019 Г., ИЛИ КАК СЕ
СЪЗДАВА ЮРИДИЧЕСКИ АБСУРД

И

КАКВА Е ОЦЕНКАТА НА ЮРИСТИТЕ ЗА ПРЕХОДНИТЕ
И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, С КОИТО СЕ ПРОМЕНЯТ 17 ЗДРАВНИ ЗАКОНА

Изцяло неприемлив като законодателна техника, юридически абсурд и
управленски скандал. Това е оценката
на юристи и експерти за подхода на управляващите да използват преходните
и заключителни разпоредби на Закона за
бюджета на здравната каса за 2019 г., за
да прокарат през тях промени в 17 други
закона, голямата част от които нямат
нищо общо с управлението на парите на
касата. Това дава и сериозни аргументи
за сезиране на Конституционния съд
(КС), защото с предишни свои решения
той вече е дал индикации, че с преходни
разпоредби към ежегодните бюджетни
закони е нормално да се променят само
такива закони, които имат пряка връзка с бюджета.
Същевременно конституционалистите са твърде скептични, че КС би
се осмелил да събори един бюджетен
закон, пък дори и само преходните му
разпоредби, които нямат нищо общо
със сметките. Политическият ефект
би бил голям, а настоящият състав на
КС по традиция избягва скандалите.

17 закона с един удар

Законопроектът за бюджета на здравната каса за 2019 г. предизвика яростни критики, но не заради числата, за-
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Мирела Веселинова | mirela.veselinova@capital.bg

ложени в него, а заради преходните и
заключителните разпоредби. В над 40
параграфа в тях се предлагат сериозни промени в 17 закона, включително
и в Закона за приватизацията и Изборния кодекс, където се записва, че
невъзстановените суми от депозити
за участие в изборите се прехвърлят
не във Фонда за лечение на деца, както досега, а в НЗОК. Същественото е,
че основната част от промените не
са свързани с приложението на закона
за бюджета, а с тях се предлагат значителни структурни и концептуални
изменения в цялата система на здравеопазването и се създават сериозни
задължения за лекари и болници. Това са
промени, които би следвало да подлежат
на сериозен обществен дебат и оценка
на въздействието, но именно това се
избягва при вкарването им през преходни разпоредби на бюджетните закони.
На първо място, променя се една огромна част от институционалната
структура, чрез която функционира
здравната система, закриват се отделни органи, които до този момент
са функционирали, и на тяхно място –
или пък отделно от тях, се разкриват
нови структури. Закрива се Фондът за
лечение на деца, както и Комисията за

лечение в чужбина, а техните функции се прехвърлят към здравната каса,
без обаче да е ясно под каква форма ще
функционират те в рамките на НЗОК,
тъй като е предвидено това да се регламентира с подзаконов нормативен акт.
Отделно от това се създава една мегаагенция, в която влизат Изпълнителната агенция по трансплантациите
(ИАТ), Изпълнителната агенция „Медицински одит“ (ИАМО), както и дейностите по разрешение и регистрация на
лечебни заведения (след предварително
одобрение от Народното събрание за
болниците) и дейностите по акредитация на учебната дейност на лечебните
заведения. Това структурно решение
повдига много и разнообразни въпроси.
От една страна, без никакъв обществен дебат се изменя изцяло редът за
разкриване на нови лечебни заведения
– те вече ще се разкриват след изричното одобрение на Народното събрание,
докато за откриване на нови дейности
решение ще взема Министерският съвет. Принципен въпрос е доколко е приемливо на парламента да се възлагат
управленски решения, които изискват
експертност и оперативност и по правило са в периметъра на изпълнителната власт, както и доколко е оправдано
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да има два различни режима за разкриване на нови болници и на нови дейности, след като едното влиза в другото.
Изменя се изцяло редът за акредитация на лечебните заведения, свързани
с обучението на студенти и специализанти. От друга страна, това става в
момент, когато работата и на двете
агенции, които се вливат в новия орган,
е обект на много критики. Темата за
трансплантациите е изключително
чувствителна след смъртта на трима
чакащи за белодробна трансплантация
през последните месеци, а дейността на
ИАМО се разследва от прокуратурата
в контекста на многобройни очевидни
проблеми в медицинския контрол. Достатъчен е фактът, че между 65% и 70%
от наказателните постановления на
ИАМО падат в съда, което дори за КАТ
е непостижимо, коментират в здрав-

ните среди. Вместо да станат обект
на необходимия дебат за проблемите
около контрола върху медицинската
дейност, всички тези звена и дейности се събират на едно място и им се
прибавят още правомощия, а мотивите
за това далеч не звучат убедително. В
проекта е предвидено въвеждането на
разходоефективност при заплащането
на лекарствените терапии и освен това
се предлага пререгистриране и прелицензиране на всички лекарски практики
и лечебни заведения.
Става въпрос за фундаментални промени, които се предлагат с формални
мотиви и без оценка за въздействие при
драстично заобикаляне на закона за
нормативните актове. Няма как това
да не изглежда съмнително най-малкото защото подобни „реформи“ по условие носят огромен корупционен заряд.
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Има и добри предложения, но
направени по лош начин

Разбира се, сред предложенията има и
безспорно добри промени, както и някои, които носят принципно правилния
подход и си струва да бъдат обсъждани.
Сред безспорно положителните неща
е например идеята да се определи задължително съдържание на правилата
за добра медицинска практика, заяви
за „Капитал“ адвокат Мария Шаркова,
която е авторитетен специалист по
медицинско право. Според нея също и
преминаването към здравната каса на
Фонда за лечение на деца и на Комисията
за лечение в чужбина си струва да бъде
обсъждано, но проблемът е, че начинът,
по който това се предлага, изключва
всякаква дискусия.
„Само по себе си преминаването на
тези звена към касата не е лоша > 16

При сърцебиене, тежест в гърдите и задух се обърнете
към кардиолог. Той може да ви предпази от инсулт

проф. д-р Асен Гудев,
д.м.н., председател на Съюза
на българските медицински
специалисти, началник на
Клиниката по кардиология към
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Напоследък все по-често се говори
за връзката между предсърдното
мъждене и инсулта. Каква е тя?
Предсърдното мъждене (ПМ) е
една от най-често срещаните аритмии и се дължи на хаотично възникване на електрически импулси
в предсърдията на сърцето, което
води до неравномерно сърдечно
съкращение. При ПМ сърдечната
честота често е по-висока от обичайната – над 100 удара в минута.
Аритмичната сърдечна дейност
създава условия за възникване на
задържане на кръвта в ляво предсърдие, улесняваща образуването
на тромби, които могат да запушат
малките мозъчни кръвоносни съдове и да предизвикат инсулт.
Всяка аритмия ли може да доведе
до инсулт?
Високорискови за инсулт аритмии
са ПМ и предсърдното трептене.
За съжаление хората с ПМ често

нямат никакви симптоми или ако
имат, те са неспецифични и често
не се приписват на ПМ.
Кои са най-честите оплаквания,
които трябва да ни заведат при
кардиолога?
Най-честите оплаквания, свързани
с предсърдното мъждене/трептене
са: сърцебиене, прескачане, задух,
тежест, лесна умора, световъртеж,
стягане в гърдите.
Тези симптоми са неспецифични
и могат да бъдат приписани на
редица сърдечносъдови или белодробни заболявания, но наличието им създава необходимост
от консултация с кардиолог.
Можем ли да контролираме факторите, които повишават риска от
ПМ?
Контролируеми рискови фактори са артериалната хипертония,
ПМ, високият холестерол, захар-

ният диабет, атеросклерозата,
тютюнопушенето, консумацията
на алкохол, затлъстяването и др.
Неконтролируеми са напредналата
възраст, женският пол, анамнеза за
инсулт или транзиторна исхемична атака в семейството и др. След
65-годишна възраст ежегодно е
необходимо да се провежда електрокардиограма и по преценка на
специалист – 24-часов холтер ЕКГ
мониторинг.
Разбираме, че е изключително
важно хората да са информирани, и то преди да са станали
пациенти. Откъде да търсят информация?
Специализирани здравни сайтове,
статии на медицински специалисти, интервюта. Но при възникването на оплаквания и притеснения
у пациента най-важна си остава
консултацията с лекуващия лекар
и със специалист кардиолог.
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идея, има много поддръжници на тезата, че няма смисъл те да са отделен
орган - ако може да се осигури и гарантира достъпност и своевременност
на лечението на децата в чужбина и
с медицински изделия в България, то е
по-добре да бъде администрирано от
здравната каса. Освен това няма логика
за лечението на възрастни касата да
заплаща изцяло или отчасти медицински изделия, а за медицинските изделия
на деца да се плаща от отделен фонд. Но
начинът, по който се извършва това в
момента, ни оставя в неведение дали
ще има приемственост, дали това лечение ще бъде достъпно, как ще бъдат
финансирани страничните разходи,
които досега фондът заплащаше извън
лечението – средства за пътуване и пребиваване на придружителя, преводач
и т.н. Няма яснота също така как ще
се финансират лекарствата, които не
са разрешени за употреба и съответно
не са в Позитивния лекарствен списък,
трансплантациите, които не попадат
в обхвата на пакета, гарантиран от
НЗОК, както и лечението на децата в
трети страни извън ЕС“, коментира
Шаркова.
Действително начинът, по който
се предлага всичко това, е сериозен
управленски проблем и предизвиква
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основателни съмнения за задкулисни
интереси. Само преди два месеца Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект
за промени в Закона за здравето, който
още стои на сайта на ведомството. В
неговите преходни разпоредби обаче
изобщо няма и помен от такива промени, каквито много по-късно се появиха
в преходните разпоредби на закона за
бюджета на НЗОК. Логичен е въпросът
дали в рамките на здравното министерство работят две различни групи
хора по две различни групи законови
промени – едните за широко обществено обсъждане, другите – за бързо
прокарване през задната врата и без
дебат. Такъв законопроект за институционални промени, които съдържат
и сериозен корупционен риск и засягат
сериозни права на гражданите, няма как
да се появи за една нощ, затова остава
въпросът кой и на какъв принцип решава
кои въпроси да подлежат на обществено
обсъждане и кои не.

Бюджетът е закон само
формално, казва практиката на
Конституционния съд

Ежегодните бюджетни закони са закони във формален смисъл – гласуват се
от Народното събрание под наимено-

ванието „закон“, но по същество те не
съдържат правни норми, а план-сметка
на държавата, с която се овластяват
държавните органи да извършат необходимите им разходи на държавни
парични средства до определен размер.
Това е казано в решение №17 от 1995 г. на
Конституционния съд. Друга специфика
на бюджетния закон, на която се акцентира в някои решения, е, че неговото
действие е силно ограничено във времето – само за една календарна бюджетна година. Конституционалисти сочат
тези две основни характеристики като
аргумент на тезата, че е принципно
неприемливо с бюджета да се правят
базисни промени в структурата и функционирането на държавната машина.
Истината е, че с други свои решения КС е потвърдил допустимостта
на практиката с преходни разпоредби в бюджетните закони да се правят
промени в други закони. Но при една
много съществена уговорка - навсякъде в конституционните решения
се говори за промени във финансовото
законодателство, които са свързани с
бюджета. Най-категорично в това отношение е решение №1/2011 г. на КС по
к.д. 22/2010 г., което си струва да бъде
цитирано по-подробно:
„Трайна практика на Народното
събрание е с преходните и заключителните разпоредби на ежегодните
закони за държавния бюджет да се
изменят или допълват други закони,
които имат пряка връзка с бюджета.
Конституцията не определя какво да
бъде съдържанието на бюджетните закони и следователно няма пречка в тях
да се съдържат наред с разпоредбите,
които утвърждават приходи и разходи,
и правила, които урегулират различни
въпроси от областта на финансовото
право, които са свързани с бюджета.
Наистина тези закони имат ограничено действие във времето, но главно
чрез своите преходни и заключителни
разпоредби те се вписват в останалото
финансово законодателство, доколкото
тяхното действие зависи от ежегодните бюджетни закони. Още повече преходните и заключителните разпоредби
на даден закон са негова обособена част
и поначало могат да имат неограничено
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във времето действие. По този начин
чрез своите преходни и заключителни
разпоредби ежегодните закони за държавния бюджет придобиват и присъщите на всеки закон признаци.
Още повече между ежегодния закон
за държавния бюджет и другите финансови закони съществува особен тип
връзка – чрез него се осигурява тяхното
действие. Тъкмо тази особена връзка
обосновава и възможността посредством преходните и заключителните
разпоредби на ежегодните закони за
държавния бюджет да се осигури необходимият синхрон между тях и останалото финансово законодателство.
Следователно няма пречка в рамките
на дебатите по изготвянето и приемането на законопроекта за държавния
бюджет на Република България за съответната година както Министерският

съвет, така и народните представители да правят предложение за изменение
на тази разпоредба, включително да се
внасят промени в текстове на закони, които имат за предмет бюджетни
приходи и разходи, чрез преходните и
заключителните разпоредби на ежегодните закони за държавния бюджет.
Ако има нещо, което категорично се
налага от това решение, то е, че преходните и заключителните разпоредби
на бюджетните закони не са място за
законодателни реформи в администрацията. Но това е напълно ясно на самата администрация, която прокарва
тези промени.
Такъв сериозен институционален ремонт, какъвто е заложен с преходните разпоредби на закона за бюджета на
НЗОК, не се прави случайно. А фактът,
че няма приемливо обяснение за дейст-
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вителната причина да се прокарва тази
законодателна инициатива така бързо
и тайно, е много обезпокоителен. Защото бюджетните закони се внасят по
специална процедура, а единствената
експертност, която се взема предвид, е
на финансистите. Президентът едва ли
ще поеме отговорността да върне този
закон с вето, за да не си навлече упреци,
че спира парите за здравеопазване. За КС
това важи с още по-голяма сила.
При гласуването на закона на първо
четене в парламента на 7 ноември управляващите поеха ангажимент да коригират най-проблемните предложения
в унисон с критиките на експертната
общност. Проблемът е обаче същият
– няма критерии как точно ще стане
това пренаписване на законопроекта
и с какви цели, което залага същите
проблеми и преди второто четене. 
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Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:

СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ТРЯБВА ДА ПИШЕ
ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА
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Смятате ли, че заложените в проектобюджета на НЗОК средства за 2019 г. ще
бъдат достатъчни и в кои области очаквате дефицити?
- Смятам, че средствата в системата
на здравеопазването не са достатъчни
нито в България, нито в някои от познатите ни страни. Просто защото с всяка
изминала година технологиите се развиват все повече, влизат нови лекарства,
влизат нови апаратури, нови методи за
лечение, в които е вложена много наука и
докато станат масови, струват скъпо.
От друга страна, виждаме, че в резултат на растежа на брутния вътрешен
продукт през следващата година ще има
ръст и на средствата, с които ще разполага НЗОК за здравеопазване. Смятам, че
мерките, които се залагат, би трябвало
да предотвратят дефицити. Дефицит
няма да има, поне в медицинските дейности, защото там отново сме свидетели
на задължителни прогнозни стойности
и задължителни регулативни стандарти.
Лимитите показаха, че са само едно отлагане на плащането във времето, защото болниците печелят делата срещу
касата за неплатена надлимитна дейност в минали периоди.
- Това е много важна тема, ние я поставихме за обсъждане в парламента. Когато
се въведоха, мога да кажа по-директно, по
неправомерен начин лимитите за лекуване, всички предупреждаваха, особено БЛС,
че рано или късно тази дейност ще бъде
заплатена, защото не може да отричаш
нещо, което е реално извършено в полза
на обществото, и да казваш - не, няма го и
няма да го платим. В предстоящите промени виждаме доста конкретни начини,
по които да се ограничи това, тъй като
ясно ще бъде записано в закона, че касата няма право да заплати дейност над
определената в индивидуалния договор с
лечебното заведение. Искрено вярвам, че
тези мерки са временни, защото няма как
да бъдат прилагани в една бъдеща реформирана система, в която ще се включат
още играчи, още платци и ясно е, че ще

има друг вид контрол на финансовите
средства, а не твърди бюджети. Все пак
в момента сме в такива условия и трябва
да се възползваме, защото наличието на
твърд бюджет дава предимства по отношение на административната тежест,
която се налага върху колегите. Наличието на твърди бюджети е в основата на
това да искаме да се намали ненужната
бюрокрация, чиято основна цел беше максимално да се ограничи вглъбяването в отчитане на дейности. Искаме лекарите да
имат възможност малко повече да се ангажират с пациента, а не да се фиксират
в начина, по който отчитат дейността.
Какво е отношението на БЛС към преходните и заключителните разпоредби
на проектобюджета, с които се променят всички закони, уреждащи здравната
система?
- Изключително трудно е да обсъждаш,
да правиш предложения и да осмислиш
промените, когато са предложени по
този начин. Управителният съвет е на
мнение, че не е начинът промените да
се случват така. Това обаче не ни пречи
да имаме конструктивни предложения и
очакваме да настъпят промени в проекта
между първо и второ четене.
Една от тях е прелицензирането на лекарски практики и лечебни заведения,
притеснява ли ви?
- На всички ни е ясно, че трябва да се
сложи някакъв ред. Има съмнения за лечебни заведения, които не отговарят
на стандартите, но не смятам, че всички лечебни заведения трябва да бъдат
обект на задължителна пререгистрация.
Ролята на контролната агенция, която
се очаква да бъде създадена, е да направи
своите проверки и този, който не отговаря на стандартите, било то съществуваща или нова структура, да му бъде
отнето разрешителното или да бъде
приведено във вида, в който е необходимо.
Лечебните заведения не са поели инициативата да променят стандартите, за
да се прелицензират през 3-4 години. И
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трябва да допълня - ние не приемаме, че
трябва лечебните заведения за извънболнична помощ да се прелицензират,
защото те даже не са с разрешителен
режим, а с регистрационен. Надявам се
това да е била някаква грешка и да се изчисти в закона.
Как гледате на предложението да се вмени на Министерския съвет да одобрява
новите дейности в болниците, а на парламента - новите болници?
- Това е, меко казано, признание за това,
че не сме се справили досега. Сегашният
състав на министерството не е разрешил
толкова много болници, но от началото
на реформата досега Министерството
на здравеопазването утрои болниците в
България, което ни нареди сред челните
места в Европа по брой лечебни заведения.
Друг е въпросът дали парламентът ще
се съгласи да поеме такава отговорност,
защото тогава изместваме откриването
на болници от полето на експертността
към полето на политиката.
А що се отнася до отделенията, нали
точно работа на МЗ е да прецени чрез
своите експерти дали то отговаря на
стандартите. А това Министерският
съвет да решава увеличението нивото
на компетентност на една клиника от
второ на трето граничи с разкриването
на ядрена централа. Всичко това няма да
реши проблема с разкриването на нови
лечебни заведения, по-скоро трябва да
се напишат ясни правила, различни варианти на финансиране от здравната
каса, а не да отваряме поле за лобизъм и
политически решения.
В проектозакона е записано, че трябва за
няколко месеца да подготвите нови медицински стандарти и правила за добра
практика. Ще успеете ли?
- Всички сме съгласни, че трябва да
се гарантира качеството на здравните
услуги от изпълнителите на медицинска
помощ. Ясно е, че желанието ни е стандартите да бъдат максимално унифицирани
за всички специалности, а правилата > 20
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На всички ни е ясно, че трябва да се
сложи някакъв ред. Има съмнения
за лечебни заведения, които не
отговарят на стандартите, но
не смятам, че всички лечебни
заведения трябва да бъдат обект
на задължителна пререгистрация.

за добра медицинска практика да бъдат
достатъчно съдържателни, така че да
успеят да оптимизират процесите в
сектора и да съдействат на изпълнителите на медицинска помощ. Считаме за
правилно правилата да бъдат изготвяни
от БЛС, като, разбира се, ние ще ползваме
експертизата на научните дружества,
специалистите в сферата, както и част
от международните практики. Потенциалът на експертите в сектора ни дава
увереност, че ще се справим в срок.
Притеснява ли ви въвеждането на разходоефективността за лекарства и
медицински изделия и въвеждане на глоба за лекарите, които не се съобразят с
изискванията?
- Притесняваше ме във варианта, в
който се налага глоба на изписващия рецептата, който се надявам да бъде изчистен ясно в закона. В неформални разговори ни беше казано, че тези правила за
изписване не се свеждат до кабинета на
лекар, който изписва рецептата, а само в
случаите, в които комисия взема решение
за протокола за лекарства. В това има
известна логика, за да има яснота как
преценяваме от пет лекарства, които
имат сходно действие, но имат разлика
в цената в пъти, че трябва да започнем
веднага с най-скъпото. Протоколът ще се
изпълнява, разбира се, от личния лекар или
от специалиста и се заплаща 100 процента от касата, но в никакъв случай няма да
се отнася за лечения, които са уникални
и нямат аналог в лечебния резултат. Тук
става въпрос за лекарства, за които има
алтернативи.
От друга страна, всеки лекар би искал да
лекува пациента си най-добре, а пациентът му – да има достъп до най-доброто.
- Разбира се, че лекарят ще съобщи и
другите варианти, като каже, че в момента конкретното лекарство се покрива
от касата 100%. И сега една огромна част
от населението си доплаща лекарствата,
възрастни хора са принудени да отделят
100 - 150 лв. от пенсиите си за медикаменти. Нима те са по-малко важни от
хората, за които се твърди, че трябва да
получат най-доброто лечение за тяхното
заболяване? Ние не сме против което и

КАПИТАЛ | 2018

да било лекарство, просто смятаме, че
максимално доброто разходване на средства ще ни осигури пари, за да обезпечим
лечението с лекарства 100 процента на
онези пациенти, които се лекуват с частично платени лекарства.
Редно е да е ясно, че тежестта е разпределена еднакво върху всички домакинства
в България и тя е голяма.
- Би била още по-голяма, ако трудът
на медицинските специалисти беше ясно
остойностен, както е при лекарствата.
Ако реално бъде остойностен трудът на
лекарите, доплащането за здравни услуги
ще бъде огромно. То и в момента съществува и много бих искал да призова пациентите, когато са здрави, да се застраховат, за да не се налага да плащат, когато
са болни. Не разбирам защо обществото
е склонно да дава 5 млрд. лв. за цигари, но
да не иска да си плаща за лечение.
Виждаме, че ще има промени. В първия
вариант за реформа в здравния модел съсловната организация беше пренебрегната, в сегашните поправки пък вече се
говори не за национални консултанти, а
за национални експертни съвети.
- Явно министърът вижда по различен начин ролята на националните
консултанти. Що се отнася до ролята
на съсловните организации, от няколко месеца това е нашата задача, борим
се да бъдат запазени правомощията и
функциите, които БЛС има по закон. Да
съсредоточим властта само в министерството или в министерска структура не
е добър вариант. Идеята на реформата
в българското здравеопазване преди 20
години беше точно тази - да стъпим на
три отделни стълба, които да гарантират финансирането, качеството и
правилата. Те бяха вменени на три различни институции: финансирането - на
касата, качеството и саморегулацията
- на съсловните организации, глобалните
правила - на министерството. Опитът
за едностранно изземване на всички тези
функции няма да доведе до нищо добро,
напротив, ще създаде предпоставка за
колапс в системата.
Интервюто взе Десислава Николова

Здраве
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СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

ИВАН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ, ПРЕД „КАПИТАЛ ЗДРАВЕ“:

НЕ МОЖЕ ЧИНОВНИЦИ ДА НИ
ЛЕКУВАТ ВМЕСТО ЛЕКАРИТЕ
Какво е становището ви за последните
промени в здравните закони, които бяха
одобрени като преходни и заключителни
разпоредби на проектозакона за бюджета
на здравната каса?
- Изразихме тотално недоумение в
становища до здравната и бюджетната
комисия на парламента как е възможно
властимащите да предложат вариант
за промени в около 16 закона без никаква
обществена дискусия.
Дори не сме анализирали въздействието на всички предложени промени. Смятаме, че народните представители трябва
да гласуват само и изцяло за бюджета за
2019 г. на здравната каса, като всички останали предложения трябва да минат по
съответния ред – обществено обсъждане,
Министерски съвет, парламент.
Не сме съгласни с няколкото заблуди, в
които се прави опит да въведат общест-
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вото. Първата е, че през следващата година ще бъдат дадени 500 млн. лв. повече за
здраве. Голяма част от тези средства ще
отидат за погасяване на задълженията
към другите здравни каси, средства, които дължим в цяла Европа през последните
години за лечение на български граждани.
През тази година дължимата сума надвиши 300 млн. лв., сега с лихвите и допълнителното лечение на български граждани
вероятно сумата е по-висока.
Кои са най-притеснителните от пациентска гледна точка поправки?
- Всяка една, в която се получава секвестиране на ролята на лекаря. Например
това, че ще трябва да изписват разходоефективни лекарства, назначени от
чиновници. Каквото и да си говорим, аз
би трябвало да бъда лекуван от моя лекар, според моето моментно състояние,

с терапията, която отговаря на добрата
медицинска практика. За съжаление найразходоефективното лечение, или както
и да искат да го кръщават, означава само
едно - чиновнически произвол за моето
лечение. Защото ролята на лекаря вече
няма да съществува. И това вече е факт.
През медиите различни здравни институции се опитват да обясняват, че това
не означава най-евтиния медикамент. За
съжаление вече виждаме седем хронични
заболявания, при които е въведена разходоефективност и всъщност вече имат
цена на живота, т.е. дадена е най-ниската
цена за лечение на тези заболявания. Ако
текстовете останат в този вид, това ще
се случи с всички останали заболявания
от 1 януари 2019 г. Ние като пациентска
организация не можем да одобрим вариант, в който някакви чиновници ще ни
лекуват вместо нашите лекари и ще ни
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Всички здравомислещи български лекари, с които
разговаряме, са изключително притеснени от
вариантите на работа, които им се предлагат в
законопроекта за бюджета на здравната каса.
лекуват с медикаменти, които може да не
ни помогнат, а напротив - да ни навредят.
На мен лично като кардиологичен пациент ми се е случвала смяна на лекарство,
като ефектът беше, че влязох в болница
и едва бях спасен. От собствен опит мога
да кажа, че такава промяна по административен път не води до нищо добро.
Още повече това да се случва през XXI век
в една европейска държава.
През тази година здравната каса вече веднъж опита да намали достъпа на пациенти в ревматологията и дерматологията,
като временно въведе изискването пациенти да пътуват до София, за да получат
само там лекарства.
- Това е пример, че както и да се преформулира политиката в здравеопазването,
накрая се получава не здравна политика, а
абсурдна политика. Такъв е и опитът да
се централизират определени лечения и
той по никакъв начин не кореспондира с
правата на европейския пациент да се лекува където пожелае, при който експерт
пожелае и да бъде наблюдаван където му
е най-удобно. Тази комисия в столицата
означаваше пациентите да бъдат превърнати в крепостници. Управителят
на касата д-р Дечо Дечев премахна тази
комисия. Преди това да се случи обаче,
имахме дълъг дебат с предишното ръководство на касата за това, че е нужно да
се създадат повече комисии, за да могат
пациентите да имат равен достъп до
здравеопазване във всички региони.
Освен опита да се централизира случващото се в здравния сектор, през тази
година за съжаление остана и т.нар.
технически мораториум върху много
лекарства. Става въпрос за 13-те лекарства, които бяха обект на мораториум за
кратко в края на 2017 г. Те така или иначе
почти не се изписват заради липсата на
правила за проследяването на ефекта от
тях и така много пациенти са лишени
от лечение.
Притеснени ли са лекарите и пациентите, с които общувате, около предстоящите условия за прелицензиране на
лечебните заведения и лечението през
следващата година?
- Всички здравомислещи български лека-

ри, с които разговаряме, са изключително
притеснени от вариантите на работа,
които им се предлагат в законопроекта
за бюджета на здравната каса. Лично аз
не мога да си обясня чий болен мозък предложи Министерският съвет и Народното
събрание да се явят обслужващ персонал
на чиновниците, които трябва да отговарят за откриването на нови клиники
и болници. Това е работа на Министерството на здравеопазването и ролята на
законодателя и министър-председателя
не е да преценява коя болница отговаря на
критериите за работа. Вярвам, че законодателите няма да се примирят с тази
си роля.
Пререгистрирането на лекарите и болниците е добре замислен ход да се приложи
непопулярната здравна карта. Ако текстът бъде приет в сегашния вариант,
чиновниците в предложената агенция
могат спокойно да намалят леглата на
една болница от 100 на 50 и да поставят
болницата пред свършен факт. В моите
очи това означава, че част от болниците
ще бъдат затворени заради несъгласие с
поставените условия. Убеден съм, че ще
има такива условия, както и облагодетелствани и пострадали болници и лекари. Това означава, че пациентите ще
продължават да доплащат непосилни
суми, за да ползват медицинска помощ,
а част от добрите лекари ще останат
извън системата.
Това ли е записано в становището ви за
проектобюджета на здравната каса?
- Да, точно това.
Вие сте една от пациентските организации, които видимо продължават да се
занимават с изконното си предназначение да помагат на болните хора. Как се
чувстват пациентите през тази година?
- За съжаление ние останахме единствената пациентска организация,
която, колкото и нескромно да звучи,
се опитва да прави нещо за българския
пациент. Видяхме как т.нар. национални организации през последната година
абсолютно подкрепят рестрикциите
в лечението на пациентите. Например
ограничаването на високотехнологичните дейности в лъчетерапията беше

подкрепено от пациентски организации.
Защо, значи ли това, че пациентите не
искат да се лекуват с най-съвременната апаратура? Така че според мен тези
пациентски организации защитават не
пациентите, а интереса на политиците.
Ние продължаваме да се срещаме с
пациентите всеки ден, опитваме се да
обясним и да ги успокоим, опитваме се
да воюваме за защита на техния интерес. Пациентите наистина са много
притеснени и са готови за протестни
действия в цялата страна по простата
причина, че става дума не за разходоефективност, а за тяхното заболяване и техния живот. Политическите каламбури
и политическите говорения, че нещо се
прави в системата, че министерството
предлага модели за промяна, не фигурират
в проектобюджета на касата. В същото
време там фигурират текстове, които
са в ущърб на българските граждани.
Например разходоефективни лекарства,
например закриването на Фонда за лечение на деца. Доколкото си спомням, закриването на фонда за деца беше предложено
от представител на пациентска организация, а надзорният съвет на касата и
министерството се съгласиха, което само
по себе си показва какво мисли държавата
за лечението на българските деца.
Каквото и да говорим, здравната каса
няма капацитета да формира експертно
становище за лечението на деца, както е
във фонда. Освен това там не би могло да
има обществен съвет. Това е абсурдно доказателство, че липсата на прозрачност
ще продължи съществува, неадекватни
становища от някакви чиновници ще съществуват, забавянето на българските
пациенти да бъдат лекувани в чужбина
ще съществува и за съжаление прогнозирам, че ще продължи да се случва това,
което стана с пациентите с белодробни
заболявания, а ние ще констатираме чрез
медиите, че даден пациент си е отишъл
от този свят или някое дете събира пари
за операция.
Абсурдно е и закриването на Агенцията
по трансплантации при само 11 донори
през тази година и над 5000 души, чакащи
за трансплантации.
Интервюто взе Десислава Николова
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Реформа на здравната система, в която пациентът е в центъра й. От години това е една от водещите причини за
множеството реформи през последното
десетилетие, които не просто не променят здравноосигурителната система,
но и все повече я вкопават в сегашното
й състояние. В българската реалност пациентът е в центъра на системата само
по отношение на плащането, независимо
дали под формата на здравни осигуровки
или данъци, а когато стане въпрос за това
къде, как и кога да се лекува, нещата вече
не зависят от него, освен ако не е склонен
да си доплаща.
Настоящото предложение за реформа
на сектора се крепи на две хипотези. Първата е, че здравеопазването в България е
недофинансирано и здравноосигурителният модел се е изчерпал.
Това няма как да е вярно, тъй като
според данни на Евростат за 2016 г. разходите за здравни стоки и услуги в България възлизат на 8.23% от БВП, докато
средното им ниво за страните - членки
на ЕС, е 8.7% от брутния вътрешен продукт. Разпределението на финансовото
бреме обаче е различно, като в България
4.2% от БВП се покриват от задължителното държавно здравеопазване, а другите
близо 4% от БВП се покриват от директни плащания от пациентите. За сравнение - средното ниво на държавното
финансиране в страните - членки на ЕС,
е 6.3% от БВП, а директните плащания
от пациенти са в размер на 1.9% от БВП.
С други думи, ако реформата ще доведе
до по-равномерно разпределение на финансирането на здравното осигуряване
– добре, но към момента не изглежда това
да е резултатът от предложенията. Напротив, изглежда като системата да се
запази почти непроменена, като основната разлика е налагането на допълнителна задължителна застрахователна
тежест върху осигурените лица, срещу
което обаче не е ясно дали ще получат
повече или по-добри здравни услуги.
Втората хипотеза, върху която се
крепи реформата, е, че тя поставя пациента в центъра на системата, но пък
не обяснява как точно се случва това. Основната част от здравните плащания –
осигуровките, ще продължат да отиват в
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НЗОК, както досега, разликата е, че срещу
фиксирана застрахователна и пренебрежително малка на фона на осигурителния
приход премия пациентите ще могат да
избират в кой здравнозастрахователен
фонд да се застраховат. Добре, но срещу
това няма избор на пакет от услуги, кои-

то застрахователят ще покрива, няма
избор на лечебни заведения – те зависят
от сключените договори между застрахователи и болници, няма възможност за
отстъпки или бонуси за пациента и т.н.
По различен начин изглеждат здравните системи в страните с най-добрите
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здравни услуги според Индекса на европейския здравен потребител, изготвян
от Health Consumer Powerhouse. Начело на
класацията се нарежда Холандия, чиято
система е в голяма степен децентрализирана и разчита повече на общините
вместо на централната власт. Ролята
на централната власт почти се изчерпва
със създаването на равни условия за пазарните участници (част от които са и
пациентите), след което оставя тези взаимоотношения да се развиват на база саморегулация в рамките на допустимото.
В тази система всеки пациент избира
къде да се осигурява на база на конкуренция. Тя зависи от пакета здравни услуги, който осигурителните дружества
предлагат, неговите условия и достъпа
до доставчиците на медицински услуги и,
не на последно място, цената, на която
получава тези услуги. Това създава стимул за осигурителните дружества да се
конкурират в привличането на осигурени
лица чрез по-изгодни, по-ефективни и покачествени услуги. Разбира се, за целта е
необходима добре развита информацион-

на система, която да осигури адекватен
достъп до информация за предлаганите
услуги, за да може всеки пациент да направи информиран избор за осигурителната си компания.
При необходимост от лечение пациентите избират къде и при кого да получат
здравни услуги отново на база на конкуренция. Лечебните заведения се конкурират с наличието на висококвалифицирани
специалисти, качествени услуги, висококачествена апаратура, добри условия за
лечение и др.
Тук отново е необходима добре развита информационна система за избор на
лечебното заведение, която предоставя
данни за качество на лечебните услуги,
удовлетвореност на други пациенти от
тях, условията в лечебното заведение
и т.н. Ако такава система липсва, това
вреди както на пациентите, така и на
лечебните заведения. Пациентите са
ощетени, тъй като нямат алтернатива
при избора на лечебно заведение или лекар
освен препоръки от познати и роднини,
които обаче не са представителна из-
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вадка нито за качеството на лечението,
нито за резултатите от него. От друга
страна, лечебните заведения също са
ощетени, тъй като тези от тях, които
предоставят услуги с най-добри качество
и резултат, може и да не са достатъчно
атрактивни за пациентите.
В този затворен кръг държавата почти няма място, освен да зададе правилата на играта, за да може всяка страна да
е наясно какви са изискванията към нея
и какви са задълженията й. Това, разбира
се, е силно опростен модел на здравното
осигуряване, тъй като за работата му
са необходими още редица подробности
като осигуряване на условия за равен
достъп до здравни услуги, включително
цени на осигуровките и здравните грижи,
които не ограничават достъпа до тях
заради липса на финансов ресурс, недискриминация при осигуряването на база на
възрастови, здравни и други критерии и
т.н. Тези детайли следва да се уточнят и
полират с всички заинтересовани страни
в сектора и във времето, т.е. не е еднократно усилие, а процес.
Здравното осигуряване в Германия
работи по сходен начин, но има и други
модели като тези във Франция и Великобритания, които се характеризират
с директно финансиране от държавния
бюджет и които са много по-централизирани. Ситуацията в България изглежда
малко половинчата – хем плащаме здравни осигуровки в Националната здравноосигурителна каса, хем решенията се
взимат централизирано от правителството, а НЗОК е само изпълнител. Здравно осигурените лица и пациентите нямат сериозно участие в системата, освен
всеки месец да се отчетат, че са внесли
задължителните вноски, и да бъдат отчетени, след като получат здравни услуги.
Ако управляващите наистина искат да
реформират системата, следва реално да
поставят пациентите в нейния център,
така че системата да работи за тях, а
не обратното. Защото дори и в нейния
зародиш тя е измислена с тази цел – да
осигури по-добро здраве на населението,
което да се развива и да живее по-добре.
Ако това е системата, която искаме, то
със сигурност това не е реформата, която искаме. 
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Да се твърди,
че парите в
здравеопазването
стигат, е цинизъм
Д-р Иван Колчаков,
член на ръководството
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Ние сме едно ново здравно
заведение, което тази година навърши шест години,
намираме се в най-конкурентната здравна среда на
България - София, където има регистрирани 82 здравни заведения. От третата
година на нашата работа досега единствено „Пирогов“ има повече пациенти
от нас. Възможно е и да изглежда нереалистично едно частно лечебно заведение
да постигне това, но е факт. Убеден съм,
че успехът ни в здравната система е интегрална част от една хармония между
частно, държавно, общинско, международно ниво, взаимодействия, проекти.
Ние имаме достатъчно пациенти, защото се движим по основни принципи.
На първо място, трябва да имате една
добра материална база като сграда, оборудване, системи, технологично ниво,
което да е конкурентно на останалите на пазара. Трябва да привлечете
много добри, водещи специалисти, но
най-важното е да имате такава организация, че основен фокус в болницата
да се поставя върху пациента. Всичко в
здравния сектор се концентрира в едно
понятие - това е доверието. Не само в
здравеопазването, в образованието, във
всякакъв друг бизнес печели този, който
спечели доверие. Ние днес стоим солидно
на пазара, защото сме спечелили доверието на пациентите, на техните близки,
на обществеността. Разбира се, това
не е достатъчно. Ние бихме искали да
се превърнем във високотехнологична
болница на международно ниво, която да
удовлетворява и да решава проблемите

на българските граждани с най-високите
стандарти, които има в света.

Какво се промени в
здравеопазването от реформата
досега

В нашата болница аз съм най-възрастният от 25 анестезиолози и съм единственият, завършил и работил медицина
по времето на социализма. Затова мога
да направя паралел как променихме България в областта на здравеопазването.
През 1990 г. бях участник във Възстановителния събор на лекарския съюз. Бях
начело на политическата сила, която
смени системата - СДС. Аз съм бил главен
секретар и заместник-председател на
партията. През 1998 г., когато започна
реформата и смяната на системата
„Семашко“ с Бисмарковия модел, изнесох основния доклад на партията в НДК.
Ние работихме с лекарския съюз и
именно Българският лекарски съюз създаде целият пакет от проектозакони, с
които беше сменена системата. И това
е достойнство и чест на най-старата
лекарска организация в Европа след Английския лекарски съюз.

Какъв е нашият опит

Аз съм от Пазарджик и всеки ден пътувам, за да работя в София. Пазарджик
обаче е показателен в областта на пазарните промени в здравния сектор.
В Пазарджик беше основано първото
частно лечебно заведение през 1991 г.
През 1993 г. Пазарджик стана първият
град с две частни лечебни заведения, с
първия конкурентен пазар. Второто го

> ПРОФИЛ
Д-р Иван Колчаков е член на съвета
на директорите на УМБАЛ „Софиямед“. Той е завършил Медицинския
университет - Пловдив. Специализирал е анестезиология и реанимация
в Медицинска академия - София. Магистър е по здравен мениджмънт от
Медицински университет - Пловдив.
Д-р Колчаков участва в създаването
на едно от първите частни здравни
заведения в Пазарджик и е негов управител в първите четири години
от работата му. Председател на УС
на УМБАЛ „Здраве“ - Пазарджик, при
нейното учредяване. Изпълнителен
директор на частен здравноосигурителен фонд „Св. Николай Чудотворец“
- София. Участник в учредяването
на Българската асоциация по медицинско право. Има два мандата като
народен представител в 38-ото и 40ото Народно събрание, член на комисиите по здравеопазване и социална
политика. Бил е областен управител
на Пазарджишка област и кмет на
община Пазарджик. Като член на
управителния съвет на сдружението
на общините на Република България
е бил член на Събранието на представителите на НЗОК.

Ние имаме пропуснато време и
възможности

Ние имаме пропуснато
време и възможности
в няколко направления.

основах аз с германски капитали, с германски партньори. През 1994 г. първата
приватизация на публично здравно заведение в България се извърши от община
Пазарджик, тогава бях председател на
Комисията по здравеопазване. През 2000
г. при новото здравно законодателство
Пазарджишката община приватизира
първата поликлиника в България. Тогава бях кмет на Пазарджик. През 2001 г.
приватизирахме и стоматологичната
поликлиника и приключихме т.нар. здравна реформа, която не е точно понятие,
сменихме системата. И тъй като ни
стана скучно в Пазарджик, инвазирахме в Пловдив, вече и в София, и в цялата
страна. Може би ще отидем и в чужбина.
Казвам го, за да покажа какъв огромен
потенциал има в частния сектор. Ясно
е, че в нашите болници няма и няма и как
да има публични инвестиции, бюджетни
средства, ние работим със здравната
каса и с нашите пациенти.
Ако човек чуе това, би си помислил,
че съм либертарианец и върл почитател на пазара. Аз винаги съм бил социалдемократ. Аз съм гласувал закона,
в който е забранена приватизацията
на 67 областни, университетски и специализирани болници. И сега законът я
забранява. Тези здравни заведения въпреки пазарната конюнктура не могат да
фалират. Държавата е длъжна да ги съхранява. Затова направихме областните
болници с 51% държавно и 49% общинско
участие, тоест по смисъл на закона те
са държавни.
Искам обаче да кажа, че от днешна
гледна точка

в няколко направления.
Първото е изграждането на структурата на здравната система. Какво
не успяхме да направим? Днес говорим за
промяна на модела, което според мен не
е точно, защото когато през '98-а година
написахме Закона за здравното осигуряване, там беше предвидено да има Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
и да има допълнително доброволно заплащане чрез доброволни здравни фондове.
В България по закон бяха създадени 21
фонда, като аз участвах в създаването
на 11-ия - „Св. Николай Чудотворец“, и
му бях изпълнителен директор. Те бяха
закрити, тоест държавата отстъпи от
френско-скандинавския модел, в който
има 80% здравно задължително осигуряване и 20% доплащане по избор - от
джоба, кешово, чрез доброволно здравно
осигуряване, чрез приятели, чрез дарения, както искате.
Голямата грешка на българската държава беше, че в един дълъг период казваше: „Нашата здравна каса плаща всичко
100%“, което не е вярно. Днешната и вчерашна реалност са следните: колкото
плаща здравната каса плюс бюджета на
Министерството на здравеопазването,
още толкова изваждат гражданите от
джоба си, за да доплащат.
Кои са плюсовете и минусите на
доплащането? Когато доплащането
е балансирано, както е в европейския
здравноосигурителен модел, вие правите гражданина отговорен за неговото
здраве, защото той е съпричастен. Още
по-важно - въвеждате чрез доплащането
една мощна система на пазарни играчи,
на застрахователи, на осигурители, които са незаменим коректив и партньор
на здравната каса в предотвратяване
на измами. Виждате, че в момента нашата здравна каса има колосален проблем
с плащанията за лечение на български
граждани в Европа. Как нашата здравна каса ще отиде да контролира едно
здравно заведение и хилядите българи в
Европа, нашият общ дом, когато тя не
може да контролира ефективно в страната? Това може да стане само като в
системата бъдат вкарани големи международни играчи и допълнителен ресурс.
Ние отидохме в другата крайност,
ще я нарека с много крайни думи, но тя
е такава, в момента в държавата има
квазипазарна джунгла. Защото когато
гражданите трябва да доплащат 50%
средно от своето лечение, лекарствата, консумативите и медицинските

изделия, виждаме официални данни, че 1
милион българи годишно имат отказ от
здравеопазване, защото не могат да си
позволят достъп до модерна, съвременна, качествена диагностика и лечение.
Същевременно

ние имаме най-достъпното
здравеопазване като система
в Европа

Кажете ми колко време се чака за преглед, има ли лист на чакащите? Почти
няма.
Ситуацията е такава, че аз, бившият
политик, ще си посипя главата с пепел,
защото ние носим огромни отговорности. Стъпки, които не сме направили.
Когато конструирахме дизайна на
българската здравна система, който е
един съвременен Бисмарков модел, прегледахме най-добрите модели, които
работят в Европа с помощта на европейско финансиране и финансиране от
Световната банка.
Тогава в Германия здравната вноска
беше на нива 13% от месечните заплати.
Ние решихме в България да бъде 12%. Колко е в момента? 8. Защо? Защото моята тогава политическа сила реши, че е
много рисково политически да натовари
гражданите с 12% вноска, и решихме да
въведем само 6%, като казахме, че с тях
ще финансираме само извънболничния
сектор. Всички помнят каква колизия
стана, защото общопрактикуващите
лекари имаха приходи от 1500 лв., а професорът в болница взимаше 500 лв.
Заради политическата конюнктура и
липсата на кураж не направихме това,
което трябваше да направим, и оттогава насам има една частична стъпка с
увеличаване на вноската с 2% и тя стана
8. Тогава обещавахме, че ако спечелим
изборите, три поредни години ще вдигаме вноската до 12%. Днес вноската в
Германия е 15%.
Освен това бяхме предвидили и в Закона за лечебните заведения в България
да няма 382 болници за активно лечение,
а да има болници за активно лечение, за
долекуване и хосписи. Къде са в България
болници за долекуване? Всички депутати
и всички местни фактори сe бият да
запазят една многопрофилна болница в
някое малко градче, което вече има 4-5
хил. жители. Това не е необходимо, защото там няма необходимите заболявания,
с които лекарят да си поддържа квалификацията. Какъв е изходът? В такива
малки градчета многопрофилната болница става болница за долекуване заедно с един медицински център, в
>>

>> Да се твърди,
че парите...
който може да има до 10 легла, да се прави
еднодневна хирургия и да се посрещат
гостуващи специалисти. А пациентът се
оперира с тежка онкологична операция
във варненската университетска болница или получава инсулт, но не се връща
вкъщи, а отива в болницата за долекуване, в която има малко лекари, повече
сестри и много персонал, който полага
интензивни компетентни грижи. Това
е европейският и световен модел.
Нека завърша с финансирането. Много
ми е болно, когато чуя изключително интелигентни колеги лекари, които казват:
„В системата има достатъчно пари, но
има много дупки, лошо управление и т.н.“
Колеги, това е цинизъм. И бих искал да го
докажа с числа.
Всеки българин годишно чрез здравната каса и бюджета на Министерството
на здравеопазването е осигурен с 350 евро.
Преобладаващата част от системите
в Европа показват здравни осигуровки от
средно 3000 - 3500 евро. С тази 10 пъти
разлика вие трябва да изградите модерни
сгради, да платите оборудване, консумативи, материали, ток, вода, телефони,

„Ние няма да натоварваме
гражданите и хората, ще
ги оставим с ниски данъци,
с ниски здравни вноски,
те знаят по-добре как да
похарчат тези пари.“

всичко това на международни цени. Само
трудът на персонала е смачкан. Колкото
и да се мачка, той не може да компенсира
тази разлика. Откъде идва тя? Пак заради липсата на кураж и отговорност в
управлението на България, и то от много
години. България е единствената страна,
в която от 20 години, откакто има здравно осигуряване, заделя по официалните
си фондове 4% от БВП за здравеопазване.
Средният процент в ЕС е 8.7-8.9%. В САЩ
за здравеопазване се отделят 17% от БВП,
три пъти повече от военния бюджет.

Включително Молдова, Македония, Албания не падат под 6%.
Четири процента е прекалено малко за
малка икономика, колеги, вие сте обречени
в тази битка със смъртта.
Най-безотговорно е, когато българските политици кажат: „Ние няма да натоварваме гражданите и хората, ще ги
оставим с ниски данъци, с ниски здравни
вноски, те знаят по-добре как да похарчат тези пари.“
Вече съм убеден, че хората не знаят
кое е най-доброто за тях. По време на 40ото Народно събрание парите за здраве
бяха 3 млрд. лв. В същото време имаше 3
млн. пушачи, които даваха по 3 лв. всеки ден за кутия цигари. Тогава установих, че българската нация, когато има
пари в джоба си, дава повече пари само
за цигари, отколкото всичките пари за
здравеопазване. Какъв е интегралният
резултат? Най-бързо умиращата нация
в света по данни на ООН. Ако ние осъзнаваме тези предизвикателства, много
лесно е да използваме инструментите
на управлението, на здравеопазването,
на медицинската наука, за да направим
колосален обрат.
Изказването на д-р Колчаков е направено по време на Петата годишна конференция на в. „Капитал“ „Иновации и добри
практики в здравния сектор“.

В първия конкурс за иновации и добри практики в
здравния сектор „Капитал“ и биофармацевтичната
компания AbbVie потърсиха заедно най-добрите примери на иновации в здравния сектор, а най-добрите
сред тях бяха отличени по време на Петата годишна
конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“.
„Ние вярваме, че в българското здравеопазване има
много примери за добри практики на световно ниво.
Често обаче те остават скрити за обществото.
Подехме тази инициатива, за да покажем и отличим положителните примери. Надяваме се по този
начин да вдъхновим лекарите, професионалистите
по здравни грижи, пациентските организации, институциите и медиите да продължават да работят
за качествено здравеопазване в името на пациента“,
заяви д-р Кирил Николчев, генерален мениджър на
„AbbVie България“.
„Вестник „Капитал“ отделя важно място в изданията си на иновациите във всички сфери на бизнеса
от самото му създаване. Високите постижения в
медицината не са достатъчно добре оценени от
обществото и понеже сме в дълг към сектора да
покажем добрите практики, обединяваме усилия с
експертите и институциите, за да популяризираме
успехите на здравния сектор“, отбеляза Галя Прокопиева, изпълнителен директор на „Икономедиа“,

издател на „Капитал“.
Участие в конкурса взеха 36 проекта на лекари,
професионалисти по здравни грижи, неправителствени организации. Най-високо бяха оценени проектите, които са за внедряване на иновация или добра
практика, която до момента не е била реализирана
в България. Критериите за оценка бяха още дали
проектите показват ясни ползи за пациентите и как
дадената практика е подобрила или спасила техния
живот, както и дали могат да бъдат повторени и
да помогнат на повече хора.
За участие в журито бяха поканени представители на Комисията по здравеопазването на Народното
събрание, Министерския съвет, Министерството
на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Националния съвет по
цени и реимбурсиране на лекарствените продукти,
Националната пациентска организация, Български
пациентски форум, най-големите държавни и частни
болници, Асоциацията на научноизследователските
фармацевтични компании, „Икономедиа“ и AbbVie.
Благодарим на всички участници в конкурса и
се надяваме да имаме възможност да разкажем за
техния принос към българското здравеопазване.
Представяме Ви първите носители на наградите
за иновации и добри практики.

ПЪРВО МЯСТО:
Ендоваскуларно лечение на тип А аортна дисекация с имплантиране на MFM.
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ВТОРО МЯСТО
Приложение на методика за облъчване в условията на контролирано дишане
в дълбок инспириум при пациентки с рак на лява млечна жлеза.
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ТРЕТО МЯСТО:
Прилагане на механична тромбектомия при лечение на исхемичен инсулт.
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Д-р Зоран Станков, инвазивен кардиолог, и проф. д-р Иво Петров, завеждащ отделението по кардиология и
ангиология към „Аджибадем Сити
клиник Сърдечно-съдов център“, печелят първия конкурс „Иновации и
добри практики в здравния сектор“
на „Капитал“ и AbbVie с ендоваскуларно
лечение на тип А аортна дисекация с
имплантиране на MFM (multiyear flow
modulator) стент.
Дисекацията на аортата е спешно състояние, при което на всеки час
умират по двама от сто пациенти.
До момента при дисекация на аортата златен стандарт беше отворено
хирургичното лечение. Ендоваскуларното лечение позволява лечение без
обща анестезия, без хирургичен съдов
достъп и без престой в отделение по
реанимация. Пациентът се раздвижва
в пълен обем след 2 часа и може да бъде
дехоспитализиран на следващия ден.
Иновацията в този случай е имплантирането на самия стент при
този тип дисекация, както и използването на изцяло ендоваскуларно лечение.
В първия случай става въпрос за мъж
на 48 години с остра дисекация на аортата Stanford тип А с КТ данни за флеп
от проксималната асцендентна аорта до дясната обща илиачна артерия,
която е с почти напълно оклудиран
истински лумен и десният крак е в
критична исхемия.
В дясната илиачна артерия са имплантирани два нитинолови стента
с отличен ангиографски и клиничен
резултат. При проследяването след
шест и 12 месеца резултатът е поразителен – позитивно ремоделиране на аортата, свързано с редукция и
тромбозиране на изолирания фалшив
лумен и запазен кръвоток в супрааорталните и висцералните съдове.
В случая ендоваскуларното лечение
е животоспасяващо, а след добрия резултат методът е приложен при още
трима пациенти. Методът среща изключителен интерес сред кардиолозите в България и чужбина.
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ПРОФ. Д-Р ИВО ПЕТРОВ И Д-Р ЗОРАН СТАНКОВ:

ЗДРАВНАТА КАСА
ВСЕ ОЩЕ НЕ ЗАПЛАЩА
ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ
ИНОВАТИВНИТЕ
ТЕРАПИИ

Какво е отношението към иновациите
в здравната система в България?
Проф. д-р Иво Петров: В момента за
съжаление няма механизъм, по който
иновациите, които са вече приложими
в международен мащаб, да бъдат въвеждани по-бързо в практиката. Имаме
разбирането от страна на сегашното
управление на касата и по-конкретно
от управителя д-р Дечо Дечев, с когото
сме разговаряли да се създаде система,
по която да може надзорният съвет
на касата да одобрява лечението на
конкретни пациенти по конкретна модерна методика, която не е въведена в
България до този момент, и не само в
интерес на пациента, но и на фармакоикономиката. Процедури като тази,
която сме извършили или планираме в
момента, биха стрували поне два пъти
по-скъпо в страните от Западна Европа,
където пациентите най-често отиват.
Парадоксалното е, че в България имаме
много болници и всички сме единодушни, че болниците са прекалено много, а
в същото време се налага пациентите
да пътуват и да плащат безумни пари
за модерни технологии, които за съжаление не са въведени в България. Имаме

много какво да постигнем в сферата на
иновациите.
През последните седмици имаше дебат,
в който вероятно сте участвали, за разходоефективността при медицинските
изделия, във вашия случай – стентовете.
Доколкото може да се обобщи, от 32 компании доставчиците ще бъдат сведени
до три. Как ще се отрази на работата ви?
Проф. д-р Иво Петров: Това предложение е абсолютно безумно, неправилно и
неприемливо. Влизането му в сила определено ще наруши правата на пациента,
бих казал, че ще концентрира печалбите в няколко гиганта, а останалите
вносители на медицински изделия ще
пострадат много. Нещо повече - тези
три фирми биха имали конфликт на
интереси, ако внасят конкуриращи се
продукти от различни фирми.
Повече ме тревожи, че пациентите ще пострадат, защото тези три
фирми по никакъв начин няма да имат
възможността да доставят това разнообразие, от което се нуждаем ние в
клиничните ситуации. А те са толкова
разнообразни, че в никакъв случай не
могат да бъдат изчерпани до три > 32
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СНИМКИ ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

ПРОФИЛ

ПРОФИЛ
Д-р Зоран Станков е завършил
медицина в Медицинския университет - София. Преминал е
специализация в болниците на
„Токушукай Япония“. През 2014 г.
придобива специалност по кардиология, а от 2017 г. стартира
специализация по ангиология.
Началото на кариерата му
стартира в „Аджибадем Сити
клиник Болница Токуда“, след
това участва активно в създадения от проф. д-р Иво Петров
„Аортен център“ в „Аджибадем
Сити клиник“. Д-р Станков владее три чужди езика: английски,
френски и сръбски.

Проф. д.р Иво Петров, дм, е национален консултант по кардиология,
а от 2012 г. до момента е медицински директор и началник „Клиника
по кардиология и ангиология“ към
„Аджибадем Сити клиник Сърдечносъдов център“, гр. София. Преди това
шест години е оглавявал клиниката
по кардиология, ангиология и електрофизиология към „Аджибадем
Сити клиник Болница Токуда“ – гр.
София. От 1992 до 2004 г. година е
работил в Клиниката по кардиология на Специализираната болница за
активно лечение на сърдечно-съдови
заболявания „Св. Екатерина“ – София.
Има три специалности - вътрешни
болести, през 2000 г. придобива втора
специалност - инвазивна кардиология
и радиология в Института по кардиология и сърдечно-съдова хирургия,
фондация „Фавалоро“, Буенос Айрес,
Аржентина, а през 2013 г. - ангиология.
Има магистратура „Обществено
здраве и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София. От
тази година е професор по кардиология в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. Председател е на Българското дружество по ендоваскуларна
терапия, член е на управителния съвет на Международното дружество
на ендоваскуларните специалисти
(ISES), почетен член на Американския
колеж по кардиология и на Европейското кардиологично дружество, член е
на Българското дружество по интервенционална кардиология и на националното дружество по ангиология
и съдова хирургия. Освен това е член
на Латиноамериканската асоциация
на интервенционалните кардиолози,
на Аржентинското дружество на
инвазивните кардиолози, Испанската
асоциация по кардиология и Българския лекарски съюз.
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импланта или три консуматива. Освен
това подобно нещо ще бъде нарушение
на европейското законодателство.
Другият тънък момент е, че ако това
правило бъде въведено, един вид ще има
устройства, импланти и консумативи, които, видите ли, са подкрепени от
държавните структури, от властта,
и такива, които не са подкрепени. Това
ще създаде тежък дисбаланс и никой
не може да ме убеди, че в него роля не
играят допълнителни критерии, които
не са медицински.
Това ли е вашето отношение към въвеждането на критерия за разходоефективност?
Проф. д-р Иво Петров: Трябва да се въведат много мерки, които да доведат
до това тази разходоефективност да
бъде в подкрепа на пациентите и системата да бъде такава, че да позволява
максимално голямо приложение на материалите и консумативите, без да се
спекулира с тяхното приложение. Ако
при конкретен имплант реимбурсното
ниво е три пъти по-високо от нормалното, разбира се, че ще има финансов
стимул да се имплантира и обратното.
Това може да доведе до пренасочване на
средства към неиндицирани процедури,
а в същото време да се отнемат средства от процедури, които са абсолютно
необходими за пациента.
В наши дни кардиохирургията и инвазивната кардиология не са конкурентни
дейности, а взаимно допълващи се. Лечението на един сложен пациент изисква
категорично колаборация между различни специалности. И това е факт,
жив пример са пациентите, които лекуваме именно в такъв екип.
С такива случаи печелим награди, показваме ги по конгреси и така нататък,
но не мога да не кажа, че немалка част
от тези случаи не са покрити от касата
и това трябва да бъде коригирано. Трябва да се върви в посока тези процедури
да не бъдат в ущърб на пациента и на
болницата. Когато пациентът не може
да покрие тази процедура, това става за
сметка на болницата. Аз разсъждавам
от медицинска гледна точка и въобще
не ме интересува колко струва, аз го
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Когато става въпрос за
процедури, които са утвърдени
в европейската клинична
практика, не е правилно някой в
касата да лишава българските
пациенти. Това, че здравната каса
не плаща за такива процедури
у нас, се явява в двоен ущърб
на пациентите – освен че има
забавен достъп на въвеждане на
новите технологии, плащаме
прескъпо за лечение в чужбина.

правя, щом е в интерес на пациента.
Само че болницата би ми позволила да
го направя един или два пъти, но за да
стане рутинна практика, трябва да
бъде платено от касата.
Защо според вас здравната каса е ориентирана да плаща отворена хирургия, а не
оцени минимално инвазивните, безкръвните процедури, при които пациентът
се изправя много бързо на крака?
Проф. д-р Иво Петров: Да, това е така
и е парадоксално. Вместо да се дадат
средства за стимулиране на иновативните минимално инвазивни дейности,
които, освен че спасяват човешки животи, са по-финансово изгодни, има опозиция, има рестрикция, има бариера.
Това спиране на модерните технологии
в България говори за много ретроградно
мислене, което трябва да се промени.
Когато става въпрос за процедури,
които са утвърдени в европейската
клинична практика, не е правилно някой
в касата да лишава българските пациенти. Във време на широка комуникация
пациентите и роднините им са много
информирани, четат къде се прилагат
тези методики, отиват в чужбина, правят си консултации, взимат оферти,
здравната каса и аз дори като национален консултант съм подписвал такива
заявления за лечение в чужбина положително. Така това, че здравната каса не

плаща за такива процедури у нас, се явява в двоен ущърб на пациентите – освен
че има забавен достъп на въвеждане на
новите технологии, плащаме прескъпо
за лечение в чужбина.
Това между другото е един от мотивите на мои колеги, които са с изключително добра позиция, да напускат страната. Ние ходим по конгреси
и виждаме новите методики, а да не
прилагаме това, което научаваме по
научните форуми, ни кара да се чувстваме безпомощни. Много утвърдени
колеги напуснаха България, защото не
получават възможност за развитие.
Това е в ущърб и на системата, и на пациентите, и на всички нас като гилдия.
В медицината, ако се опиташ просто да
задържаш ниво, както искат институциите, неминуемо изоставаш, защото
другите тичат покрай теб. Не се сравнявам с големите европейски държави
с утвърдени медицински практики, но
страни като Турция, като Унгария, Полша, Словения, Чехия вече са на светлинни години преди нас.
С тази операция обаче вие показвате, че
и България може да бъде на светлинни
години преди останалите.
Д-р Зоран Станков: Беше ни мечта
от няколко години да направим процедурата. В случая пациентът нямаше
друг вариант за лечение. Иновация са
мястото и заболяването, при което е
приложен стентът. Когато разкъсването на аортата започва непосредствено
след артериите, захранващи сърцето,
стандартът е отвореното оперативно
лечение. Първата иновация е, че вместо
това поставяме стент в тази област
при дисекация, която обхваща началните сегменти на аортата, което до
този момент не беше прилагано.
Освен това иновативна е и нашата
стратегия за пренасочване на кръвотока и на налягането към правилната
зона и изолиране на кръвотока от рисковата зона. Стентът прави така, че
разкъсаният слой на аортата се връща
обратно там, където му е мястото към стената на аортата.
Интервюто взе Десислава Николова
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Д-р Иван Георгиев участва в конкурса
с приложението на методика за облъчване в условията на контролирано
дишане в дълбок инспириум при пациентки с рак на лява млечна жлеза заедно с екипа на клиниката в „Аджибадем
Сити клиник Онкологичен център“ - д-р
Николай Недев, д-р Недялка Великова,
медицински физик Александър Аврамов, мед. физик Антон Тонев, д-р Камен
Недев, д-р Цветомир Ангелов, д-р Красимира Радева, д-р Милен Марков, мед.
физик Яна Янкова, мед. физик Росица
Секалова, мед. физик Десислав Стоянов,
лаборанти и сестри от отделението.
Един от най-важните органи, които
могат да бъдат застрашени от увреждане при лъчелечение на гърдата,
е сърцето, което е възможно да бъде
изложено на нежелано лъчево натоварване поради близостта му до облъчвания регион. Това е основен проблем в
лъчелечението при рак на лявата гърда. По тази причина съществува необходимост от създаване на техники за
лъчелечение, които да минимизират
дозите в здравите тъкани и органи,
без да се прави компромис с дозата в
облъчения обем.
„Аджибадем Сити клиник Онкологичен център“ въведе техника на лъчелечение с контролирано дишане при дълбоко поемане на въздух (voluntary deep
inspiration breath hold - DIBH), която
се понася добре от пациентите и намалява лъчевото натоварване на сърцето с над 50%. В резултат на демонстрираните предимства техниката е
възприета като рутинна практика в
лечението на пациенти с карцином на
млечната жлеза в клиниката. Д-р Георгиев провежда първото по рода си проучване в България на над 200 пациенти,
което демонстрира предимствата на
техниката, което е представено на
няколко международни конгреса, включително 37-ата годишна конференция
на Европейското дружество по радиационна онкология през 2018 г.
Методиката е класирана на първо
място в Европа и сред първите пет
най-добри центъра в света в международното състезание Radiation
Knowledge Initiative Competition 2018.
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Д-Р НИКОЛАЙ НЕДЕВ И Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ:

ВАЖНО Е ДА ИМА
СИСТЕМА, КОЯТО
ДА ОСИГУРИ
НАЙ-ДОБРОТО ЛЕЧЕНИЕ
ЗА ПОВЕЧЕ ПАЦИЕНТИ
През последните няколко години поставихте България на картата на лъчелечението в европейски мащаб. Какво е мястото на иновациите във вашата област?
Николай Недев: Лъчелечението е придобило популярност като термин почти
само в България, по света се нарича радиационна онкология. Заедно с медицинските онколози и хирургията от различните
специалности радиационната онкология
е един от основните начини за лечение
в онкологията. В момента тече процес
за промяна на името на специалността
„Лъчетерапия“ на „Радиационна онкология“.

и пациентът ще бъде поднесен на радиационния онколог само за лъчелечение. Когато говорим за това, през тази година
здравната каса показа, че ще ограничава
плащането на високотехнологична диагностика и лечение.

Иван Георгиев: В последните години в България бяха закупени значително количество нови и модерни машини за лъчетерапия.
Сама по себе си обаче модерната машина
не лекува пациентите, т.е. модерната
технология би следвало да влезе в онкологична система, която също е модерна.
Основната ни цел е да въведем не просто
нова техника, а модерен стратегически
подход към онкологичното заболяване.

Иван Георгиев: Определено всички имаме усещането, че се правят опити да се
поставят някакви спирачки на модернизирането на медицината в България. Без
съмнение съвременната медицина води до
по-големи разходи за касата. Това, което ни
притеснява в подхода на институциите, е,
че той изглежда доминиран от финансовите аспекти на лечението, а не от неговата
ефективност.
Не се прави сравнение колко струва
това в останалите европейски страни,
както и не се отчита неговата себестойност. Нашите пациенти, които получават
консултации в чужбина за лечение, предоставят информация за няколко пъти
по-високи цени от това, което здравната
каса е готова да заплати.

Николай Недев: За съжаление онкологията
в България е много фрагментирана. Ще ви
дам пример. Радиационните онколози не
могат дори да направят стадиращите
заболяването скенери, които да са платени от здравната каса. Това е проблем.
Предполага се, че някой друг ще ги направи

Николай Недев: Лъчетерапията е едно от
най-евтините онкологични лечения, макар
че първоначалната инвестиция в машини,
сгради и т.н. е доста голяма. Една машина
за лъчетерапия помага на огромен брой
пациенти. Така че лъчетерапията е едно
от най-разходоефективните лечения. > 34
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Д-р Иван Георгиев е специалист лъчетерапевт в Отделението 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 е 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, лъчетерапия и химиотерапия и др. Член е на Европейската асоциация
по терапевтична радиология и онкология (ESTRO), Европейската асоциация по
медицинска онкология (ESMO), Гилдията
на лъчетерапевтите в България, Българското научно дружество по медицинска
онкология и др. Д-р Георгиев е автор на множество публикации и участия в български
и международни научни събития.

Бюджетът за радиационна терапия е около 40 млн. лв. годишно за цялата страна
на фона на плащанията на касата от над
4 млрд. лв.
Николай Недев: Да, на фона на бюджета на
НЗОК това е всичко, което се дава за този
вид терапия. Макар че капиталните инвестиции в отделенията по лъчетерапия
са високи, самото лечение е относително
евтино.
Дълги години радиационната онкология
беше изостанала и в никакъв случай не
беше представителна специалност в
медицината. Как връщате авторитета
на България във вашата област?
Иван Георгиев: По време на последния
конгрес на Европейската асоциация по
радиационна онкология представихме
нашата методика, която беше добре
приета, напълно в крак с тенденцията в Европа за намаляване на дозите
в органите в риск. Самия факт, че нашият доклад беше включен в научната
програма, е успех за българското лъчелечение. Чувствам се изключително горд
с постиженията на колегите физици,
които ни класираха сред най-добри цен-
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СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

трове в света в международното състезание Radiation Knowledge Initiative
Competition 2018.
Николай Недев: Често мислим за новите
неща в медицината като нещо уникално,
как лекарят като един Исус Христос извиква умрелия Лазар и го съживява, като
един самостоятелен еднократен акт на
геройство в медицината. Всъщност много
малко от нещата са истински нови, много
от тях са вече разработени по света. Нашата роля е тази терапия да достигне до
всички нуждаещи се.
Иван Георгиев: Това постигнахме с лечението на рака на млечната жлеза.
Идеята ни беше да приложим схема на
лечение, която отговаря на най-високите стандарти и в същото време може
да се прилага рутинно. Лъчелечението на
лява гърда със задържане на дишането
не е разработено в България. Има такава
технология по света. Нашият принос е, че
всяка пациентка с рак на лявата гърда,
вече са над 200 на брой в нашия център,
която би имала полза от такова едно лечение, го получава.

Какви възможности ви дава тази методика?
Иван Георгиев: Най-просто казано, ни дава
възможност да осигурим по-високи дози
в гърдата, която трябва да облъчим, и в
същото време да запазим здрави околните
органи – сърце, бял дроб, дясна гърда.
Заради ограниченията на касата получават ли се листи на чакащите?
Николай Недев: Лист на чакащите имаме
донякъде поради интереса към нашето
отделение. Другият проблем е, че ние не
можем да започнем облъчването на един
пациент на другия ден след като сме го
консултирали. Неговият случай трябва
да бъде обсъден на онкологичен комитет,
да планираме лъчелечението и т.н. Това е
нормален процес. За съжаление здравната каса наскоро въведе така наречения
разрешителен режим в лъчетерапията,
който не е нищо друго освен едно допълнително препятствие в процеса на лечение. То няма отношение към случая на
пациента и към процесите за подготовка в лъчетерапията. Лимитите за броя
пациенти, които могат да бъдат лекувани по високотехнологичните клинич-
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ПРОФИЛ
Д-р Николай Недев е началник на Клиниката по лъчелечение и радиохирургия в
„Аджибадем Сити клиник Онкологичен
център – София“, където работи от 2017 г.
Бил е специалист по радиационна онкология в болницата в Палмерстън Норт,
Нова Зеландия, от 2001 до 2017 г. Преди
това е младши лекар и специализант в
Groote Schuur Hospital, Кейптаун. През 1997 г.
получава лиценз и регистрация като лекар
в САЩ. През 2002 г. придобива специалност
по радиационна онкология. Завършил е
Медицинския университет - гр. Варна. Член
е на Американската асоциация по терапевтична радиология и онкология (ASTRO),
Европейската асоциация по терапевтична
радиология и онкология (ESTRO), Австралийската и Новозеландска асоциация за лечение на тумори на глава и шия (ANZHNCS).
Има клинични интереси в областта на лъчелечението с модулиране на дозата (IMRT)
и е развил първата IMRT програма в Нова Зеландия, като в сферата на професионалния
му фокус са стереотактичната радиохирургия и радиотерапия, туморите на глава
и шия, мозъчните тумори и управление на
качеството в лъчелечението.

ни пътеки, не са изчезнали, а напротив
- въпреки всички изявления на министър
Ананиев се прилагат на регионално ниво.
Всичко това естествено създава „лист
на чакащите“.
Не се ли отказват много хора заради предубежденията си към химиотерапията
и радиационната онкология?
Иван Георгиев: За много хора в думата
„радиация“ все още има нещо плашещо,
въпреки че тя днес е много по-различна
от лъчетерапията отпреди пет години
в България и има много голяма разлика с
тази отпреди десет години. Процедурите
са значително щадящи и значително подобре поносими. Лъчетерапията е много
по-фокусирана в областта, която трябва
да бъде лекувана.
Страничните ефекти от модулираното по интензитет лъчелечение, когато
то се планира и изпълнява правилно, са
много по-малки.
Модерните машини не осъществяват
модерно лечение сами по себе си. Необходима е и модерна система в клиниката
или отделението, всички нейни членове
- лекари, физици, лаборанти и сестри, да
работят в синхрон, за да се получи ка-

чествено изпълнение на лъчелечението
- това е първото нещо, което си поставихме за цел още при откриването на
центъра през 2016 г.
Николай Недев: Доволен съм от това,
което направихме, но много по-лесно е да
се създадат процесите в едно отделение,
отколкото да се променят тотално в
страната. Определено има стъпки в тази
посока и те са в правилна посока. Много
често се мисли, че системата не може
да се поправи, защото е голяма, тромава
и зависи от много хора. Истината е, че
сравнително малък брой лекари могат да
променят подхода и нагласите на много
от хората наоколо.
Радваме се, че можем да се опитаме
да облъчим тумори, които преди просто
бяха декларирани за нелечими. Например
напоследък бяха публикувани резултатите от едно проучване SABR-COMET, което
разглежда пациенти с ограничен брой метастази. С радиохирургия, една от тези
модерни техники за лъчелечение, се постига около 50% петгодишна преживяемост
на тези пациенти. Заслугата не е само
на лъчелечението само по себе си. Понякога то просто премахва естествените
стопове за модерното системно лечение
с химиотерапия или таргетна терапия.
Това, което се случва в онкологията от
предишните пет години, е, че се промени
подходът към хората с метастатично
заболяване. Например мозъчните метастази бяха една от големите спирачки в
лечението. Появата на мозъчни метастази беше краят на активното системно
лечение на пациента. В днешно време с
въвеждането на радиохирургията за мозъчни метастази е възможно те да бъдат
елиминирани като проблем, поне за период
от време. В резултат на което системното лечение може да продължи. Обикновено
таргетното лечение и химиотерапията
не проникват особено добре в мозъка, а
лъчетерапията може да контролира мозъчните метастази. Така че това, което
се случи, е, че не просто имаме по-добри
лекарства, а можем да ги даваме по-дълъг
период от време. Всичко това подобри преживяемостта, защото е приложено в една
модерна онкологична система. Разбираме,
че за здравната каса това означава повече

разходи, но за пациентите означава повече
години живот.
Пестенето на средства е тенденция
в управлението на здравните фондове
навсякъде по света.
Николай Недев: Истината е, че не можем
да не държим сметка за това колко струва
едно лечение. В България се подхожда към
всичко с един славянски плам и няма цена,
която да застане на пътя на живота. В реалния живот вина има цена, която е прикачена към медицинските показатели. И ние
не сме за това тя да бъде игнорирана. За
съжаление подходът на здравната каса в
момента към това е чисто механистичен
и когато се артикулира, започва да звучи
истински антихуманно. Винаги е нужен
някакъв баланс. Естествено, че нещата
имат цена. Всеки лекар иска най-доброто
за пациентите си. Нормално е да се търси
най-добрият баланс, но не трябва да има
антагонизъм между здравната каса и лекарите. Здравната каса трябва да работи
заедно с болниците. Болниците, частни
или държавни, не са враг на здравната каса.
В общественото съзнание се създава впечатлението че лекарите са някаква организирана група престъпници, опитваща
се по измамен начин да ощети здравната
каса. Това просто не е вярно.
Освен антагонизма между касата и лекарите има още една бариера пред въвеждането на иновации в клиничната практика - това е мораториумът за разкриване
на нови дейности в болниците.
Иван Георгиев: С мораториум или без, пациентите няма да изчезнат, нито разходите за здравеопазване ще намалеят,
такива са световните тенденции – застаряващо и боледуващо население. Притеснявам се, че съществува риск малкото
останали работещи специалисти, не намиращи реализация в България, просто да
я потърсят в чужбина.
Николай Недев: Необходими са колаборация и доверие и от страна на болниците,
и от страна на здравната каса. Само така
може да бъде постигната целта и на двете
страни - по-добро здраве за всички.
Интервюто взе Десислава Николова
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УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА
„СВЕТА АННА“ В СОФИЯ Е ЛИДЕР
В МОДЕРНОТО ЛЕЧЕНИЕ
НА ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ СПАСЯВАТ ОТ ИНВАЛИДИЗАЦИЯ,
А БЪРЗОТО ПРИСТИГАНЕ НА ПАЦИЕНТА В БОЛНИЧНОТО ЗАВЕДЕНИЕ
Е ПЪРВОСТЕПЕННО УСЛОВИЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ

Третата награда в конкурса отива
при д-р Нурфет Алиоски от УМБАЛ
„Св. Анна“ - София, и екипа - доц. д-р
Росен Калпачки, доц. д-р Божидар Финков, доц. д-р Васил Велчев, д-р Лъчезар
Иванов, д-р Цветанка Праматарова,
д-р Веселин Георгиев, д-р Димитър
Николаков, д-р Мария Георгиева, р. лаб.
Йоана Шутелова, сестра Весела Нинова,
и наградата е за прилагане на механична тромбектомия при лечение на
исхемичен инсулт. В България с тази
диагноза са хоспитализирани малко над
52 хиляди пациенти за 2017 г. Отскоро
в Европа се прилага механична тромбектомия като иновативен метод
за лечението му. „УМБАЛ „Св. Анна“ –
София“ АД и д-р Алиоски са пионери в
прилагането на механична тромбектомия в България. Модерното лечение
на исхемичен инсулт до момента с интравенозен фибринолитик може да се
прилага до четвъртия час от началото
на симптоматиката, но тази методика не е подходяща при запушване на
големи кръвоносни съдове на мозъка.
Прилаганата механична тромбектомия е подходяща за пациенти с такива
проблеми до шестия час след инсулта.
Резултатът е 44 лекувани пациенти
с тежък инсулт, като 50% от тях са
изписани на самостоятелен ход, а 27%
- с помощни средства.
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Д-р Алиоски, наскоро изнесохте доклад за
модерното лечение на исхемичен инсулт
и вероятно имате данните за мащаба
на този здравословен проблем. Колко са
хората, които прекарват исхемичен инсулт, всяка година?
Д-р Нурфет Алиоски: През 2017 г. в
България има 52 500 хоспитализирани
пациенти със случаи на исхемичен инсулт. Това е с около 1000 повече от година по-рано. Смъртните случаи, които
са регистрирани в лечебно заведение, са
над 6500. Бройката е много сериозна.
А какви са другите най-често срещани
причини за смъртност от спектъра на
сърдечно-съдовите болести?
Доц. д-р Васил Велчев: В рамките на
сърдечно-съдовия континуум инсултът е на първо място като причина
на смърт, на второ се конкурират
сърдечният инфаркт и сърдечната
недостатъчност. Като сърдечната
недостатъчност определено заема все
повече територия в последните години,
защото всички хора, които оцелеят от
инфаркт, стават потенциални пациенти на кардиологията със сърдечна
недостатъчност.
Тези тенденции типични ли са и за Европа?
Доц. д-р Васил Велчев: В Европа има

само осем страни, в които онкологичните заболявания изпреварват сърдечносъдовите като причина за смърт, но те
са по-скоро изключение от правилото в
света. Навсякъде другаде ситуацията е
като в България. Но по-важният показател тук е броят на преждевременно
инвалидизирани хора, тоест тези, при
които сърдечно-съдовите проблеми
са настъпили преди навършване на 65
години. В това отношение България в
момента е на първо място в Европа.
Прилагат ли се в България модерните
практики за лечение на инфаркт и инсулт и откога?
Доц. д-р Росен Калпачки: Тук е много
важно да разделим кардиологията от
неврологията, защото по отношение на
инфарктите най-съвременните лечения вече са прилагат, и то от близо две
десетилетия. При модерното лечение
на исхемичен инсулт нещата тепърва
прохождат. И сред прохождащите без
излишна скромност ще кажа, че се отличава болница „Света Анна“.
А какво представлява модерното лечение на инсулт?
Доц. д-р Росен Калпачки: Това, найпросто казано, е един опит да се премахне тромбът, който е запушил артерията. Това става по два начина. > 38
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Д-р Росен Калпачки е началник на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ „Св.
Анна“. Завършва медицина в Медицинския
университет в София през 1996 г. Година
по-късно започва работа в Неврологичната
клиника на Александровска болница, където специализира електроенцефалография,
мозъчни инсулти, доплерова сонография
и невропсихология. Между 2007 г. и 2013 г.
работи във Втора градска болница, като в
последните три години ръководи Отделението по неврология. Специализира
допълнително във Великобритания, Чехия
и Румъния по въпросите на епилепсията,
мозъчните инсулти и общественото
здраве. Защитава дисертация в областта
на епилепсията и общественото здраве
и придобива образователната и научна
степен доктор през 2013 г. Д-р Калпачки е
главен изследовател в 11 международни клинични проучвания в областите епилепсия,
болка, множествена склероза и мозъчносъдова болест. Секретар е на Българското
дружество по епилепсия. Има богата преподавателска и лекционна дейност.

Д-р Нурфет Алиоски е роден в Македония.
Завършил е Медицинския университет в
София през 1999 г. Първата му специализация е в Клиниката по чернодробна хирургия
в Александровска болница при проф. Гайдарски и проф. Димитрова. Взема специалност
по хирургия през 2005 г., но постепенно се
насочва към неврохирургията. През 2007 г.
постъпва в неврохирургията на болница
“Токуда”, а специализацията му започва
след 2 години, когато са освободени специализациите, в “Пирогов”. Д-р Алиоски има
близо 10-годишен опит в ендоваскуларните
процедури. Участва в първата ендоваскуларна неврохирургична интервенция в
„Токуда“, която се провежда под ръководството на проф. Бриганти и д-р Славомир
Кондов. В момента ръководи Отделение по
ендоваскуларна неврохирургия към „УМБАЛ
„Св. Анна“ - София“ АД. Има специалност
по здравен мениджмънт по програма на
Световната банка и Министерството на
здравеопазването.

СНИМКИ ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

ПРОФИЛ

ПРОФИЛ
Доц. Васил Велчев е завеждащ сектор електрокардиостимулация,
интервенционален кардиолог в болница „Света Анна“ с богат опит
в коронарните и периферни интервенции, каротидно и бъбречно
стентиране. Въвел е методът за алкохолна аблация на септума при
хипертрофична кардиомиопатия в България. Заемал е поста председател на Дружеството на кардиолозите в България.
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В единия случай работят само невролози. Вкарвайки лекарства по венозен път,
ние опитваме да разрушим този тромб
и това е вече стандартно признато и
единствено лечение в цял свят. Друго
няма. Ако не успеем с медикаменти, се
опитваме механично (оперативно - бел.
авт.) да извадим тромба от мястото,
където се намира.
Медикаментозното лечение се казва
интравенозна тромболиза и като интервенция представлява включването
на една система. Механичното изваждане на тромба е по-сложно, но за него
ще ви разкаже д-р Алиоски.
Това, което е най-важно да се знае, е,
че всеки, който не получи лечение при
прекаран инсулт, реално започва да се
рехабилитира. Тоест процесът на една
или друга степен на инвалидизация е
необратим без това лечение. То не е
панацея, но е шанс човек да продължи
нормално живота си. Седемдесет процента от хората, на които се прилага
то, напускат болницата на крака. Срещу само 20% от хората, неполучили лечение, които могат да се изправят след
прекаран инсулт и да се самообслужват
след това.
Д-р Нурфет Алиоски: Механичното
изваждане на тромба действително е
малко по-сложно. И тук искам да добавя,
че при нас работата е колективна. За да
прилагаме това лечение, невролозите и
хирурзите трябва да сме на линия 24/7.
Освен това цялата организация в лечебното заведение трябва да е по-различна. Ще дам пример. Обикновено такива
случаи идват докарани от спешната
помощ или близки. Колегите невролози
поемат и обработват пациентите и
преценяват дали са за интравенозна
тромболиза или механично отстраняване на тромба - механична тромбектомия. Практиката показва, че около
40% от тези пациенти са били първоначално на интравенозна тромболиза, но
не са се подобрили. Ние имаме специални
скорове, с които следим състоянието.
Ако то не се подобрява или се влошава,
събираме екип, който да направи механичната тромбектомия. Има и пациенти, които директно минават на
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За да прилагаме това лечение,
невролозите и хирурзите
трябва да сме на линия 24/7.
такава. За да направим преценката,
следваме много точен протокол.
При механичната тромбектомия
влизаме директно в съда. Затова и
името на интервенцията е ендоваскуларна. При нас винаги достъпът е
през феморалната артерия, тоест през
крака. С водещ голям катетър се стига до сънната артерия, включително
на този катетър има балон, с който се
запушва сънната артерия, за да се избегне повишено налагане при махането
на тромба. През този голям катетър
се вкарва по-малък катетър. Малкият
минава през тромба, отваря се дивайс,
който подобно на чадър закача тромба
и го издърпва навън обратно през целия
този път. Средната продължителност
на една такава интервенция е 45 мин.
Доц. д-р Росен Калпачки: Важно е, че
при инсулта времето, в което се чака, е
много по-критично за мозъка, отколкото при инфаркта. Инсултът не боли и
обикновено близките хора са тези, които забелязват, че е настъпил. Времето
е важно до степен, че след определен
интервал вече няма никакво значение
кога е доведен болният. Съвременното
лечение може да се приложи само ако
той е при нас до 3-ия час след настъпването на инсулта. След това нищо не
може да бъде направено. Можем да предприемем стъпки до 4-4:30 часа, но и в
болницата трябва около час за изследване, оценка и подготовка. За съжаление
има пациенти, които не подлежат на
лечение. Оценката е много важна част
от процеса.
Доц. Велчев, важен ли е критерият бързина и при инфаркта?
Доц. д-р Васил Велчев: При нас бързината също е важна, но прозорецът от

време е по-голям. До шестия-седмия час
има полза инфарктът да се дилатира.
Но логистиката при инфаркт е по-лесна, първо, защото пациентът по-бързо търси помощ и, второ, защото има
много по-добра мрежа за лечение, покриваща цялата страна. Тя е изградена
в годините благодарение на направените инвестиции, включително в развитие на специалистите. При инсулта
не е така. Затова опцията за лечение е
достъпна само за ограничен брой хора
в страната. Всички останали са по някакъв начин дискриминирани.
Какви са тогава опциите за пациентите, които прекарват исхемичен инсулт,
къде могат да се лекуват?
Доц. д-р Росен Калпачки: Пионери са
колегите от варненската университетска болница „Света Марина“. Ние
извървяхме пътя по въвеждането й в
последните две години, но вече правим
по 200 тромболизи на година в сравнение с по около 10 в няколкото други болници в София. Което ни прави лидери в
лечението на исхемичен инсулт.
Д-р Нурфет Алиоски: Всъщност броят
на направените тромболизи в цялата
страна през 2017 г. е 420. От началото на
годината сме направили 44 механични
тромбектомии. Половината от тези
хора са се върнали на работа и са били
активни, колкото преди инсулта.
Колко са специалистите в „Света Анна“,
които могат да правят механична тромбектомия?
Д-р Нурфет Алиоски: Ние сме трима и
обикновено работим в екип невролози
и неврохирурзи.
Доц. д-р Васил Велчев: Част от проблема с лечението на инсулт е именно,
че няма достатъчно подготвени специалисти, няма и обучение в България.
Крие ли рискове тази интервенция?
Д-р Нурфет Алиоски: Разбира се, че
крие, както всяка друга. Най-големият
от тях е да се получи мозъчен кръвоизлив. Този риск идва от това, че контрастът, който вкарваме, стига само
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до тромба, който стои като тапа на
определено място, а оттам нататък
ние не виждаме нищо. Статистически
рискът за кръвоизлив е около 7%. Ако не
направим нищо обаче, вероятността за
летален изход е ужасяващо по-голяма.
Защото обикновено се касае за запушване на големи кръвоносни съдове.
Откога модерното лечение на инсулт се
прилага в Европа?
Доц. д-р Росен Калпачки: Медикаментът, който ползваме за венозната
тромболиза, беше разрешен за страните от ЕС през 2002 г. Това разрешение
фактически развърза ръцете на всички
национални здравни съсловия да прилагат такова лечение. Чест прави, че в
България Дружеството по неврология
прокара клинична пътека и ние прилагаме такова лечение от 2005 г. Първата
тромболиза в България е направена в
Пловдив. Там по време на смяната си
един анестезиолог от екипа на болницата получава инсулт. За радост е спасен.
Нашият център работи от началото на 2016 г. Това е заслуга на екипа на
„Света Анна“, който изгради една много
сериозна организация - от приема на
болния, през стандартизиране на поведението спрямо него до решението
за лечение. Всичко това изисква още в
района на спешното отделение този болен да получи абсолютен приоритет. Тоест ние трябваше да убедим колегите в
спешното, че тези пациенти трябва да
са с предимство. Сега слагаме един червен, много драматичен печат - „Тромболиза“, който означава, че болният
преминава през всички диагностични
звена с предимство. Както вече казах,
времето е критично и това се налага,
за да можем да се съберем всички до
един час и да започнем лечението. И ако
„Света Анна“ се отличава с нещо пред
останалите, това е най-вече начинът,
по който е организирана системата.
Споменахте, че въвеждането на съвременните лечения е свързано с инвестиции. Големи ли са те?
Доц. д-р Васил Велчев: Ще започна оттам, че България няма стандартна
процедура, с която да се въвежда ново

лекарство или лечение. Тук всичко като
правило опира до ентусиазма на група
лекари, които сами си търсят ресурс.
Той пък стандартно бива отказван по
най-различни причини. Реалността е
такава, че лекарските екипи трябва
да лобират, за да правят нещо, което
е в интерес на трети лица – техните
пациенти. А парадоксът е, че ако вие сте
шеф на неврология и не правите нищо,
търпите много по-малко критики, отколкото ако сте шеф на неврология и
искате да направите нещо. Това е система, която наказва проактивното
действие, свързвайки го с някакъв тип
комерсиално намерение. Това важи във
всяка област на здравната грижа. Чест
прави на министър Петър Москов, че
успя да ни осигури финансиране за лечение на исхемичния инсулт. Да няма
финансиране като цяло е нелогично,
защото лечението на инсултите ще
разтовари системата на здравните
грижи. Основният проблем при инсулта
е в това, че хората се инвалидизират и
остават нейни абонати. Тоест финално
това лечение, освен че спасява животи,
е и икономически по-ефективно.
Но за да стане този метод приложим
в мащабите, в които се прилага модерно
лечение на инфаркти в кардиологията,
трябва да има инвестиции, да се обучават хора, да се купуват консумативи.
Защото, съгласете се, че не е справедливо да имате по-добри шансове след прекаран инсулт само защото живеете в
софийския „Младост 2“ вместо в Шумен.
За да се изравнят тези условия, трябва
да минат години и това ще продължава
да зависи от усилията на медицинската общност и инвеститорите, които
трябва да спрат да я гледат като враг.
Как се финансира Центърът за лечение
на инсулти в „Света Анна“?
Доц. д-р Васил Велчев: Това се случва по
една двегодишна програма на Министерството на здравеопазването, която
изтича през 2019 г. Когато свърши, и ние
не знаем. Държа да отбележа, че тази
програма в момента финансира само
дивайсите (устройствата - бел. авт.),
с които работи д-р Алиоски в механичната тромбектомия. Той не получава
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за труда си нищо от средствата на
програмата. В България най-опитният ендоваскуларен специалист в тази
област трябва да работи поне още дветри други неща, за да може да си вади
хляба.
Ако не получим финансиране след
2019 г., ще можем да продължим да
правим само тромболиза. Няма да е по
силите на пациентите да плащат, защото за жалост става въпрос най-вече
за възрастни хора.
А какво е било различното преди 20 години, когато са се прокарвали пътеките за
модерно лечение в кардиологията? Защо
тогава се е получило, а сега е трудно?
Доц. д-р Васил Велчев: Когато се въвеждаха модерните лечения в кардиологията, имаше много по-голяма и
подготвена инвазивна общност. Не са
били само трима такива специалисти,
а, да кажем, били са 50. И те оказваха
някакъв обществен натиск върху министерството. От друга страна, касата даде добро финансиране на тази
пътека.
Доц. д-р Росен Калпачки: Не казвам,
че пътеката е най-добрият начин, но
благодарение на това, че касата покри
това лечение преди 20 години, смъртността при инфаркт намаля. Това няма
цена, защото няма нищо по-ценно от
човешкия живот.
Как пациентите да различат инсулт и
какво е първото, което трябва да направят?
Доц. д-р Росен Калпачки: Това, което
ще ви кажа сега, трябва да влезе в програмата за обучение на 5 клас на всички
училища. Има три белега, които ще ви
накарат да разпознаете инсулт – изкривяване на лицето, загуба на говор и
слабост в ръката. И трите неща трябва да настъпят остро. Болният трябва
да стигне най-бързо до място, на което
знаете, че може да му се окаже професионална помощ. Няма с какво друго да
му помогнете. Първа помощ при инсулт
няма.
Интервюто взе Силвия Радославова

2018 | КАПИТАЛ

40 | Здраве
> ПРОФИЛ
Д-р Лиза Бонадона е генерален мениджър в „GlaxoSmithKline България“.
През последните петнадесет години
д-р Бонадона е била на редица позиции
с нарастваща отговорност на локално,
регионално и глобално ниво в GSK. Тя
е заемала търговски позиции както
в Австралия, така и в Италия и е ръководила ваксинското ни портфолио
за възрастни в световен мащаб. През
2012 г. Лиза се присъединява към екип
корпоративни връзки на GSK като вицепрезидент, където ръководи преговорите за първото споразумение,
подписано между индустрията и СЗО,
съгласно Рамковия документ за готовност за грипна пандемия (Pandemic
Influenza Preparedness Framework).
Преди да заеме ролята на генерален
мениджър на „GSK България“ през юли
2018 г., тя е глобален ръководител на
партньорството GSK-Save the Children
и на достъпа до лекарствени продукти
на GSK. Лиза има докторска степен по
имунология от Университета в Мелбърн, Австралия, MBA по политики в
общественото здраве от LSE и магистърска степен по бизнес от Melbourne
Business School.

Здравеопазването
е инвестиция,
а не разход
Д-р Лиза Бонадона,
генерален мениджър, „GlaxoSmithKline България“
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Г-жо Бонадона, иновацията поражда
ли доверие в бизнеса? Или доверието
води до иновации?
Доверието и иновациите са неразривно свързани не само в здравеопазването,
но и в други области, като образованието например. В тези области обществото с право настоява за иновации, които
са не само необходими, доказани като
безопасни, ефективни, но и, много важно
– ефикасни по отношение на използвания
ресурс. Благодарение на редица иновации
в здравеопазването като лекарства, ваксини, диагностични, клинични и терапевтични методи и техники, устройства и медицински изделия, но и политики
продължителността на живота расте,
а смъртността намалява. Доверието
и иновациите заедно с представянето
са също така трите ключови стълба в
стратегията на нашата компания. Ние
в GSK вярваме, че те са неразривно свързани. Компанията ни е призната като
надежден, доверен партньор в сектора.
На нас се разчита да създаваме иновации
с доказани резултати по отношение на

качеството, ефективността и ефикасността, които са от значение за нуждите на общественото здравеопазване на
всяка страна. В крайна сметка нашата
обща цел е по-здраво население, водещо
до увеличаване не само на колективните
ползи в сектора, но и на икономическите
показатели за всяка държава, в която
имаме присъствие
Положителен пример за връзката
между доверие и иновациите е дългогодишното развитие на лечението в респираторната област. Вече 50 години
терапиите не спират да подобряват
качеството на живот на хората, позволявайки им да изживеят всеки свой дъх.
На конференцията за иновации и добри
практики в здравния сектор разбрах за
много иновативни подходи и бях развълнувана да видя толкова много млади и блестящи учени и специалисти,
които съсредоточават усилията си за
подобряване живота на пациентите.
Почувствах ги близки, защото именно в
това вярваме и ние в GSK – трябва да помагаме на хората да правят повече, да се
чувстват по-добре, да живеят по-дълго.
Иновацията е скъпо начинание, за което трудно се намира финансиране.
Каква е вашата препоръка, особено в
българския контекст?
Вярно е, че е не просто скъпо (вече над
милиард долара за нова молекула) – иновацията е и отнемащо време начинание
– разработването на нов лекарствен
продукт се осъществява за около 10 години. Например в респираторната област
нашата компания отдели повече от 8 години, за да изработи устройство, което

е лесно за употреба от пациентите, но и
осигурява по-точно дозиране на няколко
лекарствени продукта, водещо до поефикасно лечение. През последните 50
години преминахме от бронходилататори, които бързо облекчават пристъпите
на астма, през комбинирани терапии
за астма и ХОББ, за да стигнем днес до
биологичното лечение за пациентите
с тежка еозинофилна астма, което е
революция в областта. Ежедневно милиони пациенти по света продължават
да използват тези животоспасяващи
бронходилататори отпреди 50 години,
но ние вече имаме възможността да
помогнем и на онези редки, специфични
случаи, които до момента нямаха по-безопасно, подходящо лечение за тяхното
състояние, каквото е еозинофилната
астма.
Друг пример за иновация и доверие
е в областта на профилактиката на
населението. Ваксините имат огромна
роля за намаляване на заболеваемостта
и смъртността от много инфекциозни заболявания и GSK има водеща роля
в тази област от 1988 г. насам. Ние сме
доставчик на орална полиомиелитна
ваксина за глобалната инициатива на
СЗО за ерадикация на полиомиелита. През
последните тридесет години случаите
на полиомиелит спаднаха с 99.9% благодарение на доверието между много
партньори и на иновацията в създаването на орални, инжекционни и комбинирани ваксини.
Това са само два примера за голямата
разлика в качеството на живот за милиони хора по света от различни поколения.
Примери, които са подобрили здравето и

благосъстоянието на обществата чрез
въвеждане и доверие в иновациите.
Според вас българският пациент има
ли достъп до иновации?
От краткото време, за което съм в
България, мога да кажа, че достъпът на
пациентите е сравним с този на редица развити европейски страни. Разбира
се, има много предизвикателства при
осигуряване на финансиране за сектора, но здравеопазването не трябва да се
счита като разход – то е инвестиция,
а не разход. От настоящата дискусия
около реформата в сектора в България
оставам с впечатлението, че системата на здравеопазване може да бъде
оптимизирана с подобрени контролни
механизми, за да се генерират ефективно спестявания, които на свой ред да
бъдат реинвестирани в иновации, водещи до по-голяма ефикасност и ефективност. За да илюстрирам какво имам
предвид – ако даден пациент с хронично
респираторно заболяване е добре контролиран с терапия, посещенията му в
болница поради екзацербации драстично
намаляват, което спестява съществен
финансов ресурс на здравната система.
Този освободен финансов ресурс може
да бъде реинвестиран в иновативна
технология или в разширяване достъпа
на пациентите до нови терапии. Уверена съм, че доверието и иновациите
са необходими между трите сектора
– публичен, частен и неправителствен
(обществен), които трябва да работят
заедно, за да осигурят достъп до лечение
и профилактика на всеки пациент по
един справедлив начин.
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ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ
БИЗНЕС ВЪРНА
АПЕТИТА СИ ЗА СДЕЛКИ
РАЗХОДИТЕ ЗА НОВИ ЛЕКАРСТВА
И ДАНЪЧНАТА РЕФОРМА В САЩ УСКОРИХА
СЛИВАНИЯТА И ПРИДОБИВАНИЯТА В СЕКТОРА

Ф

Кирил Кирчев | kiril.kirchev@capital.bg

Фармацевтичната индустрия се радва
на една от най-големите активности
в сливанията и придобиванията (M&A)
в сравнение с другите сектори. В нито
един друг отрасъл големите сделки не
променят в такава степен конкурентната среда през последните години, а
по-малките, но все пак значими придобивания са неразделна част от дейността
на фармацевтичните компании.
Доказателство за продължаващата
тенденция е фактът, че от началото
на годината сделките в целия здравен
сектор са били за общо 424 млрд. долара. Това е с цели 55% повече в сравнение
с година по-рано, когато обемът е бил
273.2 млрд. долара според данните на Wall
Street Journal. По този начин секторът
е на второ място след безспорния лидер
– технологичния, където сделките са за
538 млрд. долара.
Според данните на консултантската компания PWC сделките само във
фармацията, биотехнологиите и медицинските устройства за деветте
месеца на годината са за 187.5 млрд. долара. Ръстът спрямо година по-рано е
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близо 16%, като тогава обемът е бил
161.8 млрд. долара.

Най-важният дългогодишен
двигател

Най-важният двигател за промените
във фармацевтичната индустрия през
последните години са непрекъснато нарастващите разходи за разработване
на лекарства. Повечето компании вече
не могат да си позволят да извършват
научноизследователска и развойна дейност, за да намерят иновативни съединения, които в крайна сметка да стигнат до създаването на нови лекарства.
Най-цитираното изследване на разходите за разработване на лекарства
показва, че средно около 1.4 млрд. долара
струва откриването на нова активна
фармацевтична съставка (API), като
тук влизат и неуспешните опити.
Обикновено процесът на синтез отнема десет години и това увеличава капиталовите разходи с 1.2 млрд. долара.
Което води до общи средни разходи от
2.6 млрд. долара за разработване на ново
лекарство.

Японската компания Takeda
купи ирландската Shire за
81.45 млрд. долара в най-голямото придобиване на годината.
Една от основните причини за нарастващите разходи е развитието на
медицината, категорични са специалистите, като новите медикаменти
трябва или да решат проблем, или да са
значително по-добри от тези на пазара.
Другият двигател на разходите за
разработка на лекарствата са непрекъснато нарастващите регулаторни
изисквания. Днес една компания трябва
да инвестира между 2 и 4 млрд. долара
годишно в научноизследователската и
развойна дейност, за да има смислено
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Amazon с амбиции
и в здравния сектор

SHUTTERSTOCK

портфолио от програми за разработване на лекарства.
В дългосрочен план фармацевтичните компании ще влагат 20% от приходите си от оригинални лекарства с
висок марж на печалбата за научноизследователска и развойна дейност. По
този начин само компании с приходи
над 10 млрд. долара от оригиналните лекарства могат да си позволят да имат
значителна програма за разработване
на лекарства.
В същото време гражданите и регулаторите се стремят да заменят възможно най-много оригинални лекарства
с генерични. Цените за генерични лекарства от своя страна намаляват, което
води до консолидацията на производителите на тези медикаменти.

Ударно начало на годината

В основата на тазгодишния ентусиазъм
при M&A в здравната индустрия стои
нарастващият интерес на фармацевтичните гиганти към по-малките компании, опериращи в сферата на биотехнологиите, една от малкото останали
области на здравеопазването, в която
все още преобладават стартиращите и
по-малките компании. Към това трябва
да се прибави и общият пазарен оптимизъм, предизвикан от прокараната
от американския президент Доналд
Тръмп данъчна реформа през миналата година. Големите фармацевтични
компании имат прекалено много пари
в брой, а данъчната реформа улеснява
придвижването на капиталите им от
чужбина, освобождавайки средства за

Amazon заяви амбицията да играе роля
и в здравния сектор, след като купи
онлайн аптеките PillPack за около 1 млрд.
долара. PillPack съставя и доставя рецепти за лекарства на клиентите си, включително и за хронични заболявания, в 49
американски щата. Голяма част от играчите във фармацевтичната индустрия
са под напрежение през последната
година заради намеренията на Amazon да
навлезе в бранша, което създаде притеснения и сред инвеститорите. През януари Amazon, Berkshire Hathaway и JPMorgan
основаха съвместно здравно дружество.
Тогава от трите компании обявиха, че
цените на лекарства са твърде високи,
като според тях това забавя икономическия растеж на САЩ. Групите се обединиха около идеята да използват обща
база данни и други високотехнологични
инструменти, за да подобрят услугите
за грижа за здравето и да свият разходите. Миналата година Amazon получи
одобрението на регулаторите да се
превърне в дистрибутор на лекарства.

придобивания.
В резултат годината започна ударно,
като само през януари бяха сключени
сделки за 30 млрд. долара, като голяма
част от тях включват биотехнологични компании. Тон даде френската
фармацевтична компания Sanofi, която направи две големи придобивания в
рамките на десетина дни. Първо купи
американския производител на лекарства за хемофилия Bioverativ за 11.6 млрд.
долара, което цели основата за навлизането на компанията в производството
на лекарства за редки болести. А след
това плати 3.9 млрд. евро за биотехнологичната фирма Ablyn, след като
преодоля конкуренцията на датската
Novo Nordisk
Н я кои от изпъл н и тел н и те > 44
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К | СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИЯ СЕКТОР
обем на сделките, в млрд. долари
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директори на фармацевтичните компании обаче предупреждават, че свръхентусиазмът и конкуренцията между компаниите може да завършат със
сключването на неефективни сделки.
Сделките с иновативни биотехнологични компании се сключват при премии
от над 80% за акция при средно 42% за
бранша през 2017. Близо двойната разлика е твърде висока на фона на това,
че по-малките утвърдени компании
обикновено имат одобрени патенти
и самоподдържащ се бизнес, докато на
биотехнологичните компании им предстои да генерират приходи дори без
да реализират печалби, обяснява пред
Financial Times Робърт Брадуей, главен изпълнителен директор на Amgen,
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най-голямата биотехнологична група
в света.

Най-голямата сделка
не само в сектора

Най-голямата сделка за годината и не
само в целия здравен сектор е тази на
японската фармацевтична компания
Takeda, която през април сключи споразумение за придобиването на ирландския
производител на лекарства Shire срещу
81.45 млрд. долара (63.07 млрд. без задълженията). След като по-рано отхвърли
няколко предложения от Takeda, Shire
най-накрая се съгласи на последното.
Поглъщането на Shire, най-голямата
чуждестранна придобивка за японска
компания, е кулминацията на усилия-

та на Takeda да се превърне в глобална
фармацевтична компания, способна да
се конкурира с американските фармацевтични гиганти като AbbVie и Pfizer.
Водената от Кристоф Уибър японска
компания се стреми да осигури оцеляването си чрез агресивни придобивания.
Тази сделка е показателна за тенденцията големите компании да разширят
своите иновативни постижения, без
да харчат много години и да рискуват
милиарди долари за изследвания.

В унисон с
рекордните сделки

Активността на сделките в здравния
сектор като цяло следва тренда на всички сливания и придобивания в света,
които достигнаха нов рекорд към края
на септември. Обемът им за деветте
месеца е бил 3.3 трлн. долара и това е
39% по-високо от същия период през
2017 г., а мегасделките продължават да
се увеличават. Експерти прогнозират,
че ако пазарите продължат в същия дух
без значителни трусове, до края на годината глобалният обем на M&A сделки
ще се равнява на около 4.3 трлн. долара.
Този рекорд ще надхвърли постиженията отпреди началото на глобалната
криза през 2007-2008 г. Летвата от 4
трлн. долара за една година до този момент е била преминавана само два пъти
в историята и ако това се случи и тази
година, в голяма степен това ще се дължи и на фармацевтичната индустрия.
Големият въпрос през следващата година е по какъв начин ще се отрази на
компаниите планът на американския
президент Доналд Тръмп за намаляване на цените на някои лекарства, изписвани с рецепта. При представянето
му през октомври той заяви, че ще се
фокусира върху борба със системата,
която принуждава американските потребители да субсидират ниските цени
на лекарствата в чуждите страни, като
купуват лекарствата в собствената
си страна на висока цена. Дори и задействането на плана да отнеме година или
повече, каквито са очакванията, той
ще се отрази на цялата фармацевтична
индустрия и компаниите, разпространяващи продуктите им. 

Инвестициите в
здравеопазването
определят и
качеството
Проф. д-р Ива Петкова,

национален консултант по офталмология,
създател на Очна клиника „Зора“
Проф. Петкова, скоро Очна
клиника „Зора“ ще се премести в новия си дом до Цариградско шосе. Кое ще бъде различното за пациентите?
Факт е, че скоро минахме приемателна комисия за акт 16.
Дълго очаквахме това, защото
и ние като инвеститори бяхме
засегнати от процесите в Район „Младост“. Сградата е построена по всички съвременни
изисквания за лечебно заведение, участваме и в конкурса
„Сграда на годината“. Това, което се стремим да дадем на пациента, е комплексно усещане
за сигурност и затворен кръг
на медицинската услуга – от
диагностиката, до изписването. За разлика от други клиники, бягаме от супер лукса в
интериора. Не супер луксът е
водещ в медицината, понякога
дори притеснява пациентите.
При избора на дизайн беше водещо да постигнем уют и удобство, за пациентите и персонала. Инвестирахме в нова и
високотехнологична апаратура. Това, което сме уникални и
с което се гордеем, е сплотеният и многоброен екип, който работи в „Зора“ през годините. Ние имаме най-много
специалисти-офталмолози в
сравнение с всички останали
частни клиники в столицата
и страната. Екипът има сериозна научна подготовка, не
пропускаме форуми в страната и в чужбина, включително
и с наши доклади. База сме за
обучение и на лекари-специализанти.
Това, с което сте известна самата вие, е „слабостта“ към

задния очен сегмент. Това ли
ще бъде водещото направление в работата на „Зора“?
Заболяванията на задния сегмент ще стават все повече
заради застаряването на населението. Това са заболяванията на ретината и стъкловидното тяло, отлепвания на
ретината, пораженията от
диабетната ретинопатия. Те
са социално-значими и трудни
за лечение и контрол. Затова
са ми „слабост“. В „Зора“ освен
лечението на задния сегмент,
се фокусираме върху решаването на всички проблеми със
зрението. От консервативното лечение до хирургията
и различни видове процедури,
когато консервативното лечение не помага. Разкриваме и
детски кабинет – нещо, което
досега го нямаше. Стараем се
да не губим социалния елемент. Съчетаваме опита и
рутината, каквито има една
държавна болница, с отношението и уюта на частната клиника. Това не са наши
констатации, казват ни го
пациентите. Има още какво да се желае, но смятам, че
в новата сграда ще бъде още
по-удобно за всички. Годишно
през нас минават над 10 000
пациенти, а извършените операции са близо 3000.
Разкажете малко повече за
новата клиника?
Тя се намира на едно от найкомуникативните възлови
места в София – бул. „Цариградско шосе“, спирка „Окръжна болница“. На първото ниво
има аптека, оптика, приемни
и консултативни кабинети,

>ПРОФИЛ
Страстта на проф. Ива Петкова към хирургията се ражда в студентските й години в кръжока по очни болести.
Офталмологията не е изключение от общото правило в
хирургията – в операционните преобладават мъжете.
Жената-хирург е рядкост и винаги е атрактивна – и за
пациентите, и за колегите. Очната хирургия е микрохирургия – прецизните движения наподобяват работата
на часовникаря и бижутера. Извършва се основно под
микроскоп, изисква се абсолютно хладнокръвие и точна
ръка. Проф. Петкова е многократен носител на отличието
„Лекарите, на които вярваме“. Наградена е с почетната
значка на София за принос към детската офталмология.
Член е на множество научни дружества, включително и
на Американската академия по офталмология, считана за
най-престижната в света.

чакалня, регистратура. На
второто ниво е Медицински
център „Зора“, на третото –
болничната част. Тя включва стационар и операционен
блок. Операционният блок е
с четири операционни зали,
реанимация, помощни помещения, отговарящи на съвременните изисквания за достъп на операционните екипи
и пациенти. Осигуряваме и
стаи за придружители, които
са обзаведени като хотелски.
Планираме обучения на незрящи, защото за съжаление има
ситуации в които не можем да
помогнем и те трябва да бъдат обучавани как да живеят
пълноценно. От създаването
на „Зора“ досега винаги съм се
водила от правилото, че една
болница не бива да бъде само
търговско дружество. Тя има

предимно социални функции.
Освен лазерната корекция,
има ли други начини за премахване на диоптрите?
Да, има. Това е хирургия на лещата. Това се преценя според
всеки конкретен пациент.
Най-често го правим заедно
с операцията за катаракта
(старческо перде) – при нея
има възможност да се коригира астигматизмът, късогледството, далекогледството. Може да се направи и в
по-ранна възраст, още преди
пердето да се е появило. Благодарение на технологичния
прогрес в медицинската наука
сега имаме невероятни възможности във всички области
на офталмологията. За наше
щастие и за радост на пациентите.
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НЕПОНОСИМАТА
АДМИНИСТРАТИВНА
ТЕЖЕСТ

В

ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА ОЩЕ АПТЕКИ ЩЕ ОТПАДНАТ ОТ
ПАЗАРА, ТЪЙ КАТО НЕ МОГАТ ДА ОТГОВОРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА
НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА НОВИ ДЕЙНОСТИ
Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

В България работят общо 4120 аптеки
според регистъра на Изпълнителната агенция по лекарствата. Само под
половината от тях имат договор за
работа с лекарства, платени напълно
или частично от здравната каса. Статистиката за тези, които работят,
и напълно платените медикаменти,
от които не печелят нищо, тъй като
НЗОК плаща само такса за обработка
на рецептата, включва още по-малко
аптеки.
Това, което се очаква, е, че различни елементи от административната
тежест през следващата година ще се
увеличат. Влиза в сила задължителната
верификация на лекарствата – проверка
на код за това дали медикаментът е
фалшив. Освен това по силата на поправките в лекарствения закон, според
които ще се наблюдават отблизо наличностите на медикаменти по цялата
верига, аптеките ще бъдат принудени
да направят допълнителни инвестиции
в тази процедура.
Така по една или друга причина все
повече аптеките ще отпаднат от картата на работещите със здравната
каса или на работещите въобще според
прогнозата на Асоциацията на собствениците на аптеки (АСА), която обеди-
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нява веригите аптеки в България.

Дежурната бюрокрация

Според собствениците на аптеки работата със здравната каса е изключително натоварваща и това е и една
от причините не всеки собственик да
иска да сключи договор с нея. Като цяло
по-голямата част от оборотите по линия на здравната каса минават през
вериги от две и повече аптеки заради
икономията от мащаба, която могат
да реализират при големи доставки на
лекарства.
„Изискванията на НЗОК са безкрайни,
а много често контролът е безсмислено
тежък. През годините заради преговорите със съсловната организация –
Българския фармацевтичен съюз, той
е придобил вид на опазване на съсловни
изисквания, а не на обществени средства“, коментира Николай Костов,
председател на АСА и съсобственик на
аптеки „Ремедиум“.
Той отбелязва, че при проверките инспекторите на здравната каса се интересуват например колко фармацевти
работят в аптеката, извън тези, които са на смяна, дали те са редовни членове на Българския фармацевтичен съюз
(БФС) и дали си плащат членския внос,

кой отпуска рецептата и съвсем доскоро здравната каса се е интересувала и
за колко минути се отпуска лекарството. Такова ограничение за време, което
ограничава и броя обслужени пациенти,
съществуваше в типовите договори на
аптеките с НЗОК. В момента то не се
изпълнява, тъй като е блокирано от
Върховния административен съд.
„Не казвам, че не трябва да има контрол, но за тези изисквания следи Изпълнителната агенция по лекарствата.
НЗОК в случая дублира чужди контролни
функции и разходва административния
и контролния си потенциал в проверки,
които не са пряко свързани с целта. А
тя е тласната в тази посока от съсловните интереси на БФС. Например
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също трябваше да бъде променен, за да
може да криптира данните и сега, дори
системата на аптеката да бъде разбита и някой да изтегли лични данни,
те не могат да се разчетат, защото
са криптирани“, отбелязва Николай
Костов.

Колко опаковки има в аптеката

СНИМКА ЦВЕТЕЛИНА БЕЛУТОВА

изисква се електронен подпис на фармацевта, който служи не за друго, а
за да удостовери, че точно магистърфармацевт е отпуснал рецептата. Не
е работа на НЗОК да контролира това,
а работа ли е аптеките да купуват непременно електронни подписи“, казва
Николай Костов.
Той допълва, че всички безсмислени
дублиращи изисквания правят изключително тежка работата с НЗОК – основно се пише като при лекарите, а твърде
малко време се отделя на пациента.

Не забравяй GDPR-а

През тази година в аптеките протече
пълна реорганизация на работата заради изискванията за защита на личните

данни. Това също натоварва, тъй като
отделни хора трябва да се занимават
с процеса на управление на личните
данни.
„Освен всичко друго данните са много
чувствителни, свързани със здравето и
има допълнителни изисквания за тяхната обработка и съхранение. Пациентите подписват декларации, че са
съгласни да се обработват личните им
данни, свързани с клиентските карти.
Това увеличава персонала с поне един
човек, който отговаря за това, има шкафове за заключване на чувствителни
данни, оптимизират се процесите на
работа, защото не всеки от персонала
има достъп до данните на пациентите
и на останалите си колеги. Софтуерът

През следващата година по силата
на последните промени в лекарствения закон държавата ще се опита да
предотврати дефицитите на някои
медикаменти, причинени от паралелния внос. Това ще стане със специално
създадена информационна система на
Изпълнителната агенция по лекарствата, която трябва да заработи през
февруари следващата година. Проблемът е, че всички участници на пазара,
включително и аптеките, трябва да се
отчитат всеки ден.
„Всеки ден трябва да се подготвя
справка за доставките, отпуснатите продукти и наличностите на близо
3000 лекарства в аптеките. За мен е
неясно как ще се осъществява контрол
при този огромен поток от данни. В същото време глобите за подадена грешна информация, дори за едно сгрешено
число, са от 5 хил. до 10 хил. лв. за първа
грешка. Глобата е много голяма, а съм
сигурен, че която и да било аптека има
разминавания поне в няколко продукта“,
коментира Костов.
Той отбелязва като пример грешка
при дистрибутора – поръчани са пет
опаковки, но са изпратени четири.
„Има върнати лекарства, отказали се
пациенти, бракувани опаковки заради
изтекъл срок на годност. Вероятността да бъдат открити разминавания и
да бъде глобена всяка аптека е 100%“,
смята той.
Николай Костов е на мнение, че е
безсмислено да се подава информация
за всички лекарства от Позитивния
списък, при условие че заради паралелна търговия има дефицити на около 50
лекарства.
„Част от тях дори не се заплащат
от здравната каса. Такива например
са множество продукти без рецепта.
Имаше период на експорт на Fervex, > 48
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Всеки ден трябва да се подготвя справка за доставките,
отпуснатите продукти и
наличностите на близо 3000
лекарства в аптеките.

Николай Костов,

съсобственик на „Ремедиум“

на хомеопатичния продукт „Осцилококцинум“, на аспирините на Bayer“, отбелязва Костов.
Той допълва, че новата система също
ще представлява сериозна инвестиция
за разход за смяна на складовия софтуер
и в хора, които се занимават с отчитането, в зависимост от това дали информационните системи на аптеките ще
си „говорят“ с тези на Изпълнителната
агенция по лекарствата или не.
Освен това проблем на пазара е, че над
500 аптеки изобщо нямат интернет
връзка, а някои от малките аптеки пък
не са инсталирали и складов софтуер.
Това и последващите регулации и изисквания към бизнеса ще изкарат много
аптеки от пазара, тъй като бизнесът
им е малък, но с големи разходи, смята
председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки.

Предизвикателството
верификация

Фармацевтите очакват с голямо притеснение и още един процес, който
трябва да започне от следващата година – т. нар. верификация на лекарствата. Това е процес, в който всички
лекарства по лекарско предписание ще
бъдат облепени със специални кодове
при производството като гаранция, че
не са фалшиви.
Първата бариера пред гладкото протичане на процеса е инвестицията в
баркод четци за QR кодове.
Това ще наложи масова смяна на баркод четците по аптеките, някои баркод
четци са много скъпи – лазерни, с камери, могат да четат от всяка позиция и
се вграждат в плота, който е работното място на фармацевта. Цената само
на един такъв четец е над 2000 лв., а
реално всяка каса трябва да има такъв
четец, а също така и в склада на аптеката, където се приемат лекарства.
„Това трябва да го правят хора. По
данни на Българската организация за
верификация на лекарствата всяка година ще е необходимо да се проверяват
180 млн. опаковки, колкото се отпускат
по лекарско предписание. Това означава
360 млн. сканирания – голяма инвестиция и много работа, за която трябва да
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се назначават нови служители в аптеките. Освен това трябва да се отделят
организационно лекарствата от другите продукти, които не се верифицират“,
отбелязва Костов.
Той допълва, че АСА е против въвеждането на този процес, защото според
данни на Изпълнителната агенция по
лекарствата в България няма открити
фалшиви лекарства.
„Доколкото си спомням, е хваната
една опаковка за последните пет години, и то в нерегистрирана аптека на
морето, тоест дори не в официалните
канали. Аргументите, че има 2-4% опаковки с фалшиви лекарства, са несъстоятелни, защото се дават примери с
нелегална онлайн търговия, и то в чужбина. Тези данни не могат да служат
като аргумент за физическите аптеки.
Ние сме сигурни, че верификацията не
е свързана с интересите на пациентите и по-голямата им сигурност, а с
интереса на големите фармацевтични
компании, които биха искали да бъдат
наясно с движението и продажбите на
техните продукти“, смята Костов.

Поредната смяна на
касовите апарати

Предизвикателство през следващата
година е и подмяната на фискалните
принтери и лицензирането на софтуера,
с който работят аптеките.
„Всеки апарат трябва да се подмени
заради новите изисквания на Националната агенция по приходите, които влизат в сила от март 2019 г. При нас едно
фискално устройство струва 800 лв.
Най-вероятно от НАП биха казали, че
смяната е необходима, но наистина
трябва да има по-дългосрочна стратегия, за да не се налагат непрекъснати
промени. Преди няколко години установихме връзка с тях, тогава отново
подменяхме апарати, имаше модули,
които добавяхме. Не разбираме какво
се промени токова бързо“, коментира
Николай Костов.
Според него всички тези изисквания
ще натоварят с нови, понякога ненужни
разходи бизнеса и ще доведат до това
част от малките аптеки да отпаднат
от пазара. 

Терапията с
HIPEC дава шанс
на болните от
рак в напреднал
стадий
Проф. д-р Александър Юлиянов,
д.м. FACS

Българското издание на официалното
ръководство за циторедуктивна хирургия
и интраперитонеална
химиотерапия на PSOGI
за лечение на пациенти с напреднал рак с
перитонеални метастази беше официално
представено в Париж
по време на Световния
конгрес по перитонеална онкология, който се
проведе на 10 септември 2018. Българското
издание е дело на проф.
д-р Александър Юлиянов, д.м., FACS, който е
международно признат
експерт в областта на
коремната хирургия и
онкология. Той е ръководител на Хирургично
отделение в Болница
„Тракия“ - Стара Загора.
По време на представянето проф. д-р Юлиянов
получи поздравления
и благодарности за
реализацията на този
проект лично от създателя на авангардната
методика, която дава
шанс на болните от рак
в напреднал стадий, д-р
Пол Шугарбейкър. Проф.
Юлиянов се надява
това ръководство да
помогне на българската
медицинска общност за
по-ефективно лечение
на многобройните пациенти с перитонеални
метастази.

Проф. Юлиянов, какво представлява методът HIPEC,
който прилагате в Болница
„Тракия“?
HIPEC всъщност е абревиатура на хипертермична интраперитонеална химиотерапия.
Това може би звучи неразбираемо за неспециалистите. Ето
за какво става въпрос. Голяма част от туморите имат
способността да се разпространяват върху съседните
органи в коремната кухина.
Клетки от тумора могат да
се откъснат и премествайки
се например на 5 см встрани –
от стомаха върху черния дроб,
върху дебелото черво, тънкото черво, панкреаса – осъществяват миграция върху
всички органи. Така болестта
ангажира множество коремни органи и проблемът става
огромен. Прилагана венозно,
химиотерапията обичайно не
може да повлияе ефективно
болестта, тъй като органите
са покрити с предпазна ципа,
наречена перитонеум. Туморните клетки се „закачат“
за перитонеума и започват
да растат. При операцията
хирургът премахва всички
тумори, които вижда. За да
унищожим и раковите клетки, които не можем да видим,
в края операцията ние прилагаме химиотерапия на оперираните органи чрез HIPEC.
Защото, ако вкараме химиотерапевтика по венозен път, перитонеумът не му позволява
да достигне достатъчна концентрация в туморите. HIPEC
преодолява този проблем, но
това не е единственото пре-

Проф. д-р Юлиянов (вляво) и д-р Пол Шугарбейкър

димство на метода. Използвайки специална апаратура,
ние прилагаме загрят разтвор
на химиотерапевтик в много
високи концентрации по време
на операцията директно в коремната кухина. Темпатурата
се измерва в реално време на 5
различни места, защото в определени области са нужни високи температури, а на други
нормални. Колкото е по-висока
температурата, толкова поголям е ефектът на химиотерапевтика. Чрез HIPEC постигаме концентрации с 400, дори
500 пъти по-големи от тези,
които можем да достигнем с
венозната химиотерапия.
Какви са резултатите от
практическото прилагане на
HIPEC? Имате ли пациенти,
преодолели болестта?
Комбинирането на хирургична операция с метода HIPEC
дава впечатляващи резултати при една болест, която до
скоро се смяташе за присъда.
Да си представим, че имаме
пациент, при който прогнозите за оцеляване са 0% заради
перитонеалната карциноматоза. Мога да потвърдя, че
при различните онкологични
болести, протичащи с перитонеална карциноматоза,
възможностите за излекуване
чрез хирургия плюс HIPEC вече
се движат между 40 и 90% в
зависимост от диагнозата.
Това е колосална промяна в лечебната стратегия и успех на
съвременната онкология. Ще
ви дам следния пример – при
100% смъртност на заболелите от карцином на апендикса

с перитонеални метастази
преди, днес - с помощта на
HIPEC, е постигната 5-годишна преживяемост при 90% от
пациентите.
От колко време се прилага
HIPEC и до каква степен методиката е утвърдена?
Прилагането на HIPEC не е
нещо ново за света, но в България навлезе в последните
3-4 години. Допреди 10 години
HIPEC се смяташе за експериментална процедура. През последните 5 години се промениха
стандартите както в Европа, така и в САЩ и Канада по
отношение на някои болести,
така че днес методът е основна лечебна стратегия при ред
заболявания. Основен елемент
в лечението си остава обаче
прецизната хирургична операция.
Това означава ли, че хората,
които са „отписани“, имат
реален шанс да продължат
да живеят?
Точно това означава – че имате реален шанс да обърнете
съдбата на човек, който досегашните лечебни стандарти определяха като нелечим.
За щастие 2017 г. и 2018 г. донесоха много положителни
резултати за циторедукцията с HIPEC, които доказаха
ефективността на този метод. При наличието на научна
доказателствена база вече е
въпрос на здравните системи
да кажат „да“. Но това е ригидна система, в която утвърдените стандарти се променят
бавно.
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КЛИНИКИТЕ ВСЕ ОЩЕ РАБОТЯТ
С ЛИМИТ ЗА ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ
Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

През изминаващата година протече мораториум върху отварянето на нови болници и клиники освен в населените места,
където няма същите структури. Ако парламентът не реши
друго, мораториумът ще продължи и през следващата година,
защото такъв текст е заложен в преходните и заключителните разпоредби на проектозакона за бюджета на здравната каса.
През следващата година се предвижда нова болница да бъде
разкривана само с разрешение на Народното събрание, а новите
дейности и апаратура – с разрешение от Министерския съвет.
Така вероятно броят на болниците ще замръзне на сега
съществуващите 360 и бавно ще започне да намалява. Проектът предвижда и въвеждане на нови стандарти и правила
за добра медицинска практика и ако не отговарят на тях,
клиниките ще трябва да затворят врати.
Стандартите и правилата вървят в комбинация с още
няколко ограничения по закон. Първото е невлязлата в сила
Национална здравна карта, второто е предложението лекарите да могат да работят само на един трудов договор, а
не поне на две места, както е по традиция. В допълнение за
всички държавни и от следващата година и за всички общински клиники ще важат правилата за финансово управление на
здравното министерство, които не позволяват да се работи
на загуба. Всичко това става на фона на продължаващите
лимити за прием на пациенти и лечебна дейност на ниво
болница и отделение.

през задната врата. Много е притеснително, че се правят
фундаментални промени чрез закон за бюджета, който важи
една година, без възможност за широко обсъждане и без оценка
на въздействие“, смята д-р Николай Болтаджиев, председател
на Националното сдружение на частните болници в България.
Според него огромен порок на предлаганите промени е, че те
правят здравната система абсолютно управляема и крайно
зависима от държавата. През другата година предстоят
местни избори и вероятно повечето кандидат-кметове ще
направят всичко възможно общинските болници в населените
им места да продължат да работят и да не бъдат закривани.
Едва ли тези, които не отговарят на стандартите, ще се
превърнат в места за долекуване и хосписи.
В същото време проблемът с трупането на дългове продължава да стои. „Бих искал да припомня нашето категорично
несъгласие с въведеното преди три години лимитиране на
медицинските дейности. Разпределението на средствата
по квоти на отделните лечебни заведения е в нарушение на
основни конституционни принципи и конкурентното право.
Това болниците да имат определен бюджет, който не може да
бъде надхвърлян, премахва стимулите за развитие и подобряване на качеството на медицинската помощ и ограничава
правата на пациентите на свободен избор на болница“, смята
Болтаджиев. Той припомня, че за 2015, 2016 и 2017 г. НЗОК все
още дължи на българските болници сумата 124 млн. лв.

Ще влязат ли в сила новите правила

Това ли е новият модел

Всичко това ще се случи, ако предложенията не претърпят
промяна между първо и второ четене.
„Законопроектът би могъл да бъде отхвърлен от Конституционния съд, тъй като омбудсманът заяви, че ще го сезира.
И с право. Такава голяма промяна в здравните закони не е
имало от 20 години, когато започна здравната реформа. Още
повече че те се случват през закона за бюджета на касата,
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„Всички знаем, че ние нямаме здравноосигурителен модел, а
полуосигуряване за здраве – здравната каса плаща половината медицински дейности, другата половина гражданите
я доплащат от джоба си. Системата не е солидарна, защото
само 1.7 млн. души плащат здравни вноски и данъци, а всички
други ползват, но не плащат. Трябва да се търси промяна на
системата в друга посока и посоката беше прокламирана от
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министър Кирил Ананиев на кръглата маса за здравноосигурителния модел – трябва да се тръгне към демонополизация
и конкуренция на здравни фондове – тогава наистина ще
имаме здравно осигуряване и солидарен модел“, смята председателят на сдружението на частните болници. Според
него промените, които се предлагат, са точно в обратната
посока и изключват възможността за промяна в системата.
„С тези предложения и краткосрочни мерки ни казват,
че двата предложени модела са една манипулация и нямат
намерение да ги дискутират и създават“, смята Болтаджиев.
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Правилата на държавата

Болтаджиев смята, че въвеждането на правила за управление
на държавните болници от тази година не е стопило значително дълговете им, защото самата система е недофинансирана.
„Вероятно всички болници искат разрешение от министъра
за най-дребните плащания, но това не е начинът дълговете
им да бъдат управлявани по-добре и да намалеят. Държавата е доказала, че не е много добър стопанин на компаниите,
които управлява, това важи и за държавните болници“, казва
д-р Болтаджиев.
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Според сдружението на частните болници е напълно необосновано и ненужно да се провежда процедура по пререгистрация
на практики в извънболничната помощ и прелицензиране на
болниците.
„Както и да бъдат променени изискванията към лечебните
заведения, съответствието им с тях може да бъде установено, без да се налага да се извършва цялата административна
процедура отново“, смята той. Според него липсата на мотиви, цел и основание за тази процедура оставя съмнение,
че тя се налага по необявени в мотивите на закона цели. 

Предизвикателството
е да профилактираме
социално значимите
заболявания
Доц. д-р Владимир Ходжев,
председател на Българското дружество по белодробни болести

Кои са ключовите инициативи на Българското дружество по белодробни
болести, които ще разгърнете през
следващите години във вашия мандат
като председател?
Искам да отбележа, че само преди няколко седмици приключи нашият конгрес по
белодробни болести, на който присъстваха и четоха лекции 23 чуждестранни
лектори, топ имена от световната наука, от САЩ, Европа и Япония. Така че
през следващите години ще надградим
постигнатото. Възнамеряваме да продължим обучението на младите лекари
и повишаването на квалификацията на
специалистите по белодробни болести.
Вече стана практика международни учени да пристигат в България, да обучават
нашите колеги и искаме тази практика
да я развиваме и в бъдеще.
Има ли интерес към вашата специалност, тя е сравнително слабо платена?
Нашите пътеки не са достатъчно добре
реимбурсирани, но не можем да се оплачем от липса на интерес от страна на
младите колеги – за тях ще бъде проведен специален курс за обучение в рамките на ноември. Искам да отбележа, че
през следващата година Българското
дружество по белодробни болести чества своя 110-годишен юбилей. Мисля, че
малко други научни дружества могат да
се похвалят с такава история. Нашата
история показва, че дружеството, което
е минало през много трудни моменти, ще
пребъде и занапред. През следващите две
години мислим да задълбочим сътрудничеството си с медицинските университети, с пациентските организации, с

мърсяването на въздуха, фините прахови
частици, т.е. пред пулмолозите и пред
цялото общество стоят много важни
задачи и ако ги решим по някакъв начин,
бихме могли да намалим заболеваемостта от тези опасни заболявания.

Пациентите се
контролират добре,
тяхната терапия инхалаторна, е почти
напълно безплатна.

Министерството на здравеопазването,
с Националната здравноосигурителна
каса, защото заедно можем повече, в
това сме се уверили през годините.
Кои са основните предизвикателства
пред българските пулмолози като заболявания в момента?
Основните предизвикателства са
свързани със социално значимите заболявания като ХОББ, астма, белодробен карцином, не трябва да забравяме
пневмонията и туберкулозата. Всъщност през годините ние се научихме да
откриваме навреме тези заболявания,
да ги лекуваме, но предизвикателството според мен е да ги профилактираме.
Защото част от тези заболявания са
лечими. Знаете какво е нивото на тютюнопушенето в България – ние сме
една от водещите страни в ЕС. На първо
място сме по детско тютюнопушене,
напоследък се отвори и темата за за-

За туберкулозата какво бихте препоръчали като превенция?
Системата за лечение на туберкулоза в
момента е в процес на преустройство,
след като Глобалният фонд се оттегли
след дълги години помощ, така че пред
самата мрежа стоят значителни предизвикателства, за да може да запази
това, което е постигнато - заболяването да бъде контролирано. Няма особен медиен интерес, но туберкулозата
продължава да стои като съществен
проблем, тя непрекъснато променя своя
облик. Туберкулозният бацил е открит в
дрвноегипетски мумии, а борбата с това
заболяване не е преставала и до днес.
Сега пред нас стоят нови предизвикателства в борбата с туберкулозата. В
момента боледуват пациенти с наркотична зависимост, болни със СПИН, пациенти, които са на биологична терапия,
така че тя няма да изчезне от нашето
полезрение и аз като председател на
Българското дружество по белодробни
болести ще направя всичко, което е по
силите ми, за профилактика и лечение
на това заболяване.
Споменахте ХОББ, добре контролирана ли е, навреме ли се открива заболяването?
Според Световната здравна организация
(СЗО) ХОББ е третата причина за смърт
по света (3.3 милиона смъртни случая

> ПРОФИЛ
Профил: Доц. д-р Владимир Ходжев
е завършил Медицинския университет - Пловдив, през 1991 г. Започва
трудовия си път като ординатор във
Вътрешно отделение на Общинската
болница в град Панагюрище. През 1992
г. е назначен за асистент в Секция по
пневмология и фтизиатрия към I Катедра по вътрешни болести на Медицински университет - Пловдив. Притежава клинични специалности по
вътрешни болести и по пневмология и
фтизиатрия. Научните му интереси
са в областта на бронхообструктивните заболявания. През 2003 г. защитава успешно дисертация на тема
„Диспнеичните индекси и 6-минутният тест с ходене в комплексната
оценка на хроничната обструктивна белодробна болест” и придобива
научната и образователна степен
доктор. От 2007 г. е доцент към Секция по пневмология и фтизиатрия на
Медицински университет - Пловдив,
и началник Клиника по пневмология и
фтизиатрия на УМБАЛ „Св. Георги” в
Пловдив. Доц. д-р Владимир Ходжев има
публикувани над 100 статии и научни
съобщения у нас и в чужбина, както и
множество участия в учебници, ръководства, монографии и консенсуси. Той
е член на Еuropean Respiratory Society
и American Thoracic Society. От 1992 г.
е член на Българското дружество по
белодробни болести, а от 2010 г. е член
на неговия управителен съвет.

годишно) след исхемичните сърдечни
заболявания (7.3 милиона) и цереброваскуларните заболявания (6.2 милиона).
Заболяването се открива на различен
етап, т.е. не може да се даде обща оценка.
Неговата диагностика е посредством
спирометрия (изследване на дишането). Ние имаме добре изградена мрежа
от специалисти, които разполагат с
необходимата апаратура. От голямо
значение е информираността на населението, защото няма понятие като
„тютюнджийска кашлица“. Голяма част
от пушачите смятат, че е нормално да
кашлят, след като пушат, но кашлицата
е признак на болест, т.е. всяка кашлица, която продължава над два месеца,
би трябвало да бъде уточнена. Смятам,
че заболяването ще се открива по-рано,

ако обществото е информирано и търси
помощта на пулмолога.
А що се отнася до самия контрол, достатъчно добре ли се контролират пациентите според вас, извън болнична
среда, разбира се?
Пациентите се контролират добре,
тяхната терапия - инхалаторна, е почти напълно безплатна. Проблемите са в
други насоки, при напредналите случаи
с дихателна недостатъчност пациентите се нуждаят от домашна кислородотерапия, която не се реимбурсира
в момента. Друг проблем е дихателна
рехабилитация, т.е. има още доста неща,
които биха могли да се направят, но пък,
от друга страна, трябва да знаете, че
по отношение на инхалаторната тера-

пия българските пациенти се лекуват
с най-модерните лекарства и, както
подчертах, всичко е осигурено почти
безплатно.
Смятате ли, че лечението и контролът на пациентите с ХОББ ще се подобрят, ако терапията им е наистина
напълно безплатна?
Това, което наистина трябва да се подобри в лечението и контрола на пациентите, е да им се осигури домашната
кислородна терапия, защото в момента
те трябва да си купуват апаратите,
които не са евтини. Ние ще поставим
този въпрос за дискусия с институциите и се надяваме, че ще срещнем разбиране и ще намерим заедно едно позитивно
решение.

Развиваме се, за
да помогнем на
повече пациенти
с генетични
заболявания
Боб Смит,
старши вицепрезидент
„Глобална генна терапия“ в Пфайзер

Какво представляват генетичните
нарушения?
Нека най-общо разгледаме генната терапия, както и в частност по отношение на редките заболявания. Има близо
7000 редки заболявания, познати на
медицината. Осемдесет процента от
тях, или близо 6000, се наричат моногенни. Това са заболявания, предизвикани
или от единичен липсващ ген, или от
мутация на единичен ген. Полигенни
заболявания се дължат или на липсващи,
или на мутиращи гени – не само един, а
множество гени.
Нашият подход при генната терапия
е това, което наричаме „добавяне на
ген“, а именно осигуряваме посредством
вирусен вектор напълно функционално
точно копие на гена на пациент, при
когото или липсва единичен ген, или има
мутации в този ген, които не позволяват производството на необходимия
функционален белтък.
Какви са разликите между генната
терапия и традиционният подход на
медицината?
Фундаменталната разлика от начина,
по който ние прилагаме генната тера-

пия при пациенти с моногенни редки
заболявания, е, че ние се борим с подлежащата и основна причина на заболяването. Ние знаем, че при пациенти, при
които липсва или има мутация на формата на единичен ген, напълно функциониращото и точно копие на гена води до
физиологично и нормално производство
на търсения протеин. Така ние адресираме същинската причина на заболяването. Традиционната медицина - дали
при инфекции, хипертония или други
сърдечно-съдови заболявания, не се бори
с естеството на проблема, предизвикващ болестта, а със симптомите им.
Какви са предизвикателствата при
прилагането на генна терапия?
Има редица предизвикателства. На първо място по значимост е способността
ни точно да идентифицираме пациентите с моногенни заболявания. Разбирайки и познавайки тяхната генна картина, ние можем да създадем тази генна
терапия, която да се справи с подлежащата причина и самата болест. Много и различни са редките заболявания,
както казах, те са близо 7000, от които
6000 са моногенни. Повечето от тях са

> ПРОФИЛ
Боб Смит се присъединява към Пфайзер
през октомври 2009 г. след придобиването на Wyeth от Пфайзер, където до
момента е ръководил отдела на Wyeth
за глобални сливания и придобивания.
Преди това е бил старши вицепрезидент по глобално лицензиране в Wyeth
Pharmaceuticals и е завършил много успешни и разнообразни транзакции в
подкрепа на търговските и изследователските дейности на Wyeth.
Боб Смит е бил член на съвета на
директорите на AM Pharma BV,
Bamboo Therapeutics Inc. (придобит от Пфайзер през август 2016 г.),
Ignite Immunotherapeutics Inc., Iterum
Therapeutics Limited (от ноември 2015
до май 2018), Life Sciences PA - Асоциацията за биотехнологии в Пенсилвания,
и Алианса за регенеративна медицина.
Завършил е невронауки, като по-късно
защитава MBA в областта на финансите и корпоративното счетоводство
в Университета в Рочестър, Ню Йорк.

добре характеризирани. Например при
пациенти с хемофилия А или хемофилия
Б има стандартни скрининг и изследвания. Болестта при тези пациенти се
идентифицира рано и в млада възраст.
Голяма част от тези заболявания са
наследствени. Липсващият или мутирал единичен ген е наследен от родител
или друг роднина. Тогава в семейството
се знае, че има вероятност заболяването да се появи отново и членовете
му се подлагат на изследвания. Има и
други заболявания сред тези 7000, при
които генетичният скрининг и анамнезата не са достатъчни. Тук е предизвикателство пациенти с такива заболявания да бъдат диагностицирани.
Когато проблемът е идентифициран,
тогава можем да разберем какво е естеството на генната картина. Тогава можем да започнем да подготвяме
генната терапия за заместване на
липсващия или мутирал ген. В момента има 3 одобрени продукта за генна
терапия в САЩ. Няколко са одобрени в
Европа и други части на света. Но ние
сме в самото начало на еволюцията на
тази сфера на медицината. Надявам се,
че с времето и с все по-качественото

„С генната терапия ние
адресираме същинската
причина на заболяването.
Традиционната медицина
не се бори с естеството
на проблема, предизвикващ
болестта, а със
симптомите й.“

идентифициране и характеризиране
на редките заболявания ще се създават
все повече възможности и подходи за
генна терапия на тези пациенти. За
много от тези пациенти медицината в
момента не предлага никакво решение
или лечение. Това са много тежки случаи. Петдесет процента от шестте
хиляди моногенни заболявания, които
споменах, засягат деца. Деца, които се
раждат и няколко месеца по-късно се
установява, че има проблем – забавянето на развитието на детето, което
проличава с възрастта. При много от
тях се прилага симптоматично лечение, но във фундаментален смисъл няма
лечение, което да преодолее и отстрани
причината за болестта. Много често
тези заболявания са свързани с тежки
увреждания и ранна смърт. Тези заболявания са много, много тежки. Ето
затова ние в Пфайзер сме посветени
на инвестициите в генната терапия,
за да можем да предоставим лечение на
колкото можем повече пациенти.
Какво да очакват пациентите с редки заболявания в бъдеще от генната
терапия?

Почти 6000 са моногенните заболявания, както споменах, и се надявам за
всяко от тях да има налични подходи
за лечение. Това, разбира се, няма да
се случи за 1 или 2 години, но очакваме
голям пробив през следващите 5, 10, 15
години. За повечето от тези заболявания съществува технология, с която да търсим решение и да се борим с
причините, които ги предизвикват. В
допълнение на нашата работа, инвестициите на Пфайзер и други компании
очакваме и резултати от множество
университетски болници и медицински
центрове, които участват в ранните
фази на проучвания на терапевтични
възможности за пациентите. Също
така генното тестване и скриниране
става все по-широко застъпено и достъпно по света и по този начин много от моногенните болести ще бъдат
идентифицирани. След 2017 г. има над
200 нови открити моногенни заболявания. Ние постигаме напредък и успех в
тази посока днес. Но все още сме на ранен етап на еволюция в тази област на
медицината. Очакваме през следващите
години да продължаваме да напредваме
и да постигаме успехи, за да можем да

помагаме на колкото се може повече
пациенти.
Не само в САЩ, но и в други страни по света регулаторната рамка – в
САЩ това е FDA – определя генната
терапия и приложението на генните
терапевтични възможности като
изключително полезни за пациентите. Регулаторните агенции работят
в тясна връзка с изследователите и
фармацевтичните компании, за да се
улеснят и унифицират инфраструктурата, процедурите и процесите при
провеждането на клиничните проучвания с оглед генната терапия да се развива и напредва все по-бързо. Особено
по отношение на пациентите, за които
няма друго медицинско решение, и за
заболявания с много агресивна и остра
проява, които значително съкращават
продължителността на живота. Смятам, че ние усъвършенстваме науката,
регулаторната рамка също се развива
и тези нови терапевтични подходи ще
бъдат одобрени и достъпни на пациентите. Това е конструктивен път. Ние
в Пфайзер сме обнадеждени и продължаваме напред с вяра в бъдещето на
генната терапия.
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ХРОНИЧНАТА ЛИМФОЦИТНА
ЛЕВКЕМИЯ ОБХВАЩА ЕДНА
ЧЕТВЪРТ ОТ НОВИТЕ СЛУЧАИ
НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

Н

В БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДНА ГОДИНА СЕ ДИАГНОСТИЦИРАТ НОВИ 300 ПАЦИЕНТИ

На всеки 35 секунди в света се диагностицира по един пациент със злокачествено заболяване на кръвта, като ракът
на кръвта е петото по разпространение
онкологично заболяване.
Клетките в почти всички части на
тялото могат да се превърнат в ракови.
Една от често срещаните левкемии е хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), при
която образуването на раковите (левкемични) клетки започва в костния мозък, а
след това те преминават в кръвта.
При ХЛЛ левкемичните клетки често
се натрупват бавно с времето и много
хора нямат никакви симптоми в продължение поне на няколко години. С напредване на времето клетките могат да се
разпространят в други части на тялото,
включително в лимфните възли, черния
дроб и далака.
Заболелите от ХЛЛ съставляват около
една четвърт от новите случаи на левкемия. Хроничната лимфоцитна левкемия е
най-честата форма на левкемия в Европа
и Северна Америка. Всяка година около
20 хил. са новите случаи в Европа. В България новодиагностицираните пациенти
за една година са около 300 души.

Без никакви симптоми

При много пациенти заболяването се
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дигностицира, без да са наблюдавани
никакви симптоми. Левкемията често
се открива, когато лекар назначи кръвни
тестове поради несвързан с нея здравословен проблем или при рутинен преглед, когато се открият повишен брой
лимфоцити. Дори и когато болните от
хронична лимфоцитна левкемия имат
симптоми, те често са неясни и могат да
бъдат симптоми на други заболявания.
Симптомите могат да бъдат слабост,
лесна уморяемост, загуба на тегло, температура, нощно изпотяване, увеличени
лимфни възли (които често се напипват
като подкожни бучки). Друг симптом
може да бъде болката или чувството за
„пълнота“ в стомаха дори и след много
малки порции храна. Това усещане може
да се дължи на увеличения далак и/или
черен дроб.
При боледуващите от ХЛЛ е налице
повишен риск от инфекции. Причината
за това е, че тяхната имунна система не
функционира както би трябвало.
Тъй като хроничната лимфоцитна
левкемия често напредва бавно,

Не всеки пациент
трябва да бъде
лекуван веднага

Когато е необходимо лечение, се из-

ползват химиотерапия, моноклонални
антитела, таргетна терапия, трансплантация на стволови клетки.
Новите групи медикаменти се прицелват в промените вътре в клетките,
които са причина те да се превърнат в
канцерогенни.
За разлика от стандартните химиотерапевтични лекарства, които
действат, като атакуват бързо растящите клетки изобщо (в това число
и раковите клетки), тези лекарства
атакуват една или повече специфични
цели върху или в раковите клетки.
От сдружение „Лимфом“ съобщиха,
че от тази година в България вече се
реимбурсира и терапия, която е предназначена за пациенти, които имат
поне две неуспешни предхождащи терапии.
Терапията е налична в останалите
страни - членки на ЕС, от 2016 г., но
влизането й в България срещна доста
затруднения от административен характер и към момента от нея се възползват само неколцина пациенти.
Притеснителното е, че пациенти,
които имаха шанс да се излекуват, не
успяха да дочакат лечението заради
бавните темпове на администрацията. 
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ПРОФ. Д-Р ЩЕФАН ЩИЛГЕНБАУЕР:

ИМА СВЕТЛО БЪДЕЩЕ ЗА НАШИТЕ
ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА
ЛИМФОЦИТНА ЛЕВКЕМИЯ
Факти за рака
на кръвта
f През 80-те и 90-те години
разработките на нови лекарства
се доминират от антиинфекциозните средства и медикаментите
за сърдечно-съдовите заболявания.
След 2010 г. във фокуса на фармацевтичните компании са новите
медикаменти за лечение на рак. 30%
от разработваните медикаменти
са в областта на онкологията,
част от които са и лекарствата
за лечение в онкохематологията.
f Само за 10 години вложенията
в разработки на иновативни терапии в онкологията са увеличени
повече от 3 пъти и вече доближават 180 милиарда щатски долара.
f Процесът на разработване
на ново лекарство в сферата
на онкохематологията отнема
около 14 години упорита изследователска работа и около
2 млрд. долара инвестиции.
f От около 10 хиляди първоначално набелязани молекули с
потенциал да лекуват само 10%
стигат до инвиво тестване, за
клинични изпитвания се класират
едва 10-ина, а опитът показва, че
разрешение за употреба получава средно само една от тях.
f Петгодишната преживяемост при левкемиите
вече достига 63% на фона на
едва 14% преди 60 години.
f Приблизително около 70%
от одобрени от Европейската
агенция по лекарствата медикаменти за левкемиите са достъпни в България и терапията
се поема от здравната каса.

Професоре, какви са новостите в лечението на хроничната лимфоцитна левкемия?
- Ние сме свидетели и участници в
един огромен по своите размери и значение прогрес в лечението на нашите
пациенти с хронична лимфоцитна левкемия. През последните години добиваме
все по-задълбочен опит и познания по
отношение на биологията на заболяването. Вече познаваме много добре механизмите на злокачествените клетки и
откриваме нови механизми, чрез които
да избегнем тяхната удължена преживяемост. В миналото се прилагаше
химиотерапия и имунохимиотерапия.
Различните комбинации от стандартни
медикаменти досега се прилагаха масово, но те имат съответните проблеми
като странични ефекти. Тези проблеми
касаят най-вече пациентите с определени генетични аномалии, които позволяват на клетките да оцелеят въпреки
химиотерапията. В тези случаи стандартните лечения нямат особено добър
резултат.
За радост вече има разработени нови
молекули, които таргетират определе-

ни протеини или механизми в клетката
и унищожават дори клетките, които не
се поддават на химиотерапия.
Какво представлява тя?
- Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) наскоро одобри комбинирана
терапия на таргетна молекула с имунотерапия за всички пациенти с рецидив на хронична лимфоцитна левкемия,
което касае широка популация.
Съществува надежда, че благодарение на комбинирано лечение ще се
постигне по-дълбок отговор, а именно
така наречената минимална резидуална болест (МРБ). МРБ означава да се
открива по-малко от 1 ракова клетка
на 10 000 клетки. МРБ е изключително
важен маркер, който е пряко свързан с
преживяемостта на пациента и дори
може да бъде отправна точка да говорим
за излекуване на пациентите.
Появяват се нови агенти и комбинирани терапии, които наистина ни
вдъхват увереност, че има светло бъдеще за нашите пациенти с хронична
лимфоцитна левкемия.

Визитка:
Доктор Щефан Щилгенбауер е професор в
отделението по хематология, онкология,
ревматология и инфекциозни болести в Университета в Улм, Германия. Той е получил образованието си в Хайделберг - Рупрехт-Карл университет,
Германия, със специализации в Хамилтън, Канада;
Йерусалим, Израел; Кеймбридж, Англия. Последната
година от обучението си той прекарва в колежа в Бейлър и MD
Андерсън в Хюстън, САЩ. Фокус на неговите трудове са молекулярните фактори в
патогенезата и прогнозата на хроничната лимфоцитна левкемия и други лимфоми,
както и в развиване на нови терапевтични възможности при тези заболявания. Доктор
Щилгенбауер е автор или в авторския колектив на голям брой публикации в списания
като New England Journal of Medicine, The Lancet, Nature, Nature Medicine, Journal of Clinical
Oncology, Blood, Leukemia, Oncogene и Haematologica. Той бе участник в годишната среща на Европейската хематологична асоциация в Стокхолм, Швеция, тази година.
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Доц. Мария Стаевска е национален
консултант по алергология и началник на Клиниката по алергология в
УМБАЛ „Александровска“ и катедрата
по алергология в Медицинския университет - София. Завършва ВМИ - София,
през 1991 г., притежава специалност по
вътрешни болести от 1997 г. и по клинична алергология от 1999 г. Преминала
е обучение по имуногенетика за преподаватели по алергология в Институт
„Пастьор“, Париж, Франция, и по алергология в Медицинския университет в
Безансон, Франция, интензивен курс по
клинична епидемиология и биостатистика в Медицински факултет, Медицински университет - Варна; обучение
по медикаментозна алергия за алерголози в Медицински университет - Лодз,
Полша. През 2013 г. получава докторска
степен по медицина след успешна защита на дисертация в областта на
лечението на тежката хронична уртикария. От 1992 г. работи в Клиничен
център по алергология, Медицински
факултет, Медицински университет
- София, УМБАЛ „Александровска“, от
2014 г. е доцент.

Доц. Стаевска, какво е нивото на заболяемост от тежка еозинофилна астма в
България и каква е тежестта на самото заболяване?
Приема се, че в 5 - 10% от случаите астмата е тежка и половината от нея е еозинофилна, т.е. между 2.5 и 5%. От опита
ми през годините бих могла да кажа, че
между 550 и 700 пациенти отговарят на
определението за тежка астма.
Какво представлява самото заболяване, каква е тежестта му и какво е
според вас нивото на диагностика на
различните видове астма?
Астмата е огромен социален проблем за
световните икономики, защото разходите за астма са по-високи от тези за
туберкулоза и ХИВ/СПИН, взети заедно.
Все пак благодарение на съвременната
терапия с инхалаторни кортикостероиди и комбинираните им препарати с
дългодействащи бронходилататори има
напредък в лечението и контрола на пациентите. Основно предизвикателство
е неконтролираната астма, която не е
синоним на тежка астма, а много чес-

Астмата
продължава
да бъде огромен
социален проблем
доц. д-р Мария Стаевска,
национален консултант по алергология

то се дължи на факта, че пациентите
не се лекуват достатъчно сериозно или
не се използва правилно инхалаторната
техника, която не е много лесна. Все пак
използването на инхалатор не е толкова
лесно, както приемането на таблетка
през устата. В нашата клиника ние обръщаме изключително голямо внимание
именно на това – как да се използва устройството. От друга страна, при постъпване на пациент с неконтролирана
астма той бива преглеждан първо за
съпътстващи заболявания – нелекувани синузити, носни полипи и др., които
могат да дават лош ход на болестта и
лечението им да подобри състоянието
на пациента. И ако всичко това се изключи, би останала една малка част от пациентите, която има недобър контрол на
астмата с чести пристъпи, на която се
налага да взима системно кортикостероди, водещо до сериозен риск за здравето,
защото знаем за страничните ефекти
на тези лекарства. Важно е да се отбележи, че в България лекарската грижа е на
добро ниво въпреки условията за работа
на медицинските специалисти. Пациентите имат бърз и навременен достъп до
лечение в сравнение с други държави от
Европейския съюз като Англия, Франция,
Испания и др.
Според вас какво е нивото на диагностиката в България на отделните типове
астма? Казвате, диагностицираните
пациенти се лекуват добре.
Смята се, че сравнително добре се лекуват тези, които са диагностицирани, но
има какво да се желае по отношение на
новооткритите пациенти. Знаете, че
нашата здравна система не насърчава
общопрактикуващите лекари да изпращат пациентите на специалисти чрез
направления, защото те са ограничен
брой. Всъщност имаме изключително
голяма група, която не се диагностицира
или пък се диагностицира с тежка астма в много напреднал стадий. Така че
има редица предизвикателства, но ми е
трудно да дам конкретни количествени
измерения, защото за съжаление няма
официални проучвания, нямаме епидемиология на тази заболеваемост.
Да се върнем на тежката астма, какво
е значението на биологичното лечение
за пациентите, помага ли?
Аз лично смятам, че това е четвъртата
революция в лечението на заболяването
през последните 70 години. Първата е,
когато се разбира, че кортикостероидите помагат. Втората – когато системните кортикостероиди се превръщат

в инхалаторни и голяма част от пациентите вече имат безопасен начин да
се лекуват с тези лекарства. И аз съм
свидетел на тази революция – да видя
как пациентите спряха кортизона и
излязоха от болниците, защото дори в
нашата клиника беше пълно с пациенти
с тежки пристъпи. Може би третата
революция е, когато се доказа, че комбинираните инхалаторни кортикостероиди още по-добре постигат контрол
и вече почти не се срещат пациенти в
интензивни отделения в много тежко
състояние, с опасност за живота, именно
благодарение на съвременната терапия.
Затова бих нарекла биологичната терапия четвъртата революция. От десет години се занимавам с това и имам
много пациенти, които казват, че това
лекарство е върнало живота им обратно.
Те споделят, че преди започването ú са
били непрекъснато хоспитализирани, на
системи или са взимали кортизон вкъщи,
като при спирането му се наблюдава влошаване в състоянието им. Тоест биологичната терапия реално помага на тези
наистина, слава богу, неголям процент
пациенти, които всъщност нямат никакъв друг шанс.
Чудесно. Хайде да си говорим за предизвикателствата пред алерголозите,
все повече заради мръсния въздух, заради средата, в която живеем мисля,
че зачестяват случаите на пациенти
с тежки алергии.
Съвременният начин на живот създава
алергични пациенти. По данни на Световната здравна организация до 2025 г.
всеки втори европеец ще страда от някакъв вид алергия. Петдесет процента от
населението, представяте ли си за какво
става дума?! Многофакторна е патогенезата на тези заболявания – свързана
е с намаляването на биоразнообразието в околната среда – обедняването
на микробиома на съвременния човек, с
развитието на белите дробове, на чувствителността към замърсяването на въздуха, което пречи на пациентите и води
до загуба на белодробна функция. Затова
считам, че усилията на обществото за
по-чист въздух са един от големите приоритети в България, но и в Европа. Между другото сред доказаните фактори за
увеличаване вероятността от развитие
на астма в ранна детска възраст е тютюнопушенето. Така че в никакъв случай
бъдещите майки и младите родители не
трябва да пушат по време на бременността или пред децата си.
В последните години работата на алерголозите непрекъснато се увеличава.

Световната научна общност вече говори
за нещо много по-категорично – не просто за контрол на астмата, започва да се
говори за профилактика, за излекуване
– много революционни мисли. Бъдещите научни проучвания са насочени към
профилактиката. Голям е интересът и
към биологичната терапия, която единствена може да помогне на пациентите
с тежка астма и е пример за персонализирана медицина при астмата. В никакъв
случай нашата област не е пионер – в
онкологията нещата започнаха по-отдавна и по много по-диференциран начин.
Оценявайки, че намаляването на биоразнообразието е един от най-важните
фактори за развитието на алергиите и
астмата в съвременния свят, започнаха
проучвания с добавяне на пробиотици,
витамин Д, рибено масло в диетата на
бременните жени. Вече имаме и първите
успехи в областта. С профилактика чрез
пробиотици за бременни жени и новородени се намалява с 40% вероятността
от развитие на атопичен дерматит
например. За съжаление никоя от другите алергични болести все още няма
някакви трайни резултати в профилактиката. Но аз съм убедена, че това е посоката. Принципно имунните болести
се увеличават, не само алергичните, но
и раковите, метаболитните. Мисля е
известно на всички, че съвременните
неинфекциозни, незаразни заболявания
се увеличават. Другата посока е търсене и прилагане на механизми за промяна
на естествения ход на болестта – не
просто да го поддържаме, което правим
в момента. Пациентите искат да ги излекуваме, ние трябва да обясним, че повечето болести не могат да се излекуват
– пациентите трябва да ги приемат и да
живеят с тях. Особено при астматиците
– това много често са млади хора, които
не се лекуват, защото просто не искат
да приемат, че имат хронична болест,
която изисква непрекъснат прием на лекарства. Оттам и повишения интерес
към имунотерапията, която единствена
от съвременните лечения променя естествения ход на болестта към по-лек,
дори до достигане на състояние с минимални оплаквания. Все повече продукти
се появяват и по-съвършени от тези, с
които разполагаме в момента. Затова
бих казала, че живеем в интересно време
в развитието на лечението на астмата,
имаме все повече възможности за контрол не само на леката и средно тежката,
но и на тежката астма в лицето на биологичната терапия, както и насоки за
по-генерално решение на проблем астма
като цяло.
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ХИВ НИКОГА НЕ СПИ
СЛЕД ОТТЕГЛЯНЕТО НА ГЛОБАЛНИЯ ФОНД
ОТ СТРАНАТА ЛЪСНАХА ПРОБОЙНИТЕ
НА ДЪРЖАВАТА В БОРБАТА С ВИРУСА

М

Калина Горанова | kalina.goranova@capital.bg

Малко са класациите, в които България
не е на дъното на фона на останалите
европейски държави. За щастие дълги години страната е остров, на който регистрираните случаи на заразени с вируса
на ХИВ са под средните нива за ЕС.
За това голяма роля играеше Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, който оказваше сериозна подкрепа на държавата и на редица
неправителствени организации, които
работеха усилено с рисковите групи.
Вирусът на ХИВ/СПИН пък отдавна не
е смъртна присъда, а досадно хронично
заболяване, като съвременната терапия не само дава възможност на засегнатите да се радват на по-голяма продължителност на живота като тази на
живеещите без вируса на ХИВ, но и позволява намаляването на вирусния товар
до изключително ниски нива, водещи се
„неоткриваеми“, при което предаването
на вируса на друг човек е сведено близо
до нулата.
Добрите новини обаче свършват дотук. След изтеглянето на Глобалния фонд
за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, който финансира програмите за
превенция и контрол на тези болести,
се появи пробойна, която държавата все
още се опитва да запуши. А през изми-
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налата 2017 г. регистрираните случаи
на заразени с вируса на ХИВ са 221. Тази
година към октомври са регистрирани
214 нови случаи, като очакванията на
представители на неправителствения
сектор са те да достигнат 300 до края
на годината.

90/90/90 в България

Целите на ООН за 2020 г. са 90% от хората, инфектирани с ХИВ, да са наясно
със своя ХИВ статус, 90% от тях да
приемат антиретровирусно лечение и
90% от тези на лечение да бъдат с неоткриваем вирусен товар. Към целите
са и намаляването на новите случаи на
година с над 75% и постигане на нулева
дискриминация.
От 1986 г., когато е регистриран първият случай на заразен с вируса на ХИВ в
България, до 2015 г. са регистрирани общо
2267 случая. Към началото на август тази
година 2876 са регистрираните случаи
на ХИВ, като броят на година средно се
движи с по 200 души. По данни на Министерството на здравеопазването към 31
юли 2018 г. общо 1430 лица с ХИВ се проследяват в центровете за лечение на ХИВ/
СПИН в страната, а 1334 (93%) от тях
получават съвременна антиретровирусна терапия.

„От болните, които са на терапия, 84%
са с неоткриваем вирусен товар“, според
д-р Нина Янчева, началник на Отделението
за придобита имунна недостатъчност на
Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести
(СБАЛИПБ) „Проф. Ив. Киров“. Това означава,
че стандартните тестове не установяват вирусни копия в кръвта. Така пациентът на практика става незаразен. По този
начин се ограничава и разпространението
на болестта, като по думите на д-р Янчева
е възможно за около 6 месеца пациентът
да успее да достигне неоткриваемост на
вирусния товар. Пациентите, които не
желаят да провеждат лечение или го прекъсват в даден момент, най-често са от
ромски произход, обяснява тя.

Един фонд по-малко

Въпреки относително нелошите резултати, постигнати през последните две
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Вирусът
в световен мащаб
Според данните на UNAIDS през 2017 г.
броят на живеещите с вируса на ХИВ
в световен мащаб е 36.9 млн. души. От
тях достъп до антиретровирусна терапия имат 21.7 млн. души, което е с 8 млн.
повече от лекуващите се през 2010 г., но
все пак е далеч от целта за 90% обхват.
Новите случаи на ХИВ на година пък
намаляват с 16% на годишна база спрямо
2010 г. Смъртните случаи вследствие на
заболяването са 940 хил. през 2017 г. при
1.4 млн. през 2010 г. Субсахарска Африка
остава най-засегнатата от вируса на
ХИВ – близо 1 на всеки 25 възрастни живее
с ХИВ, като 70% от заразените с ХИВ
в света са от този регион. В Западна
и Централна Европа има около 1 млн.
заразени по данни от 2015 г. Средното
ниво за Европа е 5.8 души на 100 хил.
Най-добре по този показател е Словакия
с 1.6 души. Най-песимистична е ситуацията в Естония – 20.6 души, следвана
от Латвия – с 19.8 на 100 хил. души.

години, има няколко пробойни в борбата
с превенцията и лечението на вируса на
ХИВ/СПИН.
От 2004 г. България получава безвъзмездна финансова помощ от Глобалния
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза
и малария. Фондът обаче вече излезе от
всички страни - членки на ЕС, и пренасочи
ресурсите си към държавите в Африка.
Така от началото на 2017 г. дейностите
по превенция се финансират изцяло от
Министерството на здравеопазването.
Въпреки че оттеглянето на фонда беше
известно отдавна на държавата, тя се
оказа неподготвена при запълването на
липсата.
Така през май тази година пациентските организации съобщиха за проблем
с доставките на ключови медикаменти
за носителите на вируса на ХИВ. Причината беше обжалване на търга за
Министерството на здравеопазване-

то. Прекъсването на лечението обаче
е опасно за пациентите, като така те
могат да развият резистентност към
даден медикамент.
Изследването на вирусния товар също
започва да буксува и няколко месеца тези
изследвания не се правят регулярно заради липсата на китове. Причината отново
е забавяне на търговете. Изследването,
подобно на наличието на необходимите
лекарства, също е жизненоважно. То е
нужно, за да се прецени ефектът от терапията, като в периода на липсващите
китове са се изследвали само най-наложителните пациенти.

Превенцията ни е важна

Една от най-големите пробойни след напускането на Глобалния фонд обаче се
оказва превенцията, като фондът осигуряваше около 80% от средствата за
нея. „Повечето от българските центро-

ве, разкрити по време на операцията на
Глобалния фонд срещу СПИН, затвориха“,
казва Александър Миланов, програмен
мениджър в Националната пациентска
организация.
През 2017 г. се проваля и държавната поръчка за превенция сред рисковите групи,
обявена от Министерството на здравеопазването. Тя е спечелена от Checkpoint
Sofia, но организацията се отказва от нея
заради тежките условия на изпълнителя,
като например това да има 50 хил. лв. гаранция, което е неимоверно много за една
неправителствена структура. От 2018 г.
Центърът за сексуално здраве променя
своето име и се преобразува в „CheckPoint
София“. Той към момента е и единственото недържавно място за безплатно и
анонимно изследване на ХИВ, коментира
Александър Миланов. Центърът подкрепя гей общността, като работата на
неправителствените организации > 62
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с рисковите групи е от изключително
значение за ограничаване на мащабите
на вируса.
По думите на управителя на CheckPoint
– Елена Биринджиева, до края на септември центърът е изследвал 1100 мъже, правещи секс с мъже, като всеки 20-и от тях
е с положителен ХИВ резултат. Според
статистиката „CheckPoint София“ открива над 70% от случаите на ХИВ в София и близо 30% от случаите в страната.
„Наблюдаваме нова тревожна тенденция
благодарение на това, че достигаме до
„скритата“ гей общност – откриваме
все повече инфектирани гей мъже, които
са със СПИН“, коментира тя по време на
събитието на ЛГБТИ центъра Rainbow
Hub, посветено на проблемите на носителите на вируса на ХИВ.

И други проблеми

Малък е и броят на болничните заведения, които организират лечението на носителите на вируса на ХИВ в
страната, като лечението е напълно
безплатно за пациентите без значение
от осигурителния им статус. Те са 5 на
брой – в София (Специализирана болница
за активно лечение по инфекциозни и
паразитни болести), Пловдив, Варна,
Стара Загора и Плевен. Най-натоварено е отделението в столицата, като
въпреки гарантираната анонимност
на пациентите и тяхното фигуриране
само под номера те често се засичат в
коридорите, когато трябва да чакат,
за да получат терапията си.
Проблем все още има обаче с еднотаблетната терапия. Шепата с лекарства
отдавна е редуцирана, включително и в
България, до 3, 2 или 1 таблетни терапии. Най-атрактивната за пациентите
еднотаблетна терапия все още е привилегия само за част от пациентите,
като в световен мащаб има доста повече от одобрените в България варианти,
като те излизат по-скъпо на касата
или не са одобрени.
Oт 2017 г. в България има един еднотаблетен режим. Очакванията са били
да бъдат одобрени още два през 2019 г.,
но за съжаление не са влезли в ПЛС вероятно по финансови причини. Тези режими са свързани с по-добро качество
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на живот на пациента, но цената им е
причина да не се приемат от МЗ.

Не всеки месец

Все пак в страната са отчетени и някои
успехи. Такъв е промяната на Наредба
34 за реда за заплащане от държавния
бюджет на лечението на българските
граждани за заболявания извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване. Корекцията ще позволи на заразените с вируса на СПИН, които имат
неоткриваем вирусен товар, да могат
да получават терапията си веднъж на
три месеца, а не всеки месец, както е
към момента. Това ще стане факт от
2019 г., като преди това трябва да се
изработят точните критерии за предписване на лекарствените продукти
за срок от три месеца на пациенти в
стабилно състояние, което не изисква
ежемесечен контрол.
Борбата за тази промяна е дълга и
започва през ноември 2016 г., като сериозна роля играе младежката ЛГБТ организация „Действие“, подкрепена от
над 400 души - пациенти, техни близки,
приятели и партньори.
След оттеглянето на фонда е отпаднало и наличието на психолог в Специализираната болница за активно лечение
по инфекциозни и паразитни болести,
който да помогне на пациентите в критичния момент при първия сблъсък с
новината за наличието на вируса. Липсата отново се запълва от неправителствения сектор. Така CheckPoint оказва
пълна подкрепа от момента на откриването на положителен резултат при
теста, през всички допълнителни необходими изследвания до започването
на терапия от пациента.
Според Александър Миланов са сформирани 2 групи за взаимопомощ на пациенти, живеещи с ХИВ, в които се
включват гей мъже на възраст между
22 и 35 години. По време на срещите се
дискутират основно емоционалните
предизвикателства около вируса както за самия носител, така и за партньорите и семейството му. В процес
на подготовка е група за взаимопомощ,
насочена към близките на пациентите
с ХИВ/СПИН. 

Медикаментите на Mylan се ползват от
40% от носителите на вируса на ХИВ.
Как поддържате цените достъпни за
пациентите?
Х.Б.: Mylan исторически е генерична компания, което означава, че се фокусираме
върху обема и създаването на капацитет,
така че да можем да генерираме обем на
продукта, за да достигнем до 7 млрд. души.
Не сме фокусирани върху ранните научни
разработки и новите терапии. Партнираме си с големи компании, които се занимават с това, като Gilead Sciences например,
защото те не са способни да пласират
техния продукт на лоу-кост пазарите.
Нашето партньорство ни позволява да
увеличим мащаба и да произвеждаме обема на най-ниската възможна цена, така че
това да е устойчиво за държавите.
Може ли да обясните значителния спад
на цените на медикаментите от 2008 г.
от 365 долара през 2008 г. до 88 долара на
пациент на година през 2017 г. и докъде
можете да стигнете?
А.С.: През 2006 г. Mylan придоби индийската компания Matrix Laboratories, която
произвежда антиретровирусни медикаменти, но не и хапчето във финалния
му вид. Към онзи момент Африка няма
достъп до най-добрите възможни лекарства, а до медикаменти с лоши странични
ефекти, за разлика от Америка и Европа,
които ползват комбинирания лекарствен
продукт на Gilead. Когато Mylan влиза в
полето на антиретровирусните медикаменти посредством придобиването
на Matrix, решава, че не просто иска да
развива стария продукт, а и да развива генерично новия. Mylan получи одобрение за
генеричния еквивалент на тази фиксирана лекарствена комбинация на Gilead през
2009 г. Нямаше втора компания, която
да има одобрение за еквивалент до 2012 г.
В тези три първи години не сме чакали
конкуренцията да смъкне цените. Имаме
9 производствени бази в Индия, които са
фокусирани върху антиретровирусната
терапия. Имахме мащаба да смъкнем цените, а също така и невероятен развоен
екип. С тази комбинация свалихме разходите и намалихме и цените. Преди да влезе конкуренцията на пазара, през 2012 г.
цената вече беше паднала на 150 долара.

Здраве

Визитка:
Хедър Бреш, главен изпълнителен директор на фармацевтичния гигант Mylan, и Анил
Сони, ръководител на „Инфекциозни болести“ в Mylan.
Mylan беше сред участниците на 22-ата Международна конференция за борбата срещу СПИН (AIDS 2018), която се проведе в Амстердам това лято. Основана
е през 1961 г. в Моргантаун, Западна Вирджиния. През 2007 г. придобива индийската Matrix Laboratories и започва да се развива глобално. Днес фармацевтичната компания предлага над 7500 продукта. През последното десетилетие
Mylan става и най-големият производител на генерични медикаменти за лечение на ХИВ/СПИН, като около 40% от заразените с вируса, или повече от 8 млн.
души, ползват продуктите на компанията за антиретровирусна терапия.

Колкото до това колко още можем да я
намалим от сегашните 88 долара, които
и сега са много за хората в най-бедните
страни, си сътрудничим с донори, включително европейските държави и САЩ и Глобалния фонд, които купуват лекарствата
за много хора от най-бедните държави.
Но трябва да кажа, че сега тези държави
купуват сами 70% от лекарствата.
Какви са рисковете от оттеглянето на
Глобалния фонд от страни като България?
А.С.: Много сме загрижени, че оттеглянето на Глобалния фонд прави доставката
на лекарствата в световен мащаб потрудно. Можеш да използваш механизма
на обществени поръчки на Глобалния
фонд и да получиш по-ниски цени. Можеш
също така да регистрираш лекарството
по-бързо, можеш да използваш и съществуващите стандарти за качество.
Когато Глобалният фонд се оттегли,
държавите и неправителствените организации трябва да започнат да купуват
сами, цените могат да се качат нагоре,
а качеството да падне. Ние все така ще

доставяме продукта, но мисля, че е потрудно за правителствата и за неправителствените организации да купуват.
Това, което правим като производител, е
да окуражим фонда да запази механизмите си достъпни за държави като България и Румъния дори, ако те не получават
грантове, така че да могат да използват
собствените си пари, но да пазаруват
през механизмите за доставка. Да имат
достъп до същите лекарства на същите
ниски цени.
Х.Б.: Не само, че качеството може да падне, но местните компании, които все още
не са достигнали този стандарт могат
да предложат по-евтина алтернатива,
но също така и да поставят пациента в
риск. Едно от потенциалните решения е
да се запазят механизмите на Глобалния
фонд и да се използват техните мащаб и
стандарти за качество.
Един от приоритетите ви е еднотаблетковият режим. Защо е толкова важен
за терапията?
А.С.: Tова са три молекули в едно хапче,
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което се приема веднъж дневно. Медикаментът потиска много бързо вируса
и има много малко странични ефекти.
В развиващите се държави лекарството, което се използва днес, е базирано на
по-стара антиретровирусна терапия,
използвана в Западна Европа и Америка
преди повече от десетилетие. Ние искаме да намалим времето между момента,
в който американците, европейците и
австралийците имат достъп до най-доброто лекарство на пазара, и този, в който
всички хора по света имат достъп до терапията. Медикаментът олицетворява
тази цел – тези десетки милиони хора да
получат най-доброто възможно лечение.
Въвеждате кръвен тест за проверка на
ХИВ статуса в домашни условия. В кои
държави ще го представите първо на
пазара?
Х.Б.: Това са Франция, Италия, Испания
и Ирландия, като това предстои да се
случи и в още държави, включително и в
Холандия.
Какъв ще е ефектът му според вас в полза
на ранната диагностика?
Х.Б.: Смятаме, че пациентите трябва да
могат да поемат контрола. Има голяма
стигма около това заболяване. Все още
има голяма съпротива. Тестът дава още
една възможност. Дава опцията проверката на ХИВ статуса да се случва в сигурната обстановка на собствения дом, както и свързването с лекаря. Към днешна
дата ние знаем, че можем да спрем това
заболяване, но всеки носител на вируса
трябва да е на терапия, за да спрем разпространението.
А.C.: Много е важно да започнем терапия
в ранната фаза на жизнения цикъл на вируса. Ако се заразя, най-заразен съм в ранната фаза. Заразил съм се с вируса, не знам
за това, имам симптоми на грип, смятам,
че имам грип, сексуално активен съм и
продължавам да го предавам. Тестът ще
даде възможност не само заразеният да
се провери, но и да го направи възможно
най-рано.
*В интервюто са ползвани
и въпроси на чужди медии.
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Пациентите с ХИВ
все още се
диагностицират късно
проф. д-р Марияна Стойчева-Въртигова,
дмн, ръководител на Катедрата по инфекциозни болести, тропическа медицина
и паразитология в Медицинския университет, гр. Пловдив
Какви са ключовите предизвикателства пред медицинските специалисти
в областта на лечението на ХИВ пред
последните няколко години?
Едно от най-големите предизвикателства е ранната диагноза на ХИВ инфектираните, за да се започне лечение,
което да блокира развитието на инфекцията и на болестта. Много сериозно
предизвикателство е придържането
на пациентите към терапията. При
някои групи пациенти срещаме много
големи затруднения, за да ги задържим
под наблюдение и на терапия. Случва се
да започнем терапия, пациентите се
подобряват, чувстват се добре и решават, че могат вече да не приемат лекарства. Други предпочитат хомеопатични
средства, много спорт, много витамини
и се надяват това да замести специфичната терапия, което за съжаление не е
така. Без специфичното антивирусно

лечение инфекцията прогресира. Предизвикателство е и стигмата, която
съществува в обществото ни. ХИВ не се
предава при битово общуване! Стигма
съществува дори и сред медицинските
специалисти. Нашите пациенти срещат
доста трудности, когато имат нужда
от специализирана медицинска помощ,
особено оперативни интервенции, зъболечение и т.н.
Получават ли пациентите отказ от
лечение в такива случаи?
По-скоро прикрит отказ чрез препращане към „по-подходящо“ лечебно заведение,
което е индиректен отказ. А това са хора
като всички останали – и те боледуват и
имат нужда от всякакъв вид медицинска
помощ, включително доста често и от
оперативни интервенции. Това е голямо
предизвикателство за всички пациенти
и за хората, които се занимават с лече-

нието им.
Ранна диагностика, придържане към лечението, осигуряване на всякакъв вид медицинско обслужване, комплексна грижа,
превенция на най-честите опортюнистични инфекции и неоплазии са залог за
осигурявани качество на живот на ХИВ
инфектираните и продължителност на
живот, която не се различава от тази на
неинфектираните.
Друго предизвикателство е, че при част
от тези пациенти се сблъскваме с много
социални проблеми. Налага се да ги хоспитализираме по социални индикации,
да се грижим за осигуряване на елементарните им битови нужди.
Като казахте придържането към терапията, какво е значението на приемането на научния консенсус - неоткриваем е равно на непредаваем ХИВ?
Изключително важно е да се стигне до
трайно потискане на вируса. Съвременната терапия, с която разполагаме, за
съжаление не осигурява ликвидиране
на вируса, но пък прави тази инфекция
хронична. За да може да се осигури неоткриваемост на вируса, т.е. той да не
се открива в кръвта, задължително условие е приемане на медикаментите цял
живот, без прекъсване!.
Това означава ли, че ХИВ няма да се предава?
Това, първо, има огромно значение за самия пациент, защото инфекцията не се
развива, не прогресира! Няма да се стигне до заболяване, което се нарича СПИН.
Не по-малко важно е, че това лице не е
източник на инфекцията, не заразява
другите хора и по този начин новите
случаи на ХИВ инфектирани намаляват.
От огромно значение е за самия човек и
за цялото ни общество. Той може да бъде
заразен, но вече не е зарàзен и инфекцията не прогресира
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държат към терапията, ние искаме да
сме спокойни, че те ще продължат да я
приемат и да разбират колко е важно
това за тяхното здраве. Не е необходимо
да идват всеки месец, това е свързано
със загуба на време, с финансов ресурс, с
нарушение на техния нормален ритъм
на живот.

От миналата година бяха променени
условията за започване на терапия от
новодиагностицираните с ХИВ, това
подобри ли вашата работа и въобще
общия контрол върху заболяване.
Разбира се, колкото по-рано се започне
терапията, толкова по-добре. По-добре
за болния, за да може да бъде овладяно
развитието на тази инфекция. Разбира се, необходимо е малко технологично
време, за да се ориентираме за допълнителните инфекции, които има при пациентите, с които трябва да съобразим
избора на терапия. В много случаи даваме
медикаменти, които повлияват не само
ХИВ, а вируса на хепатит Б, може да се
наложи лечение на хепатит С, ако пациентът има такъв, т.е. трябва да съобразим лечението, да го направим най-подходящо за конкретния болен. Също правим
тестове за чувствителност, дали пък не
се е заразил с вирус, вече резистентен
към някои медикаменти. Това отнема
малко време, да речем, 2- 3 седмици. И
започваме терапия, когато сме наясно
с допълнителните заболявания при този
болен, ако има такива.
Смятате, че този стандарт при всички
случаи е повлиял върху общия контрол

върху заболяването.
Категорично. Проблемът е, че пациентите се диагностицират късно, т.е.
ранната ХИВ инфекция е с много неспецифична клинична картина. Тя може
да наподобява грип, може да наподобява
инфекциозна мононуклеоза, в много случаи се пропуска. Ранната ХИВ инфекция
минава под рубриката на друга болест.
За съжаление в тези случаи диагнозата
се поставя късно, във фазата на хронифициране, когато пациентът е заразен,
но няма клинични оплаквания. Това не е
добре. Препоръките са колкото може
по-често да се правят тестове за ХИВ,
да може да се стигне до ранна диагноза,
за да се започне по-ранно и адекватно
лечение, което да стопира прогресията
на инфекцията.
Наскоро министерството въведе тримесечни рецепти на пациентите с ХИВ
и СПИН. Това ще окаже ли влияние върху
тяхното лечение?
Мисля, че това е чудесна стъпка за пациентите, пък и ние отдавна я очаквахме.
Тази практика съществува от няколко
години в другите европейски държави –
когато пациентите са стабилизирани,
с неоткриваем вирусен товар и се при-

А и нарушение на анонимността в някаква степен.
Да, и това също, защото те идват в
болница, където могат да се срещнат
с други хора – България е малка страна.
В голяма част от случаите е ненужно и
смятам, че това е много добра стъпка.
Експертният съвет към Министерството на здравеопазването изготви точни
критерии за пациентите, които могат
да получават своите медикаменти за
тримесечен срок. Вероятно от Нова година това ще бъде финализирано, защото
трябва да направим предварително заявките до аптеките за по-дълъг период,
не за два, а за три месеца, за да бъдат на
разположение за пациентите. Разбира се,
ако в този период се случи нещо извънредно, ако пациентите не се чувстват
добре или имат някакви оплаквания, ние
сме на тяхно разположение. Целта е да
се избегне излишното разкарване на хората всеки месец за получаване на едни и
същи лекарства. От друга страна, това
е излишен труд и за лекарите – така
рецептата ще се пише веднъж на три
месеца, вместо една и съща рецепта да
се изписва всеки месец.
А каква част от пациентите са подходящи за тримесечни рецепти според
вашия консенсус?
Смятам, че около 40% ще бъдат подходящи да получават лекарствата си на три
месеца. Още не сме направили окончателните разчети, но до края на ноември
информацията ще бъде налична.
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Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИМИДЧИЕВ:

НЯМА ОРГАН И СИСТЕМА
В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО,
КОИТО ДА НЕ СЕ УВРЕЖДАТ
ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА

П

„При едно вдишване вдишваме около
20 млн. фини прахови частици. Бях си
направил труда да изчисля колко всъщност вдишваме в периода на човешкия
живот и се оказа, че вдишваме около четири килограма прах между 0- и 70-годишна възраст. Тоест си вкарваме една
тухла в белия дроб посредством въздуха“, разказва д-р Александър Симидчиев.
Мисълта за целия този прах очевидно
е притеснителна. Но още по-тревожното е, че последствията за здравето
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са многобройни и понякога неизбежни. Според изчисление на Световната
здравна организация на всеки 100 хил.
души 217 смъртни случая са причинени
от мръсния въздух. Освен това 97.2%
от българите са изложени на опасни
нива на фини прахови частици с размер
10 микрограма.

Какво ни трови

Всъщност въздухът в българските градове може да заприлича, образно казано,

на периодична таблица, ако виждахме
наистина какво съдържа. Проблемите
са навсякъде край нас и имат различно
естество из страната. В София и Пловдив целогодишно трафикът играе роля,
докато във Видин проблемът е свързан
с битовото отопление на дърва, а в Гълъбово въглищата замърсяват. Все пак
за основни замърсители може да се считат азотният диоксид и фините прахови частици (ФПЧ), съответно с размер
10 или 2.5 микрограма. Докато първият

11.2%
от българите изобщо не са
запознати дори с един риск
за здравето им вследствие
на мръсния въздух, сочи
проучване на „Алфа рисърч“.

газ може да се усети по миризмата, отбелязва д-р Симидчиев, то ФПЧ рядко
имат мирис, а най-малките изобщо не
могат и да се видят. През лятото пък
азотният окис и кислородът реагират
и се формира озон. „Обичайните нива
на замърсяване в София се равняват на
2-3, максимум 4 цигари ежедневно от
всички непушачи, към които пушачите
добавят.“
Азотният диоксид е повече „иритативен газ“, който дразни и предизвиква спазми. От друга страна, ФПЧ имат
влияние благодарение на натрупването с времето, като в дългосрочен план
може да предизвикат обструктивна
белодробна болест, белодробна фиброза,
исхемична болест на сърцето, мозъчносъдова болест, т.е. инсулт. „Ако деца
са изложени на фини прахови частици
дълго време, към алергиите и астмата
може да се добавят и чести респираторни инфекции, аутизъм и ниско ниво на
интелект“, казва пулмологът.
„Общо взето, няма орган и система
в човешкото тяло, които да не се увреждат от замърсяването на въздуха“,
уточнява той.
Някои здравни ефекти са остри и бързи и те обикновено не са истинският
голям проблем, защото се усещат бързо
и пациентите могат да вземат мерки
бързо. Истински големите последици
са от неусетното, продължително за-

мърсяване, на които се излагаме всички
ние, защото с всяко вдишване вкарваме
по малко отрова в белия дроб и това в
продължение на десетилетия довежда
до това, че белият дроб започва да страда, получават се промени по бронхите
и по алвеолите. Освен това съдовата
система страда, защото тези дребни
частици влизат в алвеолите и влизат в
кръвоносната система. Оттам увреждат кръвоносната система, мозъчносъдови заболявания, други неща.
Ясно е, че страдащите от белодробни или сърдечно-съдови заболявания
ще са чувствителни към влошено качество на въздуха. Но за определени
групи замърсяването е особено опасно,
а именно децата и възрастните хора.
„Те имат много малки адаптационни
възможности, не могат да компенсират с други органи и системи това,
което се струпва като въздействие“,
обяснява д-р Симидчиев. Рискови групи
са и най-различни хора, чиято професия
изисква да попадат в особено замърсени зони - регулировчици например или
бременните жени.
Хората, които спортуват навън,
също трябва да имат едно наум, тъй
като активността увеличава броя
вдишвания, а с тях расте и количеството прах, който поглъщаме. „Ако трябва
да избираме между това да спортуваме
и да дишаме повече мръсен въздух обаче, по-добре все пак е първото“, казва
лекарят.

Решение с противогаз

„Всяко нещо, което намалява експозицията към замърсителите, е полезно“,
казва д-р Симидчиев. Накратко, найефективното решение за личното здраве би било да се преместим извън замърсения град. Това очевидно невинаги
е практично решение. Затова е важно
замърсяването да бъде видимо, като
измерването е най-важната стъпка, за
да се взимат адекватни мерки, смята
лекарят.
Когато се измерват замърсителите,
човек знае, че навън е по-чисто или > 68
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обръща внимание на здравните ефекти
от замърсяването на въздуха у нас.

по-мръсно, и съответно знае дали да
отвори прозорците. Уредите за пречистване на въздуха или климатици с
филтри са други трикове за оцеляване.
„Има неща, които са малко като
кръпка - частично, недългосрочно,
тактическо решение. Не ми харесват
много, но работят. Например може да
се сложи филтрираща маска“, обяснява
д-р Симидчиев. Разказва за негов приятел, който носи противогаз, докато
кара колело из столицата. „Откакто го
носи, му се нормализираха чернодробните проби, кожата му се изчисти, въобще
тялото му започна да се възстановява
от нивото на замърсяване, което преди
това поемаше, карайки по 50 км на ден
своя велосипед.
Що се отнася до трафика, шофьорите
не трябва да се чувстват комфортно в
удобните седалки на своите автомобили. „Проблем е придвижването с автомобили, защото много хора не осъзнават,
че, движейки се с тях, ние попадаме в
улей, който наричаме „път“, и по този
улей този пред и зад нас бълва от ауспуха ФПЧ и въглеводороди и изгорели химикали. Това се засмуква през климатика
и се вкарва в купето. Тоест шофьорите,
които си седят и си дишат спокойно
зад волана, въобще не са по-малко, а напротив - са по-замърсени“, обяснява
д-р Симидчиев.
Другият виновник за замърсяването - битовото отопление, се нуждае
от сериозни промени и в политиките.
Затова е важно отоплението да става
с модерни уреди, не непременно скъпи, а
такива, които просто намаляват силно
количеството на вещества. Енергийните помощи трябва да се преосмислят
и например модерни печки да са част
от тях, за да се намалят емисиите от
комините.

Бъдещето е в данните

Всъщност решението на проблема е
както в ръцете на държавата, така и
в това на хората, потенциалните пациенти. Ако те обаче не знаят какви
са рисковете, няма да имат и стимули да променят навиците си. „Според
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едно проучване на „За Земята“ хората
не са запознати с проблема. То показа,
че само 55% от хората знаят, че има
такъв проблем, а 20% не знаят“, цитира
д-р Симидчиев. Национално представително проучване на „Алфа рисърч“ от
октомври пък показа, че 11.2% от българите изобщо не са запознати дори с
един риск за здравето им вследствие
на мръсния въздух. Все пак обаче почти
80% от хората са наясно, че белодробните заболявания са риск.
Затова пулмологът отбелязва, че
гражданската инициатива с измервателни станции AirBG е важна стъпка
напред, тъй като прави проблема видим
чрез карта на живо на замърсяването.
Информация е нужна и при взимането
на решения от страна на местните и
националните власти. „Взимаме решение тогава, когато можем да докажем
полза. Например като лекар за мен ще е
важно да видя мярка, която да намали
честотата на острите респираторни заболявания. Тоест правим нещо и
следим колко са били преди и след него“,
обяснява той.
Има пропуски дори и в изследването
на ефектите на мръсния въздух върху
човешкото здраве у нас. Чуждите разработки могат да служат за основа,
но е от значение да анализираме как се
отразява тук заради специфичните географски и социални характеристики
на страната. „Иначе по света е ясно,
че имаме линейна зависимост между
нивото на замърсяване и нивото на
риск от смъртност, както и нивото
на риск на всякакви други заболявания“,
уточнява той.
„Предвид горепосоченото не са налице
обективни данни за оценка на степента
на влияние на качеството на атмосферния въздух върху здравното състояние на населението в София“, пише
дори в доклада на столичната здравна
инспекция по темата за качеството
на въздуха. Съответно, както предлага
д-р Симидчиев, трябва първо ефективно
да измерим проблема, а след това да използваме това познание, за да го решим
дългосрочно. 
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Вагината може
да се възстанови
до състояние,
характерно за
по-млада възраст
доц. д-р Румен Димитров,
управител на Медицински център „Фемина“
Кога „остарява“ вагината?
Това се случва след приключването на менструалния цикъл,
когато вследствие на липсата
на хормонална стимулация започват процеси на атрофия.
Оттам се променя и флората
на влагалището. Нормалната
млечнокисела бактериална
флора няма добри условия да
съществува и се замества от
друга, която може да създаде
проблеми – това са микроорганизми от чревен, от кожен
произход. Когато яйчниците спрат да работят, найважните обитатели на влагалището - млечнокиселите
бактерии, изчезват и влагалището се колонизира от нетипични за него нашественици.
В този период от живота
лигавиците на влагалището
изтъняват и започват да създават неприятни симптоми
при жените като сухота, повишена чувствителност, дизурия (болка при уриниране),
болка при полово сношение,
дискомфорт, сърбеж.
Атрофията на влагалищната лигавица може да се спре
с хормонална терапия - локална или системна. Тя е найефикасното средство, но има

много случаи, в които е противопоказана поради наличието
на други заболявания. Освен
това тя изисква постоянен
ангажимент от страна на пациентките, което понякога
омръзва и изпълнението й се
преустановява. Най-големият проблем е, че терапията е
абсолютно противопоказана
при злокачествени заболявания на гърдата, които са
най-честите злокачествени
заболявания при жената.
Какво представлява „обновяването“ на вагината?
Това е процедура, при която
чрез лазерна светлина с определени характеристики
като честота, енергия, брой
и продължителност на импулсите се постига стимулиране
на тъканите на влагалището.
Тя предизвиква продуциране
на нови колагенни влакна и
разрастване на нови кръвоносни съдове – процеси, които
са били загубени с възрастта.
Така вагината се възстановява до състояние, характерно
за по-млада възраст.
Има различни режими на
лазерно третиране в зависимост от това дали става
въпрос за възрастни жени или

за млади жени, които страдат
от отпуснато влагалище след
раждане например. Това влияе
на сексуалния им живот и самочувствието им и те търсят промяна.

половин час, предназначен за
гинекологичен преглед, тази
процедура може да се изпълни.
За по-чувствителните пациенти има предвидени специални обезболяващи препарати.

В какъв период настъпва
промяната след процедури
с лазера?
Част от ефекта настъпва
практически веднага след
процедурата. За разгръщане
на пълния ефект обаче е необходимо време от порядъка на
поне месец. Това е времето за
новообразуването на колагена
и за разрастването на кръвоносните съдове, на които се
дължи лечебният ефект.

Колко процедури са необходими, за да стимулирате обновяването на влагалището?
Препоръчителни са три процедури през един месец.
Когато става въпрос за стягане на влагалището при помлади жени, при изпускане на
урина при кашляне и кихане,
се използват по-различни
параметри на лазера, които
водят до незабавен ефект на
свиване. Той е резултат от ремоделирането на колагенните
влакна, които се скъсяват и
това се усеща веднага. Следва
го образуването на колаген, за
което е необходимо известно
време.
Когато чух за пръв път за вагинално подмладяване, това
ми прозвуча почти еретично. След това обаче разбрах,
че става дума за сериозна
наука. Както можем да подмладим лицето с лазер, така
има апарати, които могат да
въздействат за обновяването
на други тъкани.

Колко време трае процедурата и болезнена ли е?
Става въпрос за безболезнена и безопасна процедура.
Влагалището се третира със
специална сонда и апликатор.
Правят се няколко преминавания с лазера през влагалището
в зависимост от това дали
става сума за тонизирането
му при по-млада жена или за
повлияване на атрофия при
по-възрастна жена.
Самото третиране трае 5 - 10
минути, тоест в рамките на
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РИСКОВЕТЕ
ОТ БЕЗГЛУТЕНОВАТА
ДИЕТА

Б

ТОВА Е ПЕРФЕКТНА ПАЗАРНА НИША,
ТЪЙ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СМЯТАТ,
ЧЕ ДАВАТ ПАРИТЕ СИ ЗА ЗДРАВЕ

Фондация „Инициатива за българско рационално общество“

Българите сме изключително добри в намирането на начини да усложним живота
си. Започването на модерни, но потенциално опасни диети, без да има реална
нужда от това, е прекрасен пример за
проблемите, които човек може сам да си
създаде. В последните години глутенът
се превърна в нещо като обществен враг.
Многобройни нутриционисти и алтернативни лечители препоръчват изключването на глутена от храната за лечение
на автоимунни заболявания и дори при
напълно здрави хора. Вече във всеки хранителен магазин има щанд с безглутенови
храни, които са за подбран „елит“ от хора,
можещи да си позволят високите цени с
обещанието за бъдещо благоденствие.

Опасен ли е наистина
глутенът? И ако да, за кого?

Като лекар и асистент по гастроентерология в университетска клиника често ме питат за потенциалните рискове,
свързани с глутена. Много хора се интересуват трябва ли да го изключат от диетата си, защото са чули по телевизията,
че някой препоръчва това.
Краткият отговор за нетърпеливите
е, че при почти всички хора спирането на
глутена е грешно и ненужно, като дори
може да бъде опасно. Това показват на-

КАПИТАЛ | 2018

учните данни на този етап, а те са найдоброто, с което разполагаме.
Подробният отговор изисква повече
обяснения и цитиране на статии, публикувани в престижни научни списания.
Глутенът е белтък, който се съдържа в пшеница, ръж и ечемик, съответно във всички храни, приготвени с тези
продукти.
Около 1% от населението на земята
има автоимунното заболяване глутенова
ентеропатия, което засяга тънкото черво. При тези хора безглутеновата диета
е задължителна и те нямат друг избор.
Ако имате глутенова ентеропатия, дори
малки количества глутен могат да причинят сериозни симптоми. Пациентите
с това заболяване получават подробни
инструкции за своята диета, която е и
единственото налично лечение към момента.
Но огромната част от населението
няма автоимунното заболяване глутенова ентеропатия. И въпреки това много
хора решават самоволно, без консултация
с лекар, да спрат приема на глутен. Това
най-често е продиктувано от желание
за спазване на „модерни диети“ и „здравословен начин на живот“. Залитането
към безглутенови продукти вече доведе
до създаването на нова търговска ниша,

а именно скъпи продукти, за които се
твърди, че не съдържат глутен.
Проблемът не е за подценяване. Много хора мислят, че давайки парите си за
скъпи храни, водят по-здравословен начин
на живот.
Но дали наистина е така? Нека разгледаме научните данни за безглутеновата
диета и последствията от нея.
Рисковете от безглутеновата диета
биват няколко вида – дефицит на хранителни вещества, затлъстяване и диабет, сърдечно-съдов риск, натрупване
на тежки метали и цена.

1. Дефицит на хранителни
вещества

Спазването на безглутенова диета е изключително трудно. Пълното изключване
на определени храни крие голям риск от
хранителни дефицити.
Статия, публикувана в престижното
научно списание Clinical Nutrition, посочва,
че безглутеновите продукти са бедни
на витамин B12, витамин D, фолиева киселина, желязо, цинк, калций и магнезий.
Неслучайно пациентите с глутенова ентеропатия, които нямат избор и трябва да спазват безглутенова диета, се
проследяват за дефицит на хранителни
вещества.
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2. Затлъстяване и диабет

Ако в безглутеновите храни липсва определена съставка, изниква логичният
въпрос какво се добавя в тях. И според
вече цитираното проучване за съжаление
често отговорът е захар, калории и мазнини. Много от безглутеновите продукти имат висок гликемичен индекс, което
означава, че бързо повишават кръвната
захар. Безглутеновите храни също така
са бедни на фибри, които са известен защитен фактор срещу диабет. Проучване
на Американската сърдечна асоциация
показва, че приемът на глутен е асоцииран с намален риск от възникване на
диабет. Всичко това трябва да ни алармира, че в желанието си да водим по-здравословен живот може сами да увеличим
риска си от заболявания, които целим да
избегнем. И всичко това може да се случи,
защото лесно се поддаваме на агресивни
реклами и анектдотични данни.

3. Сърдечно-съдов риск

Английско проучване с над 100 000 участници, които нямат глутенова ентеропатия, показва интересен резултат –
хората, докладващи най-нисък прием на
глутен, имат повишен риск от сърдечно-съдови болести в сравнение с хората,
приемащи повече глутен. Участниците в

проучването са проследявани в продължение на 25 години и резултатите имат
сериозна научна тежест – решенията
ни днес могат да доведат до нежелани
последици в далечното бъдеще.

4. Риск от натрупване
на тежки метали

Проучване от 2017 сравнява лабораторни
проби от 115 души на безглутенова диета и 11 239 души, които не са на такава
диета. Резултатите са притеснителни
– хората, спазващи безглутенова диета,
имат повишени нива на арсен, живак,
олово и кадмий, което най-вероятно се
дължи на прекалено висока консумация
на морски дарове и ориз за заместване на
липсващите зърнени култури. Нивата на
арсен са били не само повишени, но дори в
токсични граници. Интересен факт е, че
само 11 от тези 115 души са имали диагноза
глутенова ентеропатия, останалите са
започнали диетата по някаква друга причина. Едва ли някой знае и се замисля за
посочените резултати, когато самоволно
реши да спре приема на глутен.

5. Цена

Не на последно място безглутеновите
продукти са скъпи. Едва ли ви трябва проучване, за да ви убедя в това, но все пак
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английско проучване показва, че цените на
безглутеновите храни са 4 пъти по-високи в сравнение на аналогични продукти.
Безглутеновите продукти са перфектна пазарна ниша, защото се таргетират
хора, които мислят, че дават парите си за
здраве. Но научните данни казват друго.
Замислете се на кого вярвате – на самозвани „експерти по хранене“, чиято
единствена работа, изглежда, е да обикалят по телевизии, или на лекари, провеждащи статистически контролирани
научни проучвания?
Масовото възприемане на безглутеновата диета е прекрасен пример за
надмощието на маркетинга над науката. Принципът на действие е ясен –
уплашете широката публика, че нещо е
опасно, и накарайте хората да купуват
вашите продукти. Често научните данни
остават на заден план, защото сериозна
част от публиката избира да се довери
на харизматични псевдоексперти, а не
на квалифицирани лекари.
Запомнете, че започването на диета
може да бъде опасно и да крие неподозирани рискове. Това важи в пълна сила
за безглутеновата диета, която става
все по-популярна. Задължително се консултирайте с лекар, преди да изключите
глутена от храната си. В противен случай може да си навредите, без дори да го
осъзнавате. 
Фондация „Инициатива за българско рационално общество“ е неправителствена
организация в обществена полза. Включва
критично мислещи българи, защитаващи
научния метод и борещи се срещу псевдонауката и фалшивите новини. Основната
цел на фондацията е популяризиране на
критичното мислене, основно чрез научни
публикации на достъпен и разбираем език.
Екипът включва: д-р Стефан Митев - лекар,
основател на фондацията, асистент по гастроентерология в университетска болница
в София, Габриел Димитров - студент по
медицина, Катрин Майсторска – копирайтър и влогър, Васил Койнарев - преподавател
и редактор, журналист и привърженик на
критичното мислене, Джелал Моллов - студент по информатика, програмист и етичен
хакер, Костадин Зашев - доктор по ядрена
физика и фитнес инструктор.
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ДОЦ. Д-Р РАДА МАРКОВА, ДМ:

ГРИПНИТЕ ВИРУСИ СА ОСОБЕНО
АГРЕСИВНИ ПРИ ХОРА С
НАМАЛЕНА ИМУННА ЗАЩИТА

Н

Намираме се на прага на поредния есенно-зимен сезон. Както всяка година, освен класическите респираторни вируси
– риновирус, аденовирус, респираторно–
синцитиален вирус, парагрипен вирус,
разбира се – очакваме и грипната вълна
с грипни вируси А и В. Последната вероятно ще започне декември и ще има пик
януари-февруари. Както всяка година, при
нарастване на броя заболели ще се обяви
епидемия. Грипните вируси са особено
агресивни при групите хора с намалена
имунна защита – това са възрастните
хора над 65 години и малките деца под 1
година. Тази година се предлага за противогрипна защита 4-валентна противогрипна ваксина, която е подходяща за
имунопрофилактика на грип на всички
възрасти (над 6-месечна възраст) и особено при децата и възрастните с хронични
заболявания (астма, диабет, ХОББ и др).
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Каква е най-подходящата превенция на
вирусните инфекции при бебетата и
малките деца?
- При бебетата, които са на кърма,
разчитаме на имунитет от майката
благодарение на антитела, преминали през плацентата или кърмата. При
малките деца, които не посещават детски колектив, изолирането от болни е
най-ефективният метод на предпазване. За тези, които посещават детски
ясли или градини, е доста по-сложно.
Понастоящем контролът „на входа“ на
детските заведения е доста ограничен
и слабо ефективен, групите в детските заведения са големи и децата често
са в активен контакт с респираторни
вируси. При тези деца намират място
имуномодулаторите, както и закаляването и правилното хранене.
Кои са най-често разпространените митове по отношение на превенцията на
вирусните заболявания сред майките
по ваши наблюдения?
- В XXI век прекалено внимание се отделя на имуномодулаторите, подценяват се физичните фактори на защита
като закаляване, физиотерапия, както
и правилното хранене. Не може децата
да приемат химични субстанции целогодишно. При доста от препаратите с
имуномодулиращ ефект липсват клинични проучвания в детска възраст и
яснота за промените в имунитета, до
които водят. Майките считат, че когато децата приемат непрекъснато

имунен препарат, не следва да боледуват. Съществува масово неразбиране, че
детският имунитет „съзрява“ и става
„компетентен“ чрез боледуване. Тоест
децата до 4-5-годишна възраст е нормално да боледуват на всеки 1-2 месеца
от различни вирусни инфекции.
При колко висока температура и с каква
продължителност трябва да се посети
лекар?
- Има едно неписано правило за обръщаемост към педиатър – детето
следва да има температура от поне 3
дни и някакви други симптоми, както
и променено общо състояние, за да се
потърси лекарска помощ. Не толкова
стойността на температурата или
продължителността й са важни, колкото общото състояние на детето,
апетитът, приемът на течности и
наличието на други обезпокоителни
прояви – например гърч, обрив, повръщане и т.н. При последните, дори и при
ниска температура, се търси компетентно мнение. Иначе повечето вирусни инфекции протичат с температура за 2-3 дни и добро повлияване от
симптоматични средства, витамини
и антипиретици. Тогава домашното
лечение е достатъчно.
Какво трябва да знаят родителите за
дишането на детето и кога да потърсят помощ? Могат ли родителите да
разпознаят хриповете?
- Дишането на всеки човек е такъв не-

прекъснат и физиологичен процес, който в нормални условия не се регистрира
от околните и не води до звукови феномени. Винаги когато дишането при
деца е учестено, шумно, с ретракция
на дихателните мускули (тираж), поява на ноздрено дишане или посиняване
(цианоза), се касае за сериозен проблем
и трябва да се потърси лекарска помощ.
Част от „хриповете“ от гърдите на
децата могат да се разпознаят и от
родителите – например „ свиренето“
при деца с астма или бронхиолит или
„хриптенето“ при деца със задържани
секрети в бронхите. Отклоненията в
нормалното дишане следва да насочат
детето и неговите родители към лекар.
Настояват ли родителите за изписване
на антибиотици, самопредписват ли ги
при вирусни инфекции и защо това не е
подходяща посока?
- Родителите винаги са разделени
в две посоки – или самостоятелно решават да започнат антибиотик, или
изчакват, и то прекалено дълго, за
включване на антибиотик. Истината
за антибиотичното лечение е строго
индивидуална, следва да се преценят
комплекс от клинични, лабораторни и
микробиологични показатели, за да се
вземе подобно решение, което трябва
да бъде клинично обосновано. В България е налице много честа употреба на
антибиотици както в доболничната,
така и в болничната сфера.
Как вирусната инфекция преминава в
бактериална?
- При строго вирусните инфекции се
осъществява взаимодействие между
вируса и макроорганизма, в резултат на
което или човек се „справя“ с вирусната
инфекция ( благодарение на неспецифичния и специфичния си имунитет), или
бактерии, които обитават човешкото
тяло, при определени условия стават
„болестотворни“ и водят до влошаване
в протичането на заболяванията. Разбира се, има и изначално тежки бактериални инфекции. Ролята на клинициста е да прецени кога и какво да изследва
и как да лекува съответното състояние
и клинична диагноза.

Визитка:
Д-р Рада Маркова завършва медицина в
Медицински университет - Варна, като
„Златен Хипократ“ на випуска.
От самото начало на кариерата си
д-р Маркова работи като педиатър в
университетски детски клиники - първоначално в МБАЛ „Св.Марина“ - Варна,
а впоследствие - в Университетската детска болница - София , където
последователно е специализант по
педиатрия, ординатор, асистент и
главен асистент. Има стаж в Клиника
по неонатология - СБАЛДБ, Интензивен сектор - СБАЛДБ , а последните
17 години - в Клиника по педиатрия на
УМБАЛ „Александровска“. През 2004 г.
д-р Маркова придобива специалност
по детски болести, а през 2011 г. - по
детска пулмология. Има магистратура
по бизнес администрация и здравен мениджмънт - УНСС. През 2016 г. защитава
докторска дисертация на тема „Издишан азотен окис при деца с бронхиална
астма“ и получава научното звание доктор. През 2018 г. придобива ОНС доцент
към НИИ на МУ – Плевен. Научните й
интереси са в областта на детската
пулмология - хроничните заболявания на
дихателната система - бронхиалната
астма, муковисцидозата, неинвазивните методи на оценка на алергичното
възпаление. Д-р Маркова има опит в
провеждането на клинични проучвания
фаза II и III. Има специализации в САЩ и
Австрия. През септември 2012 г. става
управител и идеен основател на МЦ
„Първа детска консултативна клиника“
- София. Посвещава следващите години
от живота и работата си на амбулаторната педиатрия, профилактиката
в детска възраст и проследяването
на децата с хронични заболявания.

> ПРОФИЛ
Д-р Ивайло Димитров е завършил
медицина в Медицинския университет - София, през 1993 г., придобива
специалност „Педиатрия“ през 1999 г.
От 2000 г. е общопрактикуващ лекар в
поликлиника „Младост“, гр. София.

Ваксините водят
до удължаване на
човешкия живот
д-р Ивайло Димитров,
общопрактикуващ лекар
в поликлиника „Младост“, гр. София

Д-р Димитров, какви са основните предизвикателства в работата на педиатрите и общопрактикуващите лекари
при изпълнението на имунизационния
календар?
Предизвикателствата при изпълнението на имунизационния календар от един
общопрактикуващ лекар с всяка изминала година се увеличават. От една страна,
недостатъчното производство на определени ваксини в европейски мащаб и
ненавременните търгове на здравното
министерство водеха до неритмично
снабдяване и промяна в самия календар.
За две години поне два пъти сменяхме
схемата петвалентна–шествалентна ваксина при децата, дори ползвахме
и четиривалентна. Например новородените от януари до октомври 2018 г.
подлежат на неколкократна имунизация с петвалентна, а от октомври 2018
- с шествалентна ваксина. Това води не
само до усложняване на отчетността
и самото изпълнение, но и до проблеми с
информираността на родителите защо
се случва това.
Проблем в една голяма педиатрична
практика, която е посещавана от множество заболели деца и възрастни пациенти, е, че трябва да се организира
безопасна среда за здравите деца, за да
се осъществят имунизациите.
От трета страна е флуктуиращият
процент на родители, които не желаят
децата им да бъдат имунизирани, тъй
като е необходимо лекарят да отдели
достатъчно време, за да ги убеди.
Какви са основните митове за ваксините, които достигат до вас чрез родителите?
Митовете за ваксините са като градските легенди. Те изплуват и изчезват

през определени периоди от време, но се
поддържат живи, особено в една среда
на увеличаващи се лъжливи новини. Като
че ли популярният преди тридесетина
години мит, че чрез ваксините се стерилизират хора, е останал в миналото, но
не се знае кога ще се появи отново. Днес
на първа страница е ваксината срещу
морбили, паротит, рубеола и аутизмът
– тема, обсъждана и оборвана 20 години.
Дискутира се и съдържанието на живак
(тиомерзал) в някои от ваксините, уж
водещ до аутизъм, деменция и какво ли
още не. Това е повод множество хора да
изследват съдържанието на тежки метали в знайни и незнайни лаборатории,
разбира се, извън България. Интересно
как ли се чувстват по-възрастните хора,
които имат пломби с амалгама?! Фактът
е, че от 2001 г. няма тиомерзал във ваксините.
Друг мит е, че ваксините се произвеждат
и прилагат единствено и само за да генерират големи печалби за фармацевтичните корпорации. Факт е, че ваксините
са сред факторите, довели до повишаване
продължителността на човешкия живот от ХХ век насам.
Още един мит - ваксините претоварват
организма и днешните многовалентни
ваксини го обременяват още повече. Имал
съм случаи, в които родители искат да
приложим несъществуващи от десетилетия еднокомпонентни ваксини. Днешните ваксини съдържат многократно
по-малко антигени, отколкото тези, с
които са имунизирани хората на средна
възраст и дори поколението от 90-те
години на миналия век.
Има и по-невинни митове – като този,
че ваксинираните бебета не трябва да
се къпят; не трябва да бъдат в контакт
с други деца, за да бъде ефективна вак-

сината; да не се пропуска прием, защото
всичко трябва да започне отначало, и др.
Как си обяснявате възникването на
движението срещу имунизациите?
Срещате ли такива настроения в ежедневната си работа?
Смятам, че движението срещу ваксините е съществувало винаги, под различни
форми. В практиката си съм забелязал
две зависимости: при появата на нова
ваксина максимум след една година се
явява и „информация“ за „вредата” от
нея. Още през далечната 1990 г., в ерата
без интернет, при започналата задължителна имунизация с ваксина срещу
хепатит В се появи лъжлива информация
в пресата за бебе, починало след прилагането й. То за жалост бе с вродена тежка
чернодробна патология, която нямаше
нищо общо с имунизацията. Когато ваксина се включи в имунизационния календар и се заплаща с публични средства,
слуховете, че е „опасна“ и „вредна“, се появяват веднага. Примерите са много и можем да ги видим, като сравним процента
на имунизирани момичета срещу рак на
маточната шийка у нас и в държави като
Великобритания и Австралия.
Всъщност процесите в едно глобално
общество протичат едновременно. Поколенията се уеднаквяват и фактът, че
не се случват епидемии от инфекциозни
заболявания, водещи до смърт и инвалидизация, създава чувство за несъществуване на тези болести. Няма памет за
заболявания като дифтерия и полиомиелит. Появата на епидемия би довела до
паника и обратен ефект – виждал съм
трескаво търсене на противогрипни
препарати по време на обявена грипна
епидемия.

Има хора, които са категорични „антиваксъри“, желаещи да съчетаят пасторалността на чистия селски живот със
супертехнологиите. Има и такива, които
просто имат страхове и не са информирани. Една грамотна бременна жена
ме запита: „А Вие всъщност защо сте за
ваксините?” След разговора ни тя нямаше против прилагането на задължителните имунизации върху вече роденото
си здраво бебе.
От миналата година Министерството на здравеопазването поема чрез
национална програма ваксините срещу ротавируси. Какво е мнението ви
за тях? Осъзнават ли родителите
възможностите за превенция чрез
имунизация срещу ротавирусен гастроентерит?
Програмата за превенция на ротавирусни заболявания е пример за добре обезпечена и организирана работа. От начина
на поръчка, доставка, съхранение при
транспорт и документация не може да
се желае повече. Аз прилагам от години
въпросните ваксини и смея да твърдя,
че нямам дете със завършен имунизационен статус, заболяло от ротавирус.
Напротив – има деца, неколкократно
боледуващи от въпросния вирус, с хоспитализации в инфекциозни отделения,
водещи до стрес за тях и родителите.
Като че ли и фактът, че се прилага перорално, я прави и по-приемлива за родителите. В практиката си провеждам
ежемесечно над 100 имунизации и това,
с което не мога да свикна, е, че причинявам болка чрез спринцовката. Мечтата
ми е с напредването на технологиите
в бъдеще ваксините, които осигуряват
живот, да се прилагат по-безболезнено
на бебетата.

Бизнес моделът
ни е пазарен
и прозрачен
Д-р Петър Дучев,

собственик на ДЕНТАЛНА КЛИНИКА ПЕТЪР ДУЧЕВ - София

> ПРОФИЛ
Д-р Дучев завършва дентална медицина през 2002 г. във Факултет
по дентална медицина към Медицинския университет в гр. София.
Той е асоцииран член на Европейската академия по естетична стоматология (EAED), член на Американската академия по козметична
стоматология (AACD), член на международния редакторски борд на
списание „Междудисциплинарна стоматология и неврология“, член на
GIDE и главен лекар на клиниката. Той е национален лектор и ръководи обучителна програма за следдипломно обучение на Nobel Biocare,
лидер в имплантологията. Носител на 2-ра награда в едногодишната
мастер програма на GIDE – Global Institute for Dental Education към
Университета на Калифорния в Лос Анджелис за 2012 г.
Клиничната му работа е съсредоточена в планиране и менажиране при комплексно лечение на пациентите в DENTAL CLINIC PETAR
DUCHEV, имплантология, пародонтална пластична микрохирургия,
сложни случаи на протeзиране върху естествени зъби.

Кои са клиентите на вашата клиника?
Нашият идеален клиент е мъж или жена
на възраст 50 плюс, който обикновено
се страхува от зъболекар, поради което
много неща в устата му са за правене.
Той е финансово обезпечен човек и след
като приключи неговото лечение, той
обикновено води след себе си и плаща за
още няколко души – деца, внуци, възрастни родители.
Колко голяма е клиниката?
Клиниката е 440 квадратни метра, намира се в сградата на Европейския парламент в София и в нашия бизнес модел тя
има само четири работни места, едното
от които е операционна. Минималното
изискване за един дентален кабинет е 12
квадратни метра. На тази квадратура
можехме да направим 12-14 кабинета без
никакъв проблем, но нашата идея не е
да работим на конвейер. Ние искаме малък определен брой пациенти, на които
предлагаме извънредно високо качество
на услугата.
Какво още включва вашият бизнес модел?
Ние сме позиционирани в премиум сегмен-

та и се опитваме да работим по следния
начин – пациентът идва в клиниката и
за него започват да работят трима или
четирима изпълнители на съответната
услуга. В други медицински структури и
практики обикновено се случва обратното - един човек да обслужва няколко
пациенти едновременно. При нас съотношението е обърнато и ние се стремим
да предоставим на пациента възможно
най-добрата услуга. Започваме с това, че
му осигуряваме място за паркиране на
частен паркинг, че има кой да му вземе
връхната дреха и да му предложи напитка. Освен това в клиниката никой от пациентите никога не се движи сам - винаги
има някой от екипа, който го съпровожда
и е готов да му помогне. Работим на изключително чист и ясен пазарен принцип
– пациентите влизат, виждат какво има
в клиниката, виждат оборудването, виждат хигиената, виждат усилията, които
правим за тях, разказваме им защо е толкова скъпо, каква е моята квалификация,
каква е квалификацията на всеки един от
екипа, каква е квалификацията на двамата италиански зъботехници, с които работим, в кои международни организации
членува клиниката. След това пациентът

получава ценово предложение. Съгласява
се – плаща си от джоба и се лекува, не се
съгласява – разделяме се като приятели и
си тръгва. Това е чист пазарен механизъм.
Няма фонд, няма застраховки. Можем да
издадем всякакви документи, които са
необходими на пациента, ако той желае
това, за да може да си възстанови някаква сума от частен здравноосигурителен
фонд, но не работим директно с фондове.
Как оцелява клиниката без договор с
НЗОК?
Щеше да бъде много трудно да оцеляваме, ако имахме с договор със здравната
каса. Здравната каса плаща на изключително ниски цени лечението на зъби и за
изключително малък брой лечебни манипулации, някои от които ние въобще
не извършваме. Например – през XXI век
е абсолютно ненужно да се правят подвижни конструкции, които не възстановяват нито естетиката, нито функцията. Здравната каса, обратно на нашето
мнение, прие съвсем наскоро да плаща на
възрастните пациенти един комплект
подвижни протези. Става дума за технология около 1940-1950 година, т.е. технология от Втората световна война, която

в момента здравната каса приема като
нещо ново за пациентите. Това е такава
тотална отживелица, че все едно някой
да реши да ни купува каруци, с които да
се придвижваме. Част от материалите,
които касата заплаща (амалгама и химиополимер), също са непознати за нашата
практика от поне 10 години, тъй като са
толкова стари и архаични, че работата
с тях снижава качеството на лечението.
Пациентите знаят ли предварително
какво точно включва тяхното лечение?
Да, знаят, има цялостен механизъм за
това. Поставили сме условия, с които пациентът трябва да се съгласи предварително, за да влезе в нашия „частен клуб“.
Първо – аз като главен лекар се срещам
предварително с всеки пациент за консултация. За да направя консултацията, абсолютно задължително е да видя
актуална панорамна снимка на зъбите
на пациента. Това са две от условията,
които трябва да бъдат изпълнени. Ако
пациентът не е съгласен с тези две условия и е дошъл само заради „дупка в зъба“,
нашият бизнес модел не е приложим и
това не е нашият пациент. Не става по
следния начин – вървя си по улицата, усещам дупка в зъба, виждам една красива
клиника, влизам и ми го оправят. За да
се лекува при нас един пациент, финансите са необходимо, но не първо условие.
Пациентът трябва да е готов да следва
нашите изисквания към него. Заплащането на всяка услуга е задължително, но
не е първо условие. Най-напред нашият
пациент трябва да се съгласи да му се
направи рентгенова снимка и да е наясно, че разглеждайки снимката, мога да
открия много проблеми в неговата уста,
за които той даже не подозира. Понякога
тази снимка може да спаси живот – ако
е започнал например някакъв вид рак на
костта. Това е доста груб и нерафиниран
пример, но са възможни и такива случаи.
Третото изискване е за професионално
почистване на зъбите и зъбната плака,
преди да започне същинското лечение.
Това са условия, без които не можем да
продължим нататък. Изключвам спешните ситуации, но при нас те са обикновено
когато някой си счупи преден зъб и не
може да се покаже пред хората в този вид.
Рядко в клиниката идва пациент с болка.
Това е ситуация, която стоматологията
не трябва да допуска въобще. Ако някой си
счупи преден зъб, това е спешна ситуация
и ние възстановяваме проблема, без да
минаваме през целия този цикъл. Ако иска
обаче да продължи своето лечение и да
стане наш пациент – той се връща и преминава през стандартния бизнес цикъл.
След като още в началото сме събрали

цялата информация за пациента, правим
бизнес план в два варианта. Първият е
оптималнният, т.е. най-доброто, което можем да направим за пациента, без
никакви други условия. Вторият е с един
допустим компромис, но е доста приемлив, т.е. не е нещо, което правим само за
да изкараме някакви пари. Пациентът
има три варианта. Първо: „Тези нищо не
разбират, тръгвам си.“ Второ: „Вярвам
им, съгласявам се, приемам оптималния
вариант.“ Трето: „Приемам допустимия
компромис, който за момента е най-добрият за мен.“ Всичко е ясно, честно, още
от самото начало е на показ. Клиниката
ни е прозрачна – вътре в нея всичко се
вижда от единия до другия край, затова
системите и бизнес процесите, които
тя следва, също са прозрачни.
Колко средно продължава едно лечение?
Лечението е индивидуално, но над 80%
от нашите пациенти са тежки случаи, в
които става дума за възстановявания на
цялата уста. Понякога лечението може
да приключи в рамките на 6-8 месеца, но в
повечето случаи продължава 12-14 месеца.
Това е дълъг период, през който пациентите минават през различни етапи – на
преместване на зъбите (ортодонтски),
на хирургични вмешателства (поставяне
на импланти, корекция на венец и т.н.),
за които трябва време за заздравяване,
има и завършващи фази, така че средно
около година е продължителността на
едно лечение при нас.
Какви инвестиции са правени досега в
клиниката?
Инвестициите са изцяло частни - мои
и на съпругата ми. При откриването на
клиниката на 17 септември 2014 дължах
един милион лева. За бизнеса това са дребни суми, но за един зъболекар това са суми,
с които аз принципно не разполагах. Нямах пари, защото тъкмо бях изплатил
предишния си проект – “Авторска клиника”. Затова пък имах лист с 15 кредитора,
като на последния дължах малка сума.
Бях взел заеми отвсякъде, откъдето е
възможно – банкови, от програма “Джеръми”, кредитни карти. Това обаче беше
за добро, защото, ако имах един милион,
нямаше да направя клиника като тази,
тъй като щях да заделя поне 300 хил. за
черни дни. Всичко беше на кредит, така че
гледах каталога и поръчвах най-доброто.
Това, че нямах пари, ми позволи да не бъда
скъперник. Когато купуваш автомобил в
брой – си лимитиран, когато го купуваш
на лизинг – обикновено искаш повече екстри, защото дали лизинговата вноска ще
бъде 200 или 250 лв. - разликата не е чак
толкова сериозна.

Мода ли е да си поставяш импланти?
Не е мода. Това е абсолютна нужда. Ние
слагаме импланти, когато липсва зъб, и
това е различно от естетичната медицина. Борим се за зъба до последно, но
идва един момент, когато той е толкова
изхабен, че е по-добре да бъде заменен от
изкуствен. Ние никога не правим мост
между два здрави зъба, защото това означава да изпилим зъбите и да им съкратим
живота.
В кои организации членува клиниката?
Клиниката членува в The Leading Dental
Centers of the World, която е със седалище в Женева и с около 20-ина членове в
целия свят. Процесът на приемането
ни в тази организация продължи около
година. Кандидатства се с няколко медицински случая, които преминават през
два тура на одобрение, когато в подробности трябва да бъде представен всеки
един етап от лечението. Има и посещение на място за инспекция от световни
имена в денталната медицина. В тази
организацията от бившия соцблок членуват само още три клиники – в Москва,
Букурещ и Варшава. Освен това нашата
клиника е член на франчайзинговата
международна група “Заблотски”, родена в Украйна. „Интернешенъл груп Заблотски“ включва седем стоматологични
клиники – в Лвов, Киев, Москва, Варшава,
Мериленд, Ню Йорк, които оперират в
премиум сегмента. В тази група клиники
франчайзинг моделът ни дава не начините, по които да лекуваме пациентите
– ние имаме пълна свобода да избираме
лечебните методи, а бизнес процесите за
едно медицинско учреждение, работещо
в премиум сегмента.
Какви са плановете ви за развитие на
клиниката?
Имам една мечта - хората да нямат нужда от зъболекари и от дентални клиники.
Ако човек се грижи за своите зъби и ако
тази грижа е правилна, последователна
и не спира през целия живот, би трябвало да няма нужда от инвазивни зъболекарски вмешателства. Има много млади хора, които нямат нито един кариес,
защото живеят в модерно общество, в
което грижата за зъбите е задължителна и идва отвътре. Затова бъдещите ни
проекти са свързани с разкриването на
офиси за грижа за зъбите и венците без
лечение. Не е далеч моментът, в който
поне в големите градове инвазивните
дентални манипулации ще бъдат сведени до минимум. Не е далеч моментът, в
който зъболекарите ще се занимават с
превенция и профилактика, а не с агресивно лечение.
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Д-Р ЯНА АНАСТАСОВА-ЙОШИДА,
ДЕНТАЛЕН ЛЕКАР И РЪКОВОДИТЕЛ CEREC ОБУЧЕНИЕ
В DANUBE PRIVATE UNIVERSITY, АВСТРИЯ:

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ДАВАТ
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЩАДЯЩИ И
ПО-ПРЕЦИЗНИ МАНИПУЛАЦИИ
Д-р Анастасова, работите отдавна с
дигитални технологии и като преподавател, и като практикуващ зъболекар.
Какво представлява CAD/CAM и откога
навлиза по-масовото му приложение?
- CAD/CAM (от английски ComputerA i d e d D e s i g n /C o m p u t e r -A i d e d
Manufacturing - бел. авт.) представлява
сбор от софтуерни и хардуерни системи,
които позволяват проектиране и симулиране във виртуална среда на съответната изработка въз основа на дигитализираните данни.
CAD/CAM се прилагат в денталната
медицина и зъботехниката от около 25
години, но най-вече в областта на зъботехниката.
Това, което е новаторско в момента,
е широкият диапазон на приложение на
технологията и най-вече възможността
за един напълно интегриран работен процес от диагнозата до крайния резултат
от лечението.
Затова аз и предпочитам да говоря
не за CAD/CAM като за самостоятелен,
макар да е много съществен компонент,
а за дигитална дентална медицина в цялост. Така погледнато, тя едва отскоро
започва да намира по-масово приложение,
със значителен потенциал за развитие в
съвсем близко бъдеще.
Кои са държавите - лидери по прилагане
на дигитални технологии в стоматологията?
- САЩ, Германия и Швейцария са водещи
не само в прилагането, но и в развитието
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и производството. CAD/CAM технологията за дентална медицина е първоначално
развита от Цюрихския университет под
името CEREC - система, която и досега
продължава да е една от водещите. Други
висококачествени системи се предлагат
например от компаниите 3М, Planmeca,
3Shape.
В кои области на денталната медицина
приложението им е най-голямо?
- В момента те имат най-широко разпространение в областта на диагностиката, проектирането на зъботехнически
конструкции от различни материали и
съответната им изработка. Нека да дам
един пример с изработването на коронки.
Като за начало с помощта на скенер
или интраорална камера се заснемат зъбите, без да се налага взимането на отпечатъци - процедура, невинаги приятна
за пациента. Направените снимки се проектират върху монитор. Специален софтуер анализира дигиталния отпечатък
и изчислява идеалните пропорции за пациента, подходящия цвят на материала
и, разбира се, оптималната форма. Така
проектираният графичен модел може да
се наблюдава чрез компютърна симулация в триизмерен вид. По този начин не
само зъболекарят, но и пациентът също
е в състояние да си представи крайния
резултат. За самото изработване на коронката софтуерът препраща данните
или към шлифовъчен робот, или към 3D
принтер. Шлифовъчният робот изрязва
от блокче материал, например керамика

или цирконий, използвайки диамантени
пили, зададената форма. Принтерът пък
„разпечатва“ от полимерно блокче. Цялата процедура се извършва в рамките на
половин до един час, като пациентът не
трябва нито да носи временни коронки,
нито да идва неколкократно в кабинета.
Този начин на работа също така позволява и създаването на дигитално копие
за архив на текущото и на плануваното
дентално състояние на пациента. Индивидуалният архив дава възможност за
комплексно плануване на бъдещи лечения
извън границите на отделна стоматологична дисциплина. В бъдеще се очаква
и свързването на всички индивидуални
медицински данни за един пациент в дигитална база данни. Това в момента поради
различни причини е далеч от реалността,
но не и невъзможно. Конкретно би означавало, че един зъболекар, отваряйки архива
на пациента си, вижда, да речем, че страда
от остеопороза. Една остеопорозна кост
реагира по съвсем друг начин от здрава
кост, което би изисквало различен подход
при поставянето на импланти например.
Възможно ли е провеждането на по-сложни операции?
- Да, определено. Виртуалното планиране и провеждане на хирургически интервенции дава възможност за щадящи,
минимално инвазивни манипулации с поголяма прецизност. Тези включват високо
специализирани хирургични операции от
поставянето на имплант до цялостни
лицево-челюстни реконструкции. > 80
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ПРОФИЛ
Д-р Яна Анастасова-Йошида е
завършила Факултета по
дентална медицина към Медицински университет - София.
Веднага след това постъпва на
работа в семейната клиника на
родителите си, която има над
20-годишна история. Същевременно придобива специалност
протетична дентална медицина
и започва преподавателска дейност в катедрата „Протетична
дентална медицина“ на МУ. През
2010 г. се насочва към университетската клиника на Universität
des Saarlandes, Германия, където
пише дисертационен труд под
ръководството на проф. д-р Петер Поспих. След завършването
си работи като завеждащ лекар в
Danube Private University, Австрия,
където специализира и преподава
естетична дентална медицина
и имплантология. Заедно с това
тя е главен лекар и ръководител
на CEREC обучението в университета. Сертифицирана е като
лектор по CAD/CAM технологии в
Digital Dental Academy в Берлин. Д-р
Анастасова–Йошида беше лектор
на тазгодишното издание на
международния конгрес Sofia
Dental Meeting, който се проведе
в края на септември. Фокус на
конференцията бяха иновациите в денталната медицина и
възможностите, които се откриват с развитието на дигиталните технологии. В рамките на
конгреса д-р Анастасова-Йошида
проведе и уъркшоп по прилагането на технологията CAD/CAM в
зъболекарската практика.
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С помощта на тази технология може
например да се изчисли точната желана позиция и наклон на импланта, което
улеснява значително работата в близост
с важни анатомични структури, като
така се избягват иначе често срещани
усложнения.
Кои са конкретните преимущества за
пациента?
- Преимуществата са много. Както
вече споменах, в повечето случаи осезателно се намалява продължителността
на лечението. Но на първо място бих подчертала значително по-голямата прецизност при диагностиката, планирането и
провеждането на лечението. Също така и
от гледна точка на естетика и комфорт,
тъй като софтуерите изчисляват конструкции, които да прилягат безупречно в устата. Виртуалната визуализация
на очаквания краен резултат пък дава
възможност на пациента да се включи в
планирането с индивидуалните си нужди
и предпочитания.
А по-скъпа ли е дигиталната опция?
- По принцип би трябвало да не е. От
една страна, отпадат допълните разходи
за зъботехник, от друга, се съкращава
работното време на стоматолога.
Има ли тази технология предимства и
за работата на зъболекаря?
- Да. Най-вече съкращаването на времето на работния процес. С това той
не се опростява, но просто за същото
време може да се свърши повече работа.
Освен това работата по предварително
зададен план улеснява процеса на лечение. Симулацията на крайния резултат
и предварително одобрение на пациента
дават също така и по-голяма сигурност,
че той ще е доволен от крайния резултат. И не на последно място, натрупването на дигитален архив от различни
форми и процедури улеснява възпроизводимостта на резултатите. Искам да
спомена и едно друго предимство, което
е свързано с екологичния отпечатък на
CAD/CAM. Конвенционалните практики
неминуемо изискват изработването на
междинни конструкции като силиконови
отпечатъци, гипсови модели, временни
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коронки и т.н., които се изхвърлят след
приключване на лечението. Тук говорим
не само за прахосване на ресурси, но и за
небезпроблематични за околната среда
вещества. С прилагането на дигитални технологии всички тези междинни
стъпки отпадат, изработва се еднаединствена конструкция, която остава
окончателно в устата.
Има ли разлика в материалите, с които
работят конвенционалните практики,
и материалите, които се използват при
работата с CAD/CAM?
- Приложението CAD/CAM доведе до
истинска революция в материалите. Те
позволяват използването на ново поколение материали, например хибридни керамики, които се отличават с по-висока
биопоносимост и здравина. Освен това
материалите не се приготвят на място,
а се изрязват или отливат от стандартизирани, индустриално произведени
блокчета. Ръчно тяхното приготвяне
би предпоставило комплексна, трудоемка
процедура. Именно затова използването
на предварителни заготовки представлява голямо улеснение за зъботехника, като
в същото време се елиминира и факторът
човешка грешка.
Прилагат ли се подобни системи в България, забелязвате ли интерес от страна
на зъболекарите?
- За съжаление още не може да се прави
сравнение, особено в рамките на обучението, където в българските университети често липсва съответното оборудване. Важна стъпка в това отношение
бе направена в Софийския университет
от Факултета по дентална медицина,
където бе основан първият в България
университетски дигитален център.
Но въпреки ниското изходно ниво
все повече клиники и кабинети използват в една или друга степен дигитални
технологии и роботизация. Съдейки по
интереса към последния уъркшоп CAD/
CAM, който проведох в рамките на Sofia
Dental Meeting, все повече колеги тръгват
по този път.
Как виждате бъдещето? Смятате ли,
че в глобален план технологиите ще из-

местват все повече конвенционалното
лечение в денталната медицина?
- Да, мисля, че това развитие няма да
спре. В отделни области на медицината
то вече е реалност, денталната медицина едва ли ще остане в наблюдаваща
позиция. Технологиите се развиват с
главоломна скорост, следващата стъпка със сигурност ще бъде роботизация и
изкуствен интелект.
Това означава ли, че бързото навлизане
на все по-добра и по-прецизна технология някой ден ще направи зъболекарите
и техните умения излишни?
- Поне от днешна гледна точка нямам
такива опасения. За дигиталния работен
процес се изискват не по-малко познания
и умения, отколкото за аналоговия. Нерядко се сблъсквам с проблема, че в отделни клиники или частни кабинети се
правят големи инвестиции в нови технологии, без да се отчете човешкият
фактор. А колкото и да са интелигентни тези технологии, без експертните
познания на зъболекар или зъботехник
как да борави с тях те могат даже да навредят, вместо да донесат полза.
И все пак дори да допуснем, че в недалечно бъдеще с помощта на виртуална
и добавена реалност един зъболекар ще
е в състояние да навигира робот, който
извършва операция в устата на пациент,
без самият той да присъства в клиниката, и така зъболекарят остава водещата
част от уравнението.
Не трябва да забравяме и друго - работата на един зъболекар се състои не само
в техническите му умения и в натрупания опит. Част от нея са и способността
за разбиране и емпатия, които да събудят доверие у пациента. Дигиталната
технология не може да замести това, тя
е по-скоро помощен инструмент, който
улеснява работата и намалява пространството за грешки. Дали изкуственият
интелект някога би придобил и такива
умения е въпрос от полето на научната
фантастика. А дойде ли този момент,
това ще е краят не само за зъболекарите, но и за повечето професии - такива,
каквито ги знаем днес.
Интервюто взе Силвия Радославова
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ДЕЛАТА ЗА
МЕДИЦИНСКИ
ГРЕШКИ - ИМА ЛИ
АЛТЕРНАТИВА
Адвокат Мария Шаркова

Т

Темата за медицинските грешки винаги е била много чувствителна както за
пациентите, така и за медицинските
специалисти не само в България. Тя е
обект на проучвания в много държави,
като въпросът за повишаване на пациентската безопасност се дискутира
непрекъснато от различни организации.
Още през 1999 г. Институтът по медицина в САЩ публикува данни и посочва, че броят на нежеланите събития,
довели до смърт в американски болници,
варира между 44 000 и 98 000. Заедно с
това изследване са публикувани препоръки за подобряване на качеството
на медицинската помощ в книгата „Да
грешиш е човешко“ (To Err is Human), в
които се предлагат различни стратегии
и подходи за намаляване на броя на нежеланите събития, свързани с лечението
на пациенти. Тези идеи се възприемат и
от най-престижната организация за акредитация на болници - Joint Commission
International (JCI), която въвежда изис-
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квания за докладване и анализ на нежеланите събития като част от стандартите си за оценка.

Какви са препоръките за
предотвратяване на нежелани
събития и подобряване на
пациентската безопасност

Специалистите в тази област възприемат теорията на Джеймс Риизън за
„швейцарското сирене“, според която
слабите места в дадена система се разглеждат като дупките на сиренето. Ако
не знаем къде са тези слаби места и не
вземем мерки за тяхното премахване,
те създават условия за осъществяване на нежелани събития (включващи и
медицински грешки). Тъй като според
тази теза няма лоши хора, а има лоши
системи, в които се допускат грешки,
препоръките изключват търсенето на
персонална отговорност, а стимулират
болниците да търсят слабостите в организацията, която е довела до възник-

ване на нежеланите събития.
Това обаче няма как да се случи, ако нежеланите събития не се докладват от
персонала на лечебните заведения. Веднъж докладвани, те се подлагат на анализ за първопричините, поради които са
възникнали. Анализът прилича на белене
на лук - премахваш всяка люспа, докато
стигнеш до първопричината. Този процес
завършва със създаване на препоръки и
предприемане на мерки за подобряване
на организацията, а не с уволнение или
наказание за конкретни лица.
Идеите са повече от логични, разработени от водещи специалисти в областта на качеството и пациентската безопасност и звучат обещаващо. До
ден днешен те се споделят като мантра
от много специалисти, включително в
България.

Защо въпреки това данните
за броя на предотвратимите
нежелани събития в САЩ,

| 83

SHUTTERSTOCK

Здраве

>> Делата за медицински грешки са
продължителни, свързани с много разходи,
като много често няма „печеливши“. Ето
защо е време да започнем дискусия и за
промяна на модела за обезщетяване на
пациенти при вреди | SHUTTERSTOCK

Англия, Канада, Австралия
продължават да са смущаващи

През 2016 г. учени от „Джонс Хопкинс“
публикуват стряскащи резултати, като
посочват нежеланите събития като
третата причина за смърт в САЩ. В
Англия проучванията показват, че при
10.8% от хоспитализациите настъпват
предотвратими нежелани събития, а в
Австралия - 7.5%.
Какво е общото между тези държави
(и не само), включително България? Това
са съществуващите към момента методи за обезщетение на пациенти при
настъпване на вреди.
При възникване на медицинска грешка
в лечебно заведение пациентите имат
право да ангажират гражданската отговорност на лекарите или на самото
лечебно заведение. В много случаи работодателят може да наложи и дисциплинарни санкции, а различни контролни органи
в системата на здравеопазването могат
да ангажират административнонаказа-

телната отговорност на лекарите. Не
са малко случаите, при които пациентите сезират и органите на досъдебното
производство, като се стремят да бъде
ангажирана и наказателна отговорност
за съответния медицински специалист.
Страхът от подобни последици основателно стимулира лекарите все повече
да практикуват дефанзивна медицина и
в никакъв случай да не докладват нежеланите събития, които се случват.
Към момента не се предлагат никакви
алтернативи за пациентите и лекарите, което не само пречи при въвеждане

Докладването на нежеланите събития и извеждането на
поуки след анализирането им,
без някой да бъде критикуван
и обвиняван, са отлични инструменти за подобряване на
пациентската безопасност.

на системи за докладване и анализ на
медицински грешки, но и става причина за загуба на доверие, увеличаване на
напрежението между тях и създаване на
несигурност при предоставяне на медицинска помощ.

Какви са тези алтернативи

Съвсем различен е подходът в скандинавските държави (Швеция, Дания, Финландия, Норвегия) и Нова Зеландия, който не
само намалява броя на съдебните спорове
между лекари и пациенти, но играе важна
роля върху повишаване на качеството на
медицинската помощ в тази държави.
Добрите им примери са обект на изучаване от много други държави, които въвеждат под една или друга форма подобни
алтернативи (Франция, Полша).
Първата такава система е създадена
в Швеция, която с известни модификации се възприема от съседните й държави в следващите години. През 1975 г.
Швеция създава административна > 84
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процедура за обезщетяване на пациенти
за претърпени вреди, свързани с лечение,
като обезщетенията не се изплащат от
лекарите или лечебните заведения, а от
специално създаден за целта фонд, който се финансира от различни източници (застрахователни премии, вноски от
отделни субекти в здравеопазването).
За да възникне право на обезщетение в
полза на пациента, не се преценява дали
вредата е настъпила в резултат от виновното поведение на медицински специалисти, а са търси наличието на обективни критерии. Например преценява
се дали извършената лечебна дейност е
съобразена с всички възможни рискове,
какви са ползите от нея, съществувал
ли е друг, по-безопасен и също толкова
ефикасен метод. Преценката се прави
от специален панел, в който участват
лекари, юристи, представител на пациента и други. Ето защо тези алтернативни методи са известни като no fault
(безвиновни) системи за обезщетяване
на пациенти.
Цялата процедура е опростена, така
че пациентът да може сам да попълни
заявление за обезщетение, и продължава
средно около 4 месеца (в някои от посочените държави средната продължителност е малко по-дълга, но в никакъв случай
повече от година). Постепенно тя заменя
изцяло съдебните процедури, като към
момента в Швеция само в 1% от случаите
се стига до съдебни спорове, а в Дания и
Финландия делата са дори под 0.5%.
Освен че създават сигурност за всички страни, тези алтернативни методи стимулират докладването на нежеланите събития. На практика в тези
държави медицинският персонал сам
съобщава на пациентите за възникналите усложнения, имащи характер на
нежелани събития, и в 80% от случаите
помага на пациентите да попълнят заявлението за обезщетение.
Данните, които постъпват в органите, ангажирани с тези административни процедури, се използват от лечебните заведения за анализ и подобряване
на организацията, така че да се повиши
качеството на медицинската помощ.
Неслучайно скандинавските държави
и Нова Зеландия винаги попадат сред

първенците в класациите за качество
на медицинска помощ.

Изводите

Изследването „Медицинският деликт“,
чиито резултати бяха представени през
2017 г. на конференцията на „Капитал“
„Иновации и добри практики в здравния
сектор“, показа, че делата за медицински
грешки постоянно се увеличават, но това
по никакъв начин не може да гарантира
подобряването на нивото на пациентската безопасност в България, тъй като тези
дела разрешават индивидуални спорове
между пациенти и медицински специалисти или лечебни заведения, но рядко са
свързани с инициативи за подобряване
на качеството на оказваната медицинска помощ. Към момента в България няма
предприети законодателни или организационни мерки за повишаване на пациентската безопасност в лечебните заведения.
Тези дела са продължителни (средно около 1300 дни), свързани са с много
разходи и за двете страни, като много
често няма „печеливши“, без значение
как приключват. Този извод се подкрепя
и от Европейската комисия, според която
докладването на нежеланите събития
и извеждането на поуки след анализирането им, без някой да бъде критикуван
и обвиняван, са отлични инструменти
за подобряване на пациентската безопасност. Традиционните системи за
обезщетения, базирани на деликтното
право обаче, са по-скоро несъвместими с
тези идеи. Делата са само инструмент за
обезщетение на отделни лица, но нямат
никакъв принос към разрешаване на поголемия (и по-значим) проблем за промяна
на културата на безопасност. Или иначе
казано, ангажирането на деликтната отговорност не подобрява безопасността
на пациентите, а е само „ретроспективен
инструмент за компенсация на тези, които са предприели някакви правни действия срещу нарушителя“ (O. Quick).
Ето защо е време наред с дискусията
за промяна на модела на финансиране и
организация на здравната система в България да започнем и тази - за промяна на
модела за обезщетяване на пациенти при
вреди, настъпили при оказване на медицинска помощ. 
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ПАРАЛЕЛНИЯТ
ВНОС В БЪЛГАРИЯ
ИЗОСТАВА ПОРАДИ
НОРМАТИВНИ ПРЕЧКИ
НЕДОСТИГЪТ НА ЛЕКАРСТВА
У НАС СЕ ДЪЛЖИ НА ЛИПСА НА ВНОС
И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЛЕКАРСТВА
ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Н

Боряна Маринкова

Недостигът на лекарства е световен
проблем и гореща тема в Европейския
съюз. Причините за него за мултифакторни и износът не е сред водещите
от тях. Многократно сме цитирали
световни и европейски доклади, които
са категорични, че производствените
проблеми и регулациите вземат сериозен
превес. Доказателство, че паралелната
дистрибуция не генерира липси, е наличието на недостиг в държави като САЩ
или Сърбия, където паралелна търговия
не се извършва.
Като обществено ангажирана неправителствена организация тази година
приоритет на Българскатa асоциация
за развитие на паралелна търговия с
лекарства (БАРПТЛ) бе да търси ефективно решение на проблемите, свързани
с достъпа до лекарства.
Асоциацията стартира програма за
сътрудничество с пациентите, която бе
разписана в Меморандум за сътрудничество. Федерация „Български пациентски
форум“ и БАРПТЛ декларираха, че обединя-
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ват действията си в името на гарантиран достъп на българските пациенти до
терапия и постигане на ефективна нормативна рамка, която не просто поставя
ограничения, а създава възможности на
бизнеса да осигурява необходимите лекарствени продукти навреме.
БАРПТЛ изгради първата в България
интернет платформа за сигнали за недостиг на лекарства, която функционира вече шест месеца. Така допринасяме
за изпълнението на приоритетите на
работната група на ЕМА „Към подобряване на наличностите на лекарства в ЕС“.
Приносът ни е в подобряването на двустранната комуникация по проблемите
на лекарствоснабдяването с гражданите,
насърчаването на сътрудничеството със
заинтересованите страни и достъп на
обществеността до ясна и полезна информация относно проблемите с наличността на лекарства и прекъсванията
на доставките в целия ЕС.
Междинните резултати от нашето
национално онлайн проучване показа-

Не забраните и дискриминативните мерки, а насърчаването на
вноса ще доведе до преодоляване на дефицита на лекарства.

ха, че в 53% от случаите решението на
недостига се крие във вноса и бързите
вътреобщностни доставки. Сигналите
от пациентите касаят дерегистрирани
лекарства, продукти с трайно или временно преустановен внос в България.
Друг основен извод е, че липсата на информация е причина за 65% от сигналите. Двайсет процента са приключените
случаи с предоставена информация къде
лекарството е налично, а при над 60%
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подателите са насочени към лекуващия
ги специалист.
Времето за обратна връзка до адресантите е до 12 часа, а до решаване
на казуса се стига до 32 часа, което се
оценява високо от подалите сигнал. За
всеки намерен продукт е получена писмена или телефонна обратна връзка за
успешното снабдяване на пациента с
необходимото лекарство. Платформата
продължава да приема и обслужва сигнали за недостиг.

Основните причини за
сигнализиране на недостиг:

51 не са открити в първата аптека в
продукта са сигнализирани, защото

населеното място, като същевременно

са налични в други аптеки в града
продукта са с преустановен внос
или преустановени продажби на
българския пазар
лекарства нямат регистрация в
България
са болничните продукти, които
не е възможно да бъдат налични в
открита аптека
продукта са с временно преустановен внос.
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Боряна Маринкова е изпълнителен директор на БАРПТЛ и отговаря за изпълнението на целите на асоциацията за
обезпечаване на достъпа на българските пациенти с качествени и ефективни
лекарствени продукти при конкурентни
условия и иницииране на промени за бърз
паралелен внос на лекарства в недостиг.
Има 11 години опит като маркетинг
директор на „Токуда болница“ от самото откриване на най-голямата частна
болница в България. В периода 2012
– 2017 г. оглавява връзките с обществеността на Националното сдружение
на частните болници. Завършила е
магистратура по маркетинг в УНСС през
2004. Преминала е две сертификационни
програми в BEIED - Professional Marketing
Management и Professional Executive
Management, през 2015 г. В момента е
докторант по публична администрация.

8

Изводът, че е необходим внос и повече
информация, потвърждава задачата ни
да водим активен диалог за постигане
на адекватна и недискриминативна нормативна рамка, която обезпечава наличността на лекарства у нас. Знаем, че > 88
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Онлайн платформата
за сигнализиране на
недостиг в числа:

53%
65%

от сигналите за недостиг
биха се решили чрез внос

от сигналите се дължат на липса или на
некачествена информация

42%

от сигналите идват от София, над
80% са от големите градове

20%

са хората, насочени
към аптека в близост
за получаване на лекарството си

66%

са насочени към лекуващите ги лекари за консултиране на терапията си поради липса на внос,
нерегистрирани у нас продукти или при
търсене в аптеки на болнични продукти.
Средното време за обратна
връзка е под 24 часа
Разрешаването на сигналите средно
е до 32 часа от подаването им
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само чрез такава законова и подзаконова инфраструктура биха се разрешили
в голяма степен ситуациите с липса и
недостиг на лекарствени продукти в България и ще бъде обезпечен достъпът на
пациентите в България до разнообразието от лекарствата във всички страни
в Европа, а не само регистрираните на
местния пазар.
Необходими са спешни промени в Наредбата за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти. От
2014 година този поднормативен акт установи противоречащ на закона рестриктивен режим, който възпрепятства
паралелния внос на конкурентни цени
и ограничава достъпа на пациентите
до лекарства. Изискването за повторно
рефериране на цената на лекарствата от
паралелен внос на практика обезсмисля
и прави невъзможно осъществяването
му за нови продукти през последните 4
години. Това е причина от 128 разрешения
на лекарства от паралелен внос на пазара
у нас да се търгуват само 75. Сред тях са
лекарства за диабет, хипертония, болков
синдром, които пациентите заплащат
100% и не са обект на реимбурсация. Това
прави понижаването на цената им още
по-значимо за пациентите. Тяхната
стойност след навлизането на лекарствата от паралелен внос реално се е
понижила с между 20 и 40%.
Нашето настояване е с промени в
Наредбата за цените на лекарствените продукти да се въведе регламент, с
който паралелно внесеният продукт да
се ползва от вече направената регистрация от първовносителя. Лекарствените
продукти от паралелен внос трябва да
получават цената на вече съществуващия в регистрите НСЦРЛП лекарствен
продукт.
Измененията, за които от години настояваме, в ЗЛПХМ са в няколко насоки.
Основното предложение на БАРПТЛ, което е изключително важно за пациентите,
е да бъде разрешен паралелният внос на
лекарства, които са със заличена регистрация в България поради причини, които
не са свързани с лекарствената безопасност. Именно заради тях много български
пациенти са се превърнали в пътуващи
купувачи на лекарства от съседни и не

Отпадане на повторното рефериране за паралелен внос и бързи
вътреобщностни доставки – силни
лостове за предотвратяване на
недостига на лекарства.
толкова близки държави.
Предлагаме при установяване на недостиг да се дава възможност за бърза
вътреобщностна доставка от паралелните дистрибутори. Към момента само
притежателите на разрешение за употреба на конкретния продукт могат да извършват тази доставка с разрешение на
ИАЛ, а в наше лице институциите могат
да разчитат на още една възможност за
бързо и качествено обезпечаване на достъпа до лекарства, което е в интерес на
обществото и здравната система.
Има редица примери за бърз внос и
адекватна намеса на паралелните дистрибутори в Европа. В България такъв
има от лятото на миналата година, когато за няколко месеца възникна липса на
лекарство за сърдечно-съдови заболявания и производителят декларира, че не
може да осигури количества за българския пазар. Два паралелни дистрибутора
обезпечиха доставките за цялото лято
и пациентите не усетиха недостиг и не
им се наложи да преминат през промяна
на терапиите си. Казусът тук е, че и двата паралелни вносителя по случайност
към момента са имали действащи разрешения за употреба за паралелен внос.
Целта ни е не да разчитаме на случайни
съвпадения, а да съществува нормативно
уредена процедура за бърз внос в случай
на кризисна ситуация.
БАРПТЛ заявява своя ангажимент да
продължава да бъде стратегически и
надежден партньор на институциите
и да работи в защита на обществения
интерес. Паралелните дистрибутори
имат капацитета и експертизата да
създават решения в случай на недостиг
и да го предотвратят. Разбирането и
насърчаването на паралелната дистрибуция на национално ниво ще продължи
да бъде наша основна задача и вярваме, че
ще постигнем конструктивни решения
съвместно с институциите в името на
българските пациенти. 

съдържание от

Работим за по-широк
достъп до лекарства от
единния европейски пазар
Целим да бъдем партньор с най-високо доверие за
доставка на лекарствени продукти и медицински
изделия от паралелна дистрибуция в България
липса на лекарства в България,
които в същото време са налични в други страни в ЕС.
Предизвикателство има и в
необходимостта от синхронизиране с инструкции на
Европейската комисия, определящи ясно, че различни
по размер опаковки могат да
бъдат разрешени за употреба
от паралелен внос. В момента
това у нас не е възможно и е в
ущърб и на пациентите, и на
целия здравен сектор.

> ПРОФИЛ
„БестаМед“ е притежател на разрешения за употреба
от паралелен внос
на лекарства и медицински изделия с
експертиза в предоставянето на
стратегически решения и услуги във
фармацевтичния
сектор. Съучредител на БАРПТЛ и
член на Европейската асоциация
на еврофармацевтичните компании.

Милена Иванова,

управител на „БестаМед“ ЕООД
Вие сте една от компаниите,
които най-активно развиват
паралелния внос в България,
какви са възможностите и
предизвикателствата пред
Вас?
Възможностите са свързани
с обезпечаването на достъпа на българските пациенти
до мащаба на големия пазар
на ЕС, където предлагането
многократно надвишава националното. Всички лекарства и медицински изделия в
ЕС са разрешени за употреба
по еднакви правила и процедури, което предполага без
никакви пречки да могат да
бъдат разпространявани във
всяка държава членка. През
последните 3-4 години у нас
се увеличи броят на лекарствата и изделията, които
са паралелно внесени. Това

допринася за понижаване на
цените им по естествен пазарен начин и до увеличаване
на конкурентоспособността
на участниците във веригата
на лекарствоснабдяване.
Предизвикателство е все още
силно рестриктивната към
паралелния внос подзаконова
нормативна уредба. Необходими са промени в Наредбата за
цени, защото тя възпира пускането на пазара на лекарства
с рецепта от паралелен внос.
Така не можем да разгърнем
пълния мащаб за постигане на
повече ползи за пациентите и
търговците на едро и дребно.
Законът за лекарствените
продукти в хуманната медицина също има нужда от
допълнения, за да може максимално бързо да се реагира
при ситуации на недостиг или

Какви са предимствата за
пациентите от паралелния
внос?
На първо място е ценовата
конкуренция. Търговците на
дребно, които предлагат в
асортимента си лекарства
от паралелен внос, обикновено намаляват цената на продукта. В много ситуации сме
алтернативен доставчик при
временен недостиг – в 3 случая
осигурихме лекарства за пациентите, защото първовносителите имаха производствени
или логистични проблеми.
„БестаМед“ участва в пилотната фаза за верификация на
лекарствата. Какви са вашите технологични нововъдения и процеси?
За всички граждани на ЕС тя
означава по-висока сигурност
и защита срещу навлизане на
фалшифицирани лекарства в
единния пазар. Всеки оператор избира какво ИТ решение
да ползва, но е задължен да го
прилага след 9 февруари 2019
г. Ние се спряхме на ирландски доставчик, чиято технология съчетава комплексни
функционалности за оптимизиран и ускорен процес на

верификация. Преминахме успешни тестове в пилотната
фаза и можем да твърдим, че
сме едни от първите у нас с
функционираща система за
верификация.
Ваша теза е, че лекарствата
от паралелен внос са с допълнителна гаранция за безопасност.
Да. Те са обект на двойна проверка при регистрация – един
път от агенцията по лекарства на страната източник и
втори път от ИАЛ у нас. Адаптирането на опаковката се
извършва в среда на добра производствена практика (GMP),
в каквато се произвеждат същите лекарствени продукти.
Поставя се стикер на блистер,
саше, флакон и това удостоверява, че продуктът е преминал
през всички одобрени от ИАЛ
етапи и процедури.
Вече шеста година „БестаМед“ засажда гори в страната. Разкажете ни за този
проект.
Гората на „БестаМед“ е израз
на ценностите ни за грижа за
средата, в която живеем, работим, отглеждаме, възпитаваме и образоваме децата си.
Можем да сме здрави, успешни
и щастливи само когато полагаме грижи за света около
нас. Това ни окрили за каузата
ни за социална отговорност:
„Гората на „БестаМед“ – Растем заедно!“ От 2013 до сега
Гората на „БестаМед“ достигна 400 дръвчета в цялата страна – Боровец, Трявна,
Стара Загора, София, Бургас
и Пловдив. Залесяването е
израз на разбирането ни за
устойчиво развитие, опазване на природните богатства
и създаване на високоетична
култура. Гората на „БестаМед“ е нашата философия за
принос към обществото, която целият ни екип изповядва.
Засаждаме гора, която да расте заедно с нас.
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КОНКУРЕНТНОПРАВНИ
РИСКОВЕ ПРИ ОТКАЗ ЗА
ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА

Свободата на договаряне е основен принцип в българското гражданско право, закрепен в чл. 9 на Закона за задълженията и
договорите. Право на всеки търговец е да
избере контрагентите, с които да преговаря и търгува, като веднъж сключен,
договорът има силата на закон за тези
страни, които са го сключили.
Доколкото отношенията между предприятията обаче са в състояние обективно да доведат до предотвратяване,
ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, поведението на стопанските субекти в частноправните им отношения се регулира и от
нормите на публичното право.
Конкурентното право – българското
и европейското, въвежда специфично
отговорност за предприятията, които
притежават господстващо положение
на пазара – поради пазарното положението на тези предприятия те имат и
задължението да обосновават своя отказ
да доставят стока или да предоставят
услуга на реален или потенциален клиент - член 21, т. 5 от Закона за защита на
конкуренцията (ЗЗК) и чл. 102 от Договора
за функциониране на Европейския съюз
(ДФЕС). Необоснованият отказ за доставка на стоки или предоставяне на услуги от страна на доминиращо на пазара
предприятие представлява злоупотреба
с неговото господстващо положение. Така
пълна и безусловна свобода за сключване
и прекратяване на договорни правоотношения конкурентното право предос-
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Адв. Десислава Йорданова*

тавя само на предприятията, които не
притежават господстващо положение
на съответния пазар.
От 2015 г. в българския ЗЗК подобна специфична отговорност беше вменена и на
предприятията, които притежават посилна позиция при договаряне – отказът
на предприятие с по-силна позиция при
договаряне да доставя или закупи стоки
или услуги също трябва да е обоснован,
както и прекратяването на търговските
отношения със съществуващ контрагент (чл. 37а от ЗЗК). Макар забраната
за злоупотреба с по-силна позиция при
договаряне да беше изначално предвидена
като норма, регулираща отношенията
между търговските вериги и техните
доставчици, законодателят реши да я
въведе в ЗЗК като норма с действие по
отношение на всички предприятия, опериращи на пазара в страната. Вследствие
на тази регулация рискът за предприятията, които не притежават господстващо
положение на пазара, но имат по-силна
позиция при преговаряне с конкретен
контрагент, да се окажат нарушители
на правото на конкуренция се увеличи
чувствително. Практиката по прилагането на тази Глава Седма А от ЗЗК „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“, считано от 2015 г. до момента,
показва, че поведението на предприятия
от всички икономически сектори, в това
число и от фармацевтичния, е предмет
на проучване и санкциониране от страна
на Комисията за защита на конкуренци-

ята (КЗК, Комисията) за злоупотреба с
по-силна при преговаряне.
Следва да се отбележи също, че ЗЗК
санкционира с еднаква икономическа
санкция както злоупотребата с господстващо положение, така и злоупотребата с по-силна позиция при договаряне – на
нарушителите се налага имуществена
санкция в размер на до 10% от оборота
за годината, предхождаща установяването на нарушение с решение на КЗК. И
въпреки че антитръстовите нарушения,
каквото е злоупотребата с господстващо положение, са с висока степен на обществена опасност, в ЗЗК е предвидена
възможност за предприятията, за които
КЗК установи, че са извършили нарушение,
да поемат определени поведенчески или
структурни ангажименти, с които да
преустановят своето противоправно
поведение. В случай че тези ангажименти
бъдат одобрени от КЗК, производството
по установяване на нарушение се прекратява, без да се налага имуществена
санкция.
За разлика от производствата за установяване и санкциониране на антитръстови нарушения обаче в производството по установяване на злоупотреба
с по-силна позиция при договаряне за нарушителите не съществува възможност
да предложат мерки и да коригират своето поведение в хода на извършваното от
КЗК проучване – на такива предприятия
Комисията директно налага имуществена санкция.
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Нещо повече - за разлика от случаите
на злоупотреба с господстващо положение, при които за определяне на конкретния размер на санкцията се вземат
предвид приходите от продажби на
стоките, предмет на нарушението, при
злоупотребата с по-силна позиция при
договаряне размерът на имуществената
санкция се определя въз основа на целия
оборот на предприятието нарушител за
предходната година, без значение на дела,
който стоките - предмет на нарушението, формират в този оборот.

Отказ от предприятие с
господстващо положение

Основният въпрос, който интересува
икономическите оператори, е как се
определя кое предприятие притежава
господстващо положение. Отговорът
на този въпрос често затруднява предприятията, защото те сами трябва да
преценят имат или нямат доминираща
позиция. КЗК прави оценка на пазарното
положение на участниците на съответния пазар само при извършване на проучване на определен сектор от пазара или
при проучване на конкретно поведение на
предприятието. Така отговорността да
оценят пазарното си положение носят
съответните предприятия.
Законът определя като предприятие с
господстващо положение на пазара това
предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично
равнище и стопански отношения с други
предприятия може да попречи на конкуренцията на съответния пазар, тъй
като е независимо от своите конкуренти, доставчици и купувачи. Въз основа на
многогодишните икономически анализи
на различни пазари е установено, че господстващо положение на съответния пазар може да се търси в хипотеза, когато
пазарният дял на предприятието е над
40% и когато този дял се запазва трайно
за период от поне две–три години. Пазарният дял в абсолютна стойност (40%)
като критерий за господстващо положение е въведен в Методика за извършване
на проучване и определяне на пазарното
положение на предприятията на съответния пазар, приета от КЗК през 2009 г.

Пазарът на фармацевтични (лекарствени) продукти притежава редици специфики, които влияят на определянето
на съответния пазар за целите на правото на конкуренция и респективно - на
пазарното положение на участниците на
този пазар: съществуващата на класификационна система на лекарствените
продукти (анатомо-терапевтична класификация), чрез която лекарствените
продукти се групират според тяхната
функционална взаимозаменяемост; високата степен на административно регулиране на всяко ниво на пазара – производство, търговия на едро и търговия
на дребно с лекарствени продукти; строгото регулиране на ценообразуването на
лекарствените продукти на всяко ниво
на пазара и съществуващите механизми
за реимбурсиране на стойността на лекарствените продукти, поради които цената на лекарствения продукт не оказва
конкурентен натиск; търсенето на лекарствени продукти, което за лекарствата, отпускани по лекарско предписание,
се определя от предписващия ги лекар, а
не от пациента или фармацевта, който
физически ги продава.
В своята практика КЗК определя
продуктовия пазар на лекарствените
продукти на възможно най-детайлното ниво на анатомо-терапевтичната
класификация - АТС–4, като по този
начин се вземат предвид всички функционално взаимозаменяеми продукти,
които са налични на българския пазар.
В зависимост от канала на реализация
на конкретен лекарствен продукт (например продукт, отпускан по лекарско
предписание за домашно лечение чрез
канал НЗОК) КЗК приема за заместими
лекарствените продукти, които са на
разположение на потребителите през
този канал (в примера – лекарствени
продукти от Приложение 1 към Позитивния лекарствен списък, реимбурсирани
от НЗОК). Едва след като се идентифицират лекарствените продукти, които се
включват в продуктовия пазар, се прави
оценка на пазарното положение на конкретния икономически оператор.
Предвид спецификите на българския
фармацевтичен пазар, изброени по-горе,
може да се направи заключение, че > 92

| 91

Визитка:
Десислава Йорданова е старши адвокат
в Адвокатско дружество „Джингов,
Гугински, Кючуков и Величков“, практикуваща в областта на правото на
конкуренция, обществени поръчки,
интелектуална собственост, защита
на личните данни, регулирани индустрии. Има богат професионален опит
в областта на контрола върху сливанията, злоупотребите с господстващо
положение, нелоялна конкуренция, забранени споразумения, държавни помощи,
защита на потребителите, както и
процесуално представителство на
клиенти пред КЗК, ВАС, КЗЛД, ПВ и др. Изказаните позиции в статията са лични.
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най-голяма вероятност да бъдат определени като предприятия с господстващо
положение съществува по отношение
производителите/дистрибуторите на
иновативни лекарствени продукти, които нямат аналози, достъпни за българския потребител през съответния канал
на разпространение в страната.
Отказът на предприятие с господстващо положение да доставя лекарствени продукти представлява злоупотреба с пазарно положение, в случай че е
необоснован и има за цел или резултат
отстраняване на клиента от пазара.
Следва да се има предвид също така, че
правото на конкуренция счита за отказ
за търгуване както изричния отказ да
се продава на потенциален клиент, така
и преустановяването на доставките за
съществуващ клиент, а също и прекалено
дългото неоснователно препятстване
на клиент (реален или потенциален) да
се снабди с търсените стоки.
Ограниченията, наложени на предприятията с господстващо положение,обаче
не означават, че тези предприятия
имат задължението да търгуват с
всяко лице и да доставят неограничени количества лекарствени продукти
на националния пазар. При положение
че предприятието с господстващо положение през съществуващата система
за дистрибуция е осигурило достатъчни
количества, които задоволяват нуждите на българския пазар със съответен продукт, отказът да се достави
този продукт на потенциален клиент
не може да се третира като необоснован. Прекратяването на дълготрайни
търговски отношения поради промяна
на модела на дистрибутиране на лекарствени продукти в страната, както и
поради неизпълнение на договорни задължения също се считат за обоснован
отказ за търгуване, но отказът да се
доставят стоки на съществуващ клиент с цел ограничаване на паралелната
търговия с лекарства е незаконосъобразен. В последния случай предприятието с
господстващо положение трябва да продължи да изпълнява заявките в обеми,
които съответстват на обичайните за
този клиент и са необходими за задоволяване нуждите на българския пазар.
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Отказът на предприятие с посилна позиция при договаряне

За разлика от предприятията с господстващо положение, което се определя
спрямо целия съответен пазар, определянето на предприятие с по-силна позиция
при договаряне се извършва в контекста
на едно конкретно правоотношение.
В ЗЗК не е предвидена легална дефиниция на понятието „по-силна позиция
при договаряне“ - то се определя с оглед
характеристиките на структурата на
съответния пазар и конкретното правоотношение между засегнатите предприятия, като се отчитат степента
на зависимост между тях, характерът
на дейността им и разликата в нейния
мащаб, вероятността за намиране на
алтернативен търговски партньор,
включително съществуването на алтернативни източници на снабдяване,
канали за разпространение и/или клиенти. Така в по-силна позиция при договаряне в конкретно правоотношение
могат да се окажат както доставчикът
на лекарствени продукти (производител/търговец на едро с лекарства), така
и купувачът (дистрибутор/търговец на
дребно с лекарства).
По-силна позиция при договаряне е
налице, когато търговски партньори
на предприятието са зависими от него
с оглед характеристиките на структурата на съответния пазар и конкретното правоотношение, а преценката на
зависимостта между засегнатите предприятия се извършва въз основа на: позициите, заемани от тези предприятия
на съответния пазар, на приходите от
дейността с конкретния контрагент,
както и възможността за намиране на
адекватен алтернативен партньор.
Ако оборотът, генериран от продажбите по конкретното правоотношение между засегнатите предприятия,
е малък в сравнение с общия оборот на
„по-слабата“ страна; ако предлагането
на пазара на процесните стоки/услуги
е значително и във всеки момент „послабата“ страна може без съществени
затруднения да замени своя доставчик,
то няма основание да се твърди, че предприятието, към което са отправени
обвинения за злоупотреба, е с по-силна

позиция при договаряне.
В случай че при анализа на конкретното правоотношение се установи,
че едната от страните разполага с
по-силна позиция при договаряне, то
поведението на това предприятие ще
представлява злоупотреба, когато е
недобросъвестно, т.е. няма обективно
икономическо основание. В практиката на КЗК се приема, че едностранното
прекратяване на съществуващи търговски договори е икономически обосновано,
когато решението за прекратяването
е взето въз основа на финансово-икономически анализ с цел оптимизиране на
дейността и разходите и са прекратени
отношенията с предприятието, генериращо най-нисък оборот от процесните
стоки. Също така за обоснован се счита и отказът да се доставят заявени
лекарствени продукти от потенциален контрагент, когато за доставчика
е обективно невъзможно да извърши
доставката, тъй като например не
отговаря на законовите изисквания за
търговия с лекарствени продукти. Може
да се очаква, че аргументите, с които
предприятията с господстващо положение обосновават своя отказ да търгуват с конкретен партньор, ще бъдат
приети и като защита на поведението
на предприятията с по-силна позиция
при договаряне.
Органите за защита на конкуренция
постоянно наблюдават фармацевтичния сектор и поведението на предприятията, опериращи на различните нива
на този пазар, като разполагат с разнообразни инструменти за интервенция – провеждане на секторни анализи
и разследване на конкретни практики
(многостранни или едностранни) за ограничаване на конкуренцията на пазара.
Поради динамиката на пазара може да
се очаква, че случаите на предприятия,
които имат господстващо положение на
пазара на лекарства, вероятно ще намаляват, но е много вероятно да се увеличат оплакванията срещу фармацевтични
предприятия с по-силна пазарна позиция
при договаряне. Това налага предприятията от сектора да са особено прецизни и
максимално обосновани в отношенията
със своите контрагенти. 
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Пета годишна конференция

ИНОВАЦИИ И
ДОБРИ ПРАКТИКИ В

CAPITAL.BG/HEALTHFORUM
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ЗДРАВНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
ТЕКСТ: ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
СНИМКИ: НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Над 250 народни представители, лекари, експерти в здравния и фармацевтичния сектор участваха в петата годишна конференция на вестник
„Капитал“ „Иновации и добри практики в здравния сектор“

Д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната комисия по
здравеопазване, отбеляза, че в българската медицина се случват добри
неща. „Добрите новини за българското здравеопазване трябва да се
популяризират и мултиплицират, аз вярвам, че добри, иновативни
решения могат да се намерят и в здравната политика, и с ваша
помощ винаги съм била за търсенето на съгласие и консенсус“, каза д-р
Дариткова. Тя допълни, че в същия ден ще бъде гласуван бюджетът
на Националната здравноосигурителна каса, който е с 490 млн. лв.
по-голям от тази година, и че е важно да се намерят решения, които
да повишат ефективността и да гарантират достъпа на пациента
до по-добра медицинска помощ.
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„Няма нищо по-добро, когато всички сме заедно и когато
всички споделяме успехите, които са в името на здравето и
на просперитета както на нашата наука, така и на бъдещето
на нашата нация. Като член от екипа на Националната
здравноосигурителна каса искам да кажа, че ние имаме значителен
принос във всичко това, защото новите технологии в медицината, в
здравеопазването изцяло, но най-вече във фармацията са приоритет
на касата“, заяви д-р Йорданка Пенкова, подуправител на НЗОК.
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Проф. д-р Григор Димитров, главен директор „Осигурителни
отношения“ в Българската стопанска камара и член на надзорния
съвет на НЗОК, изтъкна, че българските работодатели повече от
всички са заинтересовани хората, с които работят, да бъдат здрави
и мотивирани. „Ние подкрепяме инициативата на министъра на
здравеопазването за провеждане на радикални реформи в системата
на здравеопазването. Подкрепяме и това, че той може би за пръв
път поставя на масата реалните данни и реалните цифри за
средствата, които се отделят за здравеопазване. Разбра се, че 50%
от финансирането са средства за сметка на българските граждани.
Общественото мнение поне в едно е единодушно – здравеопазването
не отговаря на изискванията, които се поставят в съвременния свят“,
изтъкна проф. Димитров, който се включи в конференцията с лекция
за това какво трябва да се направи преди здравните реформи. „Много
се говори за прилагане на холандския модел на здравеопазване, но
ще кажа 3 числа предварително. БВП на Холандия е 700 млрд. долара.
Те отделят 10% за здравеопазване – 70 млрд. долара. Средно на един
човек – 4 хил. долара. От сметките, които имаме при нас, са 300 евро.
Ако държавата иска нейните хора да бъдат добре лекувани, трябва да
направи необходимото и да пренасочи много ресурси в системата на
здравеопазването“, изтъкна проф. Димитров.
„Всеки ден хиляди наши колеги се срещат с хиляди пациенти
и целта на конференции като днешната, в която ще чуем
много добри лектори, ще чуем много за иновации и за добри
практики, е да създадем такива условия на колегите и на
пациентите, че те да си имат взаимно доверие и да усещат,
че могат да получат това, което им се полага в България“,
каза председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван
Маджаров. Той беше модератор и лектор в панела, посветен
на болничната помощ, в който изтъкна ролята на съсловната
организация на лекарите за промените в здравния сектор.
„Част от сегашните проекти, които стоят пред нас, е
защото не дадохме възможност на здравната реформа да
развие потенциала си. Преди да говорим за промени, ние трябва
да помним, че трябва да има обществена и политическа воля
да се вземат трудни решения. Не е лесно от държавна система
да се мине на фондова система и всички на щатна заплата да
минат на самоосигуряване. На второ място, трябва да имаме
търпение да проведем реформата и, на трето - трябва да
знаем, че всеки участник в системата трябва да запази своите
функции“, каза д-р Маджаров.
„Иновациите в медицината и фармацията винаги
са били вдъхновяващи. Спомнете си откриването
на пеницилина, първата трансплантация,
първата биотехнологична молекула. От името
на Българския фармацевтичен съюз и Комисията
за оценка на здравни технологии искам да
поднеса своите приветствия и пожелания за
успех на конференцията и да ви уверя, че ще
продължим да правим всичко възможно повече
иновации да стигат до българските пациенти,
до българските медицински специалисти, до
хората, които ежедневно се грижат за здравето
на населението. Диалогът, който водим, е
продуктивен, но невинаги е лесен. Знам, че ще
намерим верния път за това реформите в
системата да се случат и все повече хора да имат
достъп до иновации“, каза председателят на
Българския фармацевтичен съюз и на Комисията
за оценка на здравните технологии
проф. Илко Гетов.
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Изпълнителният директор на Асоциацията на
научноизследователските фармацевтични компании Деян
Денев отбеляза, че е важно освен за бюджети, дефицити,
лимити, разходефективност да се говори за наука и иновации,
защото това е здравеопазването.
„В България средната продължителност на живота започва
да се измерва през 1960 г. и тогава тя 69.1 години. До 1986 г.
се повишава бавно и плавно с около година и половина. Значи
86-а година тя е малко над 71 години. След това следва спад.
От 1997 г. до 2017 г. тя нараства с пет години. В момента
е 74.9. Защо ли е това? Дали е заради валутния борд, заради
касата, заради правителството на ГЕРБ, на СДС, не знам. Някои
сигурно ще го анализира това, но който и да го анализира,
няма да може да пропусне нещо изключително важно. През
1993 г. с приемането на Закона за патентите в България
страната се отваря, както всички страни от Източна
Европа, за иновациите, за новите технологии. Четири пети
от увеличението на продължителността на живота през
последните 50 години се пада на последните 20, когато
страната е отворена както за обмена на знания, така и за
новите технологии. Това е пътят напред“, каза Денев.
Проф. д-р Иво Петров и д-р Зоран Станков от „Аджибадем
Сити клиник Кардиологичен център“ – София, получиха
първата награда в конкурса на „Капитал“ и „AbbVie България“
за иновации и добри практики в здравния сектор. Наградата е
за животоспасяваща безкръвна ендоваскуларна процедура при
дисекация на аортата. При нея пациентът се възстановява
само за два часа. След първия случай методът е приложен на
още трима пациенти. „За мен е чест да наградя екипа на проф.
Петров и да подчертая, че те имат големи постижения не
само в медицинската наука и практика, но са изключително
отзивчиви да подпомогнат всяка провинциална болница
в проектите им да намерят най-добрата апаратура за
инвазивни лаборатории и имат и обществен принос“, заяви
д-р Даниела Дариткова, която прие да бъде председател
на журито за оценка на проектите в конкурса. „Нашето
население е болно и едно от най-застаряващите в света
заедно с Япония и Италия. Всъщност тези хора ще имат нужда
от модерно и иновативно лечение, което да бъде свързано с
по-малка смъртност и достатъчно голяма ефикасност, и ние
трябва да бъдем готови за скок“, коментира проф. Петров.
Носител на втората награда от конкурса е
д-р Иван Георгиев от „Аджибадем Сити клиник
Онкологичен център“ – София, за облъчване
в условията на контролирано дишане при
пациентки с рак на лява млечна жлеза, което
вече е въведено рутинно и изпълнено при 200
пациентки. Работата на д-р Георгиев и екипа
на клиниката преди това е получила за същия
проект международна награда и са обявени
за най-добър център в Европа и сред първите
пет в света за лъчетерапия. Председателят
на Българския лекарски съюз д-р Иван
Маджаров връчи наградата, а д-р Георгиев
благодари на пациентите, които са им
гласували доверие, както и на ръководството
на клиниката и на целия екип. „Искам да
изкажа надеждата си предстоящите
реформи по пътя на диалога да доведат
дотам, че да лекуваме пациентите си още
по-добре“, каза д-р Георгиев.
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Носител на третата награда от
конкурса е за д-р Нурфет Алиоски от
УМБАЛ „Св. Анна“ – София, и екипа – доц.
Росен Калпачки, доц. Божидар Финков,
доц. Васил Велчев, д-р Лъчезар Иванов,
д-р Цветанка Парматарова, д-р Веселин
Георгиев, д-р Димитър Николаков, д-р
Мария Георгиева и други, за прилагане на
механична тромбектомия при лечение
на исхемичен инсулт. Резултатът на
д-р Алиоски и екипа е 44 пациенти с
тежък инсулт – 50% от тях изписани
на самостоятелен ход, 27% - с помощни
средства. Наградата беше връчена
от Иванка Кръстева, съветник в
Министерския съвет. „Бих казал само
благодаря за възможността да лекуваме
пациентите и да продължаваме да
лекуваме“, каза д-р Алиоски.
Наградата на AbbVie получи фондация „Инициатива за
българско рационално общество“, в чийто екип участва д-р
Стефан Митев – лекар, асистент по гастроентерология,
Габриел Димитров – студент по медицина, Катрин
Майсторска – копирайтър и влогър, Джелал Моллов –
програмист, Костадин Зашев – доктор по ядрена физика, и
Васил Койнарев – редактор. „Българско рационално общество“
се бори срещу все по-често срещаната псевдонаука, която
директно застрашава живота на пациентите, агресивния
маркетинг на самозвани лечители, нутриционисти,
хомеопати, врачки и успява да заблуди твърде много болни
хора, които стават жертва на алтернативната медицина.
Д-р Кирил Николчев, генерален мениджър на „AbbVie България“,
заяви, че е горд, че заедно с „Капитал“ стоят зад инициатива,
която промотира доброто в здравеопазването.
Д-р Стефан Митев разказа как всеки ден публикуват статии,
анализи за медицината на доказателствата, за научно
доказания подход и се борят срещу алтернативните лечители
и техните магически обещания.
Наградата на „Капитал“ спечели сдружение
„Образование и здраве“, Пловдив. Екипът му
се състои от петима преподаватели, един IT
специалист, един мениджър и един лекар. Заедно с
екипа на детската клиника към Университетска
многопрофилна болница за активно лечение „Свети
Георги“ те създават една различна среда за децата
в болницата, в която те учат, творят, играят,
четат и се забавляват. Моделът е познат в Европа,
но засега е уникален за България. През клиниката
са преминали 6000 деца на възраст между 4 и 18
години, които са прекарали времето си заедно
с учителите като част от лечебния процес.
Наградата беше връчена от Десислава Николова,
журналист по проблемите на здравния сектор в
„Капитал“.
Златина Стайкова и Петя Димитрова от
сдружението отбелязаха, че вече две години
работят с децата от клиниката по педиатрия в
Пловдив и много се надяват, че техният модел ще
бъде пример и това ще се случва във всички детски
отделения в страната.
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„Въпреки критиките, че нашето здравеопазване
е неефективно, никой с толкова малко пари не
прави толкова много неща. Но това се дължи
на ентусиазма и упорството на определени
хора, а не на устойчивост на системата. И
това вече е на изчерпване. Този модел е на
изчерпване. И причината за това са иновациите.
Ние се намираме на прага на немалка стъпка в
революцията. Имаме human genome project, което
ще промени фармакотерапията и подхода ни,
имаме наистина дигитална революция, всичко
това се случва в едно и също време“, каза чл. кор.
проф. д-р Асен Гудев, председател на Съюза на
българските медицински специалисти, завеждащ
клиниката по кардиология и председател на
съвета на директорите на УМБАЛ „Царица Йоанна
- ИСУЛ“.

„Здравеопазването е свързано с човешките
права, всеки заслужава достъп до здравеопазване.
Здравеопазването е много сложно и много скъпо
и трябва да знаем, че здравето е инвестиция.
Общества, които имат добро здравеопазване,
имат голям брутен вътрешен продукт.
Като една компания, която е основана на
проучванията, едно от най-важните неща е
иновацията, свързана с новите лекарства и новите
ваксини. Но това е индустрия на доверието,
защото лекарите и пациентите трябва да
бъдат сигурни, че лекарствата са безопасни,
че са ефективни, че са на разумна цена. И какво
обещаваме ние? Да превантираме, да успяваме
да лекуваме, всъщност доверието трябва да се
гради с времето“, каза д-р Лиза Бонадона, генерален
мениджър на „GlaxoSmithKline България“.

Руи Миньос, ръководител по научните
въпроси на Philip Morris International, разказа
как науката и иновациите са променили
бизнеса на компанията. „Пушенето води
до пристрастяване и до сериозни болести,
както и до смъртност. Но нека бъдем
абсолютно директни – най-добрият начин да
премахнеш риска от пушенето е никога да
не пушиш. Но въпреки това и въпреки всички
усилия за намаляване на тютюнопушенето
в света според данни на Световната здравна
организация през 2025 г. ще има над 1 млрд.
пушачи. И ние си зададохме въпроса какво
можем да направим, за да намалим вредата
за тези 1 млрд. души. Днес, след 15 години на
научни изследвания, успяхме да разработим
продукт, който може да даде на пушачите
това, което искат, но с 90 до 95% намаление
на вредните токсични вещества в цигарения
дим“, каза Миньос.
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„В момента водим дебат по стратегическото предложение
за промяна в модела на здравеопазване, което да стартира
от 2020 г. Нямаме, все още окончателно предложение за
това какъв трябва да бъде моделът или поне вариантъта,
който да предложим на политиците. За тази цел са
създадени работни групи, в рамките на тях водим
доста конструктивни, професионални дебати. Всички
заинтересовани страни под една или друга форма участвате
в тях. Всички промени, които правим, са насочени към
една-единствена цел – какво получава пациентът срещу
промените, които подготвяме. Другата ни основна задача
са текущи и краткосрочни мерки, по които работим подготвяме промяна в редица нормативни уредби чрез
закона за бюджета на касата. Защото считаме, че по този
начин ръстът от средствата, който е близо 500 млн. лв.,
трябва да се изразходва доста по-ефективно, ефикасно
и справедливо за пациентите“, обясни Жени Начева,
заместник-министър на здравеопазването и председател на
надзорния съвет на НЗОК (втората от ляво надясно).

Д-р Кунчо Трифонов, управител на Health PR,
отбеляза, че плащанията за здраве могат да се
разглеждат в няколко аспекта.
„Първо, дали реформите в здравеопазването са
свързани само с потока на парите, дали тези
пари се управляват ефективно и ефикасно,
дали търговете за лекарства са решението за
достъпа до иновации, дали здравното пазаруване
всъщност пести пари на сектор здравеопазване
и най-накрая, дали технологиите под формата на
онлайн търговия в аптечния бизнес са финансово
ефикасни“, каза д-р Трифонов.

„Как се правят политики? Извадил съм два примера холандският и финландският. Първо, при изготвяне
на политика се търси връзка между цели, бюджет,
инструменти, резултати и въздействие. Тоест един
доста голям пакет от неща се гледат – не се гледа само
да се спестят разходи, не се гледа само да се увеличи
покритие, гледа се цялото. Прави се предварителен и
последващ анализ на тези политики. Основният действащ
актьор в случая е Министерството на финансите, който
координира процеса и съответното министерство, което
ще прилага политиките, е водещо при самия процес. Има
система за анализи, прогнози и оценки, правителството
приема ежегоден план за тази система. В България
намерението на правителството е за два месеца работни
групи да избистрят нещо между 2, 3 или 5 модела, т.е. за
два месеца правителството трябва да направи анализ,
обсъждане и да постигне обществено съгласие за реформа
в сектор, който се реформира всяка година. И в който
реформите и парите така или иначе не стигат никога“,
коментира Калоян Стайков, икономист в Института за
пазарна икономика.
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Лекцията на д-р Славейко Джамбазов,
управител на компанията НТА, беше посветена
на това как да се намали себестойността.
„Това не става според мен с финансов контрол,
става с методики. Най-често използваният
начин за остойностяване на себестойността
е т.нар. rate to cost charges, което е един отчет
за приходи и разходи. И това нещо се разнася
механично за почти всички дейности. Така не
става. Роберт Каплан е професор в Harvard
Business School. Той е известен с balance score
card, а сега с time driven activity base costing.
Специално за здравеопазването се използва
този начин на остойностяване и той изследва
колко време отнема всяка активност, от
какви части е съставена, кой я извършва и
колко струва. Стойността на минута лесно
може да бъде изчислена за всеки един работещ
в системата на здравеопазването“, каза д-р
Джамбазов.
„Това, което липсва като цяло в реформите,
които чувам, е, че на практика никой не показа
цифри. Няма факти, става едно езотерично
мислене. Съществува и битува мнението, че
като се взимат решения на високо ниво, те не
трябва да се базират на факти, а всъщност
е точно обратното. В България в момента
това, което преобладава, са болнични търгове.
В България цените са най-ниски в ЕС и това
е допълнителен парадокс, защото цената
на медикаментите е много голяма част от
бюджета. А в същото време абсолютната им
стойност на продукт е една от най-ниските
в Европа. Тоест много повече в тази насока да
поевтинеят продуктите ще бъде трудно да
се постигне при текущите обстоятелства“,
коментира консултантът д-р Тодор Финков
в презентацията си „Практика за търгове и
контракти за фармацевтични продукти в
Европа“.
„Реално хората са загрижени за своето
здравословно състояние и това до голяма
степен рефлектира върху начина, по
който те пазаруват. Здравето е едно от
основните притеснения на българските
потребители, а от друга страна,
по-високите доходи водят до повишено
търсене на по-здравословни и по-скъпи
продукти. От друга страна, българските
домакинства дават голяма част от
бюджета си за свежи храни, но
не щадят средства, когато става дума
за техните деца. По отношение на
нехранителните стоки потребителите
все повече търсят конкретни и
специални решения, които могат да
намерят в специализираните обекти“,
отбеляза в презентацията си за
тенденциите в пазаруването Марко
Наумов, Senior RS Executive
в Nielsen Bulgaria.
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„Някои държави по един или друг начин, с много
условности, с много ограничения са разрешили
търговията онлайн с лекарства с рецепта. За
англосаксонските държави това е съвсем естествено
и се е случило много, много отдавна. Някои държави,
например скандинавските, ограничават поръчването
само от европейската икономическа зона. В Дания
сайтът трябва да е съобразен с потребители със
зрителни увреждания, но е забранено през него да имат
връзка пациент и лекар. В Румъния е разрешено на
регистрирани лекарски кабинети и лекари да продават
онлайн лекарства без рецепта. Съвсем доскоро във
Франция беше забранено онлайн аптеките да използват
реклама в ad words търсачките и в Google. Има различни
ограничения в броя на опаковките, поръчвани онлайн.
Например във Франция са до три, а в Швеция - количество
за 1 година“, каза Николай Костов, председател на
Асоциацията на собствениците на аптеки, собственик
и основател на аптеки „Ремедиум“, в презентацията си
за онлайн търговията с лекарства в ЕС.
Проф. Асена Стоименова, д.ф. от катедрата
„Здравна политика и мениджмънт“ на
Факултета по обществено здраве на
Медицинския университет – София, разказа
част от историята на една от големите
иновации в медицината – генната терапия.
„Тя е един начин на разрешаване на генетичен
проблем в самата му основа и този подход
е различен от традиционните подходи,
базирани на лекарствата, които в повечето
случаи лекуват симптомите, но не и
заболяванията. Изследователите изучават
възможностите, които дава генната
терапия, повече от 30 години и след една
относителна стагнация през 90-те години
генната терапия започва да натрупва
успешен медицински опит“, разказа проф.
Стоименова.

„От 7000 познати редки заболявания по света
около 6000 са генетични по произход. От
всички тях само за 5% са достъпни лечения.
И ние сме една от най-големите компании,
които търсят решение. Така че някои от тези
ограничения, генетични ограничения, могат
да бъдат поправени с подходящо решение и
да позволят пациентите да имат терапия,
която ще им даде възможността да живеят
свободно от обичайния начин на лечение. Каква
е целта на генната терапия? Традиционните
лекарства често изискват често прилагане, с
фокус към управление на симптомите. Някои
от пациентите всъщност нямат достъп,
защото трябва да пътуват, трябва да
ходят на училище и на работа, и всички тези
ситуации са доста трудни. Генната терапия
цели всъщност да поправи това, което не
работи, само с една доза“, отбеляза д-р Лиза
Янг, старши директор хемофилия в Pfizer Global
Medical Affairs.
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Д-р Борислав Борисов представи гледната точка на
изследователя за генната терапия. По думите му рядко в
живота на един човек и на един лекар може да се види пробив.
„Моето поколение два пъти имаше шанса не просто да
види инкрементални промени, т.е. постепенни промени в
технологиите, които да доведат до нови решения в областта
на ефикасността и безопасността, но ние вече за втори
път в нашия живот имаме шанса да видим истински пробив.
Първият пробив беше таргетната терапия в онкологията,
който превърна голяма част от онкологичните заболявания
в хронично прогресиращи. Сега това, което виждаме в
генната терапия, е повече от пробив. Това е ново ниво в
медицината. Генните терапии преминаха през една еволюция.
Първоначалните генни терапии бяха чисто in vivo, тоест
гените се вливат в пациентите и те отиват там, където
има дефект, за да го поправят. Сега обаче повече наблюдаваме
навлизане на т.нар. ex vivo генни терапии, т.е. взима се кръв от
пациента и тя се процесира, след което се връща обратно.
Това не е лекарство, това не е терапия, това е технология,
която комбинира трансплантация“, коментира д-р Борисов.
Проф. Мондер Туми, професор по обществено
здравеопазване в University of Aix-Marseille,
основател и изпълнителен директор на CreativCeutical, коментира, че в момента текат 1000
клинични проучвания за генна терапия и трябва
да се намери решение обществото да я покрие.
„Все повече ние ще се вглеждаме и ще търсим
решение за специален фонд. Независимо от това,
че си плащаме данъците, много трудно е за
някой да си позволи такъв продукт. Стойността
на тази иновация е висока, въздействието
върху бюджета ще бъде доста драматично
и трябва да се вземат доста политически
решения, да се инвестира в тази сфера и да
решим как да инвестираме. Кой продукт ще
бъде избираем? Как оперира този продукт?
Как реимбурсирането на този продукт ще се
внедри? Това е абсолютно нов сектор, който
трябва да бъде развит“, отбеляза проф. Туми.

Кнут Рингста, програмен
директор на Innovation Norway,
представи компанията си,
в която работят 700 души
и проектират иновационни
бизнеси в Норвегия и над 30 офиса
извън Норвегия.
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„Norway Health Tech е правителствена фирма, която е
създадена през 2001. Ние променихме името си през август
миналата година и сега сме фокусирани не само върху
здравния сектор, както бяхме познати в България. Всички
наши членове плащат такса членство и използваме тези
средства, които събираме, за развитие на индустрията
в Норвегия. Ние имаме клъстерна иновационна програма
около 30 играча, 270 членове понастоящем. Ние работим
във всички полета на човешкото здраве и създаваме
решения. Също така през последните няколко години има
много биотехнологични компании, които се включиха в
този клъстер, както и големите фармацевтични играчи.
Ние виждаме конвергенцията между тези различни
технологични области. За да можем да имаме едно
иновационно ориентирано бъдеще, ние трябва да разберем
много добре здравеопазването и как можем да използваме
изкуствен интелект и дигиталната технология за
развитието на персонализирана медицина и решения“, обясни
Катрин Мюре, главен изпълнителен директор на Norway
Health Tech.
„Много лечения се извършват вкъщи, особено на
възрастни хора, и има много голямо развитие по
отношение на това лечение вкъщи и ние насърчаваме
хората да седят вкъщи. позволяваме на възрастните
хора да седят възможно най-дълго вкъщи. Нашата
програма обхваща 45 общини. Клъстерът се състои в
Норвегия от поне тези пет предприятия - академия,
която прави изследванията, правителство, компании,
общини и предприемачи. Освен това се нуждаем
от финанси. Целта на нашия клъстер е да улесним
отношенията между тези различни предприятия
и да защитим интересите им. Ние застаряваме,
разходите са много високи, това е заплаха за
здравната система и съответно възможност
за новите компании да дадат нови технологии,
нови продукти“, разказа Арил Кристенсен, главен
изпълнителен директор на Norwegian Smart Care
Cluster.

Венцислава Янчовска, мениджър на Innovation
Norway Sofia, припомни работата на Норвежкия
финансов механизъм от 2007 г. до момента и
акцентира върху подкрепата на българския бизнес
и институции, които са оказани оттогава и върху
бъдещите проекти.
„Много се чудехме как да преведем името на
програма HealthCare Technology. В крайна сметка
се обединихме около това, че това са технологии,
услуги и процеси, които целят да повишат
конкурентността на българските компании.
Стойността й е 5 млн. евро и обхваща както големи
предприятия, така и малки и средни предприятия.
Документи ще могат да бъдат подадени до 14
март и проектите трябва да са за създаване на
иновационни технологии и услуги за здравния
сектор. Дейности, свързани с дигитализацията,
също могат да бъдат подкрепени, както и такива
за увеличаване на осведомеността. Ние смятаме,
че в България има потенциал за разработване на
технологии от този сектор“, каза Янчовска.
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Проф. д-р Силва Андонова, директор лечебно-диагностична дейност и началник на Втора неврологична клиника на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
(на снимката вдясно), представи най-модерната клиника в Североизточна България и инвестициите, които са направени в болницата през
последните години. Адвокат Мария Шаркова, специалист по медицинско право, препоръча и в България да се въведе т.нар. скандинавски No-fault,
или безвиновен, модел за обезщетяване на пациенти в случаите на нежелани събития. В тази система не се изследва вината на конкретния
медицински специалист, тя е административна и извънсъдебна, а обезщетението на пациентите се осигурява от специален фонд.
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За добро
общо състояние.
КАПИТАЛ

365 дни
смислена информация,
позиция и идеи

Стимулира мозъчната
дейност, избистря погледа,
повишава концентрацията.
Инструкции за употреба
• Най-добър ефект при редовна
консумация, минимум
веднъж седмично
• Изсисква концентрация
по време на употреба
• Без странични ефекти
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