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Изминалата 2020 година показа нагледно колко
е важна здравната система, която в мирно време
повечето политици пренебрегват и държат в ъгъла
с мизерен бюджет. COVID кризата обаче промени
до известна степен нагласите на обществото и го
направи по-чувствително към случващото се в здравната система и дефицитите в нея.
Лекарите, професионалистите по здравни грижи, санитарите,
лаборантите, магистър-фармацевтите, доброволците очертаха
във всекидневието си нагледните измерения на героизма в
битката с коронавируса.
Когато обявявахме началото на третия конкурс на “Капитал”
и биофармацевтичната компания “АбВи” за иновации и добри
практики, очаквахме, че през тази година ще спечелят добрите
практики в лечението на COVID, а иновации ще се въвеждат в
по-добри времена.
Оказа се, че българските лекари, пациентски организации
и всички в сектора въпреки карантината не са престанали да
откриват нови начини да бъдат полезни на болните хора, да
има по-малко болка, кръв, престой в болницата и забавяне на
лечението. И че героизмът, силата и стремежът да си по-добър
имат много лица.
Имаме честта да ви ги представим като част от малкото съзвездие проекти в третия конкурс за иновации и добри практики
в здравния сектор и екипите, които стоят зад тях.
Приятно четене!
Десислава Николова

Управляващ редактор
„Специални издания“:
Бисера Станева
Главен редактор
Десислава Николова

Автори:
Анна Василева
Ани Коджаиванова
Десислава Николова
Деян Димитров
Ефтика Георгиева
Мара Георгиев

Фотограф:
Надежда Чипева
Юлия Лазарова
Цветелина Белутова
Корица:
Никола Андреев
Предпечат:
Бойка Панова
Коректор:
Тодор Кузманов

Реклама:
тел.: +359 2 4615 497
Адрес:
София 1000,
ул. „Иван Вазов“ 20
e-mail: office@capital.bg
тел.: +359 2 4615 300
Печат:
„Булвест Принт“ АД

Издател:
„Икономедиа“ АД, регистрирано в СГС
под №11665/2004
„Икономедиа“ няма отношение към поднесената
информация в публикуваните в специалните
издания реклами. Отговорността за
съдържанието им е изцяло на рекламодателите.
© „Икономедиа“
Всички права запазени.
Възпроизвеждането на цели или на части
от текстовете става след изрично писмено
разрешение на „Икономедиа“ .

Съдър�ание
на проектите

24

26

32

Най-голямата
хирургична интервенция в детска
възраст - лечението на сколиоза

50

Сдружение
"Тацитус" помага
на децата
с аутизъм
с индивидуални
програми

54

60

66

58

Лекари помагат
на лекари
в условия на
COVID-19

64

62

I-Health залага
на персонализиран
подход в здравеопазването

„Доктор Онлайн“
помага на хронично
болните в условия
на пандемия

56

Пациентска
информационна
мрежа подкрепя
двойки с
репродуктивни
проблеми

Безплатно
заличаване на
белези от пътнотранспортни
произшествия

44

Единствената
болница, сертифицирана по COVID
SECURE Verification
Scheme за работа
при пандемия

48

Защитено
жилище
за хора
с психични
страдания

52

COVID-19 – как за
една нощ спешна
болница се
трансформира
в инфекциозна

42

Онкологичният
център
на "Уни хоспитал"
помага на пациентите си да се
справят с рака

46

Първият в България високо специализиран център за
диагностика
и лечение
на инсулти

36

Прецизна диагностика на тумори
с нови радиофармацевтици

40

Уникална
операция
на гигантски
тумор в мозъка

30

За първи път
безкръвна диагностика на
панкреасни
и жлъчни пътища

34

Алгоритъм
ограничава
кръвозагубата
при смяна на стави

38

Скрининг
за прееклампсия с
12 000 преминали
пациенти

28

Иновативна
техника
за лечение
на аневризма
на аортната дъга

Как се
премахват
мозъчни
метастази

КАПИТАЛ | 2021

В „Токуда“
за пръв път
разбиват калциеви
натрупвания в
артериите с литотрипсия

Онлайн
проследяване
на пациенти с урологични проблеми в
период на пандемия

Аортно клапно
протезиране с
дясна миниторакотомия

Кампания
предупреждава
младите
за рисковете
за здравето им

68

Healthnews.bg
се бори срещу
„кликбейт” на
здравните
новини

70

Здраве

|3

Годината
на познанието
автор Десислава Николова |
desislava.nikolova@capital.bg

Н

Не всичко в здравния сектор е COVID-19, но през миналата година обобщението за това какво се случва в него носи точно това име като първа
асоциация.
Изминалата година показа много ясно и плюсовете на здравната
система, и нейните минуси, както и уменията на политиците и администрацията да се справят с кризата.

Спрялата реформа и парите на калпак
През миналата година политиците за първи път от 2001 г., когато здравната реформа
на практика замръзна, имаха оправдание с международното положение защо продължават да не я провеждат. То беше, че, да, в България има много болнични легла,
но в момент на пандемия това е по-скоро полезно, защото има достатъчно болници,
които да лекуват инфекцията.
Това, че здравната система не е структурирана добре, пролича обаче по много
начини. Първият беше липсата на достатъчно ясен път на пациентите със съмнения за заразяване. Когато изглеждаше, че пътят е ясен - звъниш на личния лекар,
а той - на Спешна помощ, се оказа, че, първо, няма линейки, второ, няма места в
болниците. Анализите за това как цели специалности, като се започне от спешната медицина и се мине през пулмологията, вътрешните болести, инфекциозните
болести, са били маргинализирани и са довели до това, че само един лекар
е лекувал в болницата коронавирус, вероятно предстоят.
Ситуацията, в която болни хора не можеха да
бъдат лекувани, защото няма линейки и места в болниците, обаче беше предотвратима,
но така или иначе системата не се подготви. Чисто COVID болници така и не бяха
предвидени, но за сметка на това без всякакво централизирано обучение лекари от всякакви
специалности бяха хвърлени на първа линия да лекуват
коронавирус. “Мениджърското” решение да бъде превърната
уникалната спешна болница на България “Пирогов” в почти изцяло
COVID болница тепърва ще се анализира. Да, “Пирогов” имаше силата и капацитета
да се справи с това, но със сигурност е останал без помощ поне един пациент на уникални за страната специалисти. Все още не е ясно и едва ли
ще стане публично известно как са се справили с лечението изцяло
специализирани ортопедични, онкологични и офталмологични > 4
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болници, в които никога не е било лекувано белодробно или инфекциозно
заболяване.
Третият трагичен начин, по който
пролича колко от болниците са наистина ненужни, беше плащането
на калпак от здравната каса, за да се
поддържат болниците в готовност да
лекуват коронавирусна инфекция. То
влезе в сила от началото на извънредното положение и работи и до момента и е 85% от средствата, изработени
в началото на 2020 г. В края на юни
се оказа, че 90 от общо 360 болници
продължават да получават 85% и на
практика не работят. Работещите болници просто
получаваха
реално изработените
средства,
които при
всички случаи бяха повече от 85%.
Анализът
кои болници на практика са ненужни
на системата също предстои да бъде
направен.
Предстои и да бъде направен анализ кой наистина лекува коронавирус и кой не. През първата вълна съществуваше ограничение на колко от
екипите се полагат 1000 лв. допълнително от държавата, по време на втората вълна парите бяха получавани
от всички в системата. Нито едната
крайност обаче не е правилна и по никакъв начин не стимулира наистина
работещите.
Едва ли скоро, тъй като епидемията не е приключила, ще има откровен разговор за всичко това ли
трябваше да се ползват здравните
вноски на всички и да се декапитализира здравната каса или държавата
трябваше да потърси допълнителен
ресурс.
Страхът и паниката попречиха на
много пациенти с различни остри и
хронични заболявания да посетят болниците и резултатите от отлагането
на лечението и диагностиката вече са
налице, особено в онкологията.

Пандемията
показа
пл�совете и
минусите
на здравната
система
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Фокусът върху коронавирусната инфекция обаче явно не попречи на лекарите
и всички експерти в здравния сектор да
въвеждат иновации и да правят досега
с медицината по-достъпен, удобен и качествен. Всичко това личи в подадените
проекти за участие в третия конкурс на
"Капитал" и фармацевтичната компания "АбВи", с чиито автори ще имате
възможност да се запознаете.
В алманаха проектите са подредени по
брой точки, така, както ги е присъдило
журито, което в едновременно анонимно гласуване онлайн оценяваше проектите по време на представянето им.
На първо място за втора поредна година
е проект на д-р Асен Келчев, завеждащ
отделението по кардиохирургия на УМБАЛ “Аджибадем Сити клиник”. През 2020
г. той печели безапелационно конкурса с
уникална за България операция, която въвежда в практиката си - аортно клапно
протезиране с дясна миниторакотомия.
Второ място печели екипът на Клиниката по кардиология на “Аджибадем
Сити клиник Болница Токуда”, оглавяван
от завеждащият я д-р Валери Гелев, за
разбиването на калциеви натрупвания
в артериите, което се прилага за първи
път в България.
На трето място е проектът на “Оскар
клиник” за рутинното въвеждане в практиката на скрининг за прееклампсия, с
което екипът, оглавяван от д-р Мария
Янкова, успява да помогне на над 12 хил.
бременни жени.
Носител на наградата за проект на
пациентска организация е екипът на
Защитено жилище за хора с психични
проблеми “Св. Рафаил”, оглавяван от
Мина Енева, а в категория за дигитално здравеопазване лидер е въведената
онлайн система за проследяване на пациентите по време на COVID-19 от екипа на
Клиниката по урология на “Аджибадем
Сити клиник Болница Токуда”, който се
оглавява от медицинския директор на
болницата и завеждащ клиниката доц.
д-р Калоян Давидов.
Специално за нашите читатели
анкетирахме членовете на журито за
проектите, участващи в конкурса, и
за предизвикателствата в тяхната
работа по време на пандемията през
2020 г. Благодарни сме за тяхната висока оценка, тя е много ценна за нас и ще
продължим провеждането на конкурса и
през тази година.

Д-р Даниела Дариткова,
председател на Комисията
по здравеопазването на Народното събрание и председател на журито на конкурса
Заслужават адмирации организаторите и участниците в
поредното издание на „Иновации
и добри практики в здравния
сектор“ за успешната реализация
на конкурса, в условията на извънредна епидемична обстановка.
Пандемията COVID-19 се оказа
предизвикателство за света и
всички обществени системи.
Същевременно тя постави
здравеопазването в центъра на
надеждите и очакванията на хората за справяне с епидемичната
криза. Ново предизвикателство
и за нас, народните представители, беше адаптирането на
нормативната уредба към извънредните условия. За първи път в
най-новата история на България
се наложи въвеждане на извънредно положение и законовата
му регламентация. Смисълът на
промените беше да се гарантират нормативно противоепидемичните мерки и ограничения, да
се осигурят финансова подкрепа
и предпазни средства на всички
участници в здравната система.
Наложиха се промени, свързани с
необходимостта от осигуряване
на ваксини чрез общоевропейска
поръчка.
Благодарение на професионализма и всеотдайността на медиците България преминава уверено
през здравната криза. Впечатляващо е, че въпреки ангажиментите за справяне с епидемията
конкурсът на вестник „Капитал“ е събрал значителни като
количество и качество проекти.
Смисълът на обединените ни
усилия е да гарантираме здравна
сигурност и по-добра медицинска
грижа на българските граждани.

Здраве
на пациентите, и с признанието
на здравната общност, и желая
здраве и успех на всички на първа
линия и на техните пациенти.

Доц. д-р Ангел Кунчев,
главен държавен здравен
инспектор
2020 година беше година на битката ни за здравето на нацията, на
търсенето на най-добрия начин да
победим COVID-19. Това беше годината, в която за пореден път стана ясно, че здравето и животът
са най-важните и най-ценните.
Щастлив съм да кажа, че в тази
толкова важна битка с мен бяха
моите колеги от регионалните
здравни инспекции, моите колеги
в болничната и извънболничната
помощ, в научните институти, в
Спешна помощ, в здравната каса и
искам да им благодаря от все сърце за дълбоката отдаденост, за
безсънните нощи, за битката за
всеки пациент. България се справя
с пандемията въпреки разделението, неверието в способността
на вируса да промени живота
ни, въпреки понякога липсата
на съзнание и дисциплина. През
изминалата година обществото
ни, не само здравният сектор,
преминаха през голямо изпитание,
което продължава и до момента.
Затова за мен беше важно да
насърча не само иновациите, но
и добрите практики в здравния
сектор в рамките на този конкурс,
като например саможертвата на
колегите от УМБАЛСМ “Пирогов”,
които първи в София се сблъскаха
с вируса и реагираха по най-добрия
начин. Бих искал да кажа, че всеки
от участвалите и неучаствали в
конкурса през 2020 г. е победител,
защото нашите лекари останаха в клиниките, отделенията и
кабинетите си и не се поколебаха
да бъдат там въпреки опасностите. Като част от журито се
радвам, че имам възможността да
допринеса усилията на всички да
лекуват повече и по-успешно да бъдат възнаградени и с вниманието

Д-р Страшимир Генев,
директор на дирекция “Болнична медицинска помощ” в
Националната здравноосигурителна каса
Непрекъснато навлизащите в
цял свят иновации в областта
на здравеопазването изправят
държавите пред предизвикателството да ги направят бързо достъпни за хората и да инвестират все повече в здравни услуги и
технологии. Българската здравна
система се радва на иновативни
постижения и добри практики,
ориентирани към подобряване на
здравето, продължителността
на живота и промяна в парадигмата на лечението на редица от
най-тежките животозастрашаващи заболявания.
Като член на журито на този
авторитетен форум за мен бе
предизвикателство да избера
най-полезните за пациента разработки, тъй като всички представени ни проекти имат своите
безспорни качества и предимства в различните сегменти на
конкурса. Като че ли непознатото коварно предизвикателство
COVID-19, пред което бяха изправени здравните системи от цял
свят, даде импулс за солидарност,
воля за въвеждане на електронното здравеопазване, за внедряване
на иновации и стратегия за обезпечаване с медицински кадри, за
да се справим с COVID епидемията
и нейните последици. Всъщност
тази епидемия е своеобразен
стрес тест за системата, резултатите от който окончателно
ще станат ясни едва след като
тя приключи.
Как Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отговори на

предизвикателството COVID-19?
Отговорът е кратък – с бързи и
гъвкави действия при спазване на
всички медицински и финансови
правила.
Бяха осигурени необходимите
средства, за да може системата
да продължи да функционира, да
се реорганизира и да посрещне
кризата. НЗОК закупи дейност за
2 милиарда и 270 милиона лева, но
и доплати още почти 2 милиарда
(1 милиард и 993 милиона лева), за
да бъде „жива“ системата, тъй
като бяха спрени профилактичните, плановите и още някои
други дейности.
Увеличени бяха цените на трите
клинични пътеки, по които се лекуваха пациенти с COVID, и от 620
лв. те станаха 1300 лв., а цената
на процедурите при тежките
състояния е по 780 лева дневно.
Обсъжда се разработването на
мерки за последващо наблюдение
и рехабилитация на пациентите,
преболедували COVID вируса.
На базата на рецептурната
книжка хронично болните
пациенти могат да получават
от аптеките своите лекарства,
без да се изисква допълнително
заверяване на протоколите.
Така се спестяват нежеланите
контакти на болните по време на
пандемията.
НЗОК плаща лечение с роботизирана хирургия на повече
злокачествени заболявания. Така
с този метод вече могат да се
оперират не само злокачествени
гинекологични заболявания, но и
онкозаболявания в областта на
хирургията, детската хирургия,
гръдната хирургия и урологията.
НЗОК финансира процедурите
по дълбоката мозъчна стимулация при пациенти с паркинсон.
Българските пациенти с това
заболяване получават лечение,
сравнимо с това в най-развитите
страни по света.
НЗОК заплаща всички методи
за лечение на епилепсия, като
предстои да бъде внедрено
ползването на имплант, който
помага за намаляване на честотата на пристъпите при пациенти,
които не се повлияват от медикаментозно лечение. Имплантът
ще позволи да се намали честотата на пристъпите.
Направена бе и важна промяна,
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свързана с детското и майчиното здравеопазване, като бе разделена на две клиничната пътека
за раждане - нормално раждане и
раждане с цезарово сечение. Увеличена бе цената на нормалното
раждане, както и цената пътеката за гледане на здраво дете.
Така чрез икономически стимули
бе насърчено както нормалното
раждане, така и реалната грижа
за здравите деца.
През 2021 г. НЗОК ще заплаща 26
лекарствени продукта, които
принадлежат към 18 нови международни непатентни наименования (INN), включени през 2020 г. в
Позитивния лекарствен списък.
Лекарствените продукти,
принадлежащи към нови международни непатентни наименования,
са предназначени за лечение на
заболявания от следните терапевтични области: за домашно
лечение (Приложение №1 на ПЛС)
- неврология (мускулна дистрофия на Дюшен; наследствена
транстиретин-свързана амилоидоза при възрастни пациенти
с полиневропатия стадий 2);
редки болести (болест на Фабри,
болест на Гоше тип 1, наследствен ангиоедем), ревматология,
сърдечно-съдови заболявания,
ендокринология; за лечение на
онкологични и онкохематологични заболявания (Приложение №2
на ПЛС, заплащани извън стойността на клиничната пътека)
– карцином на кожата, простатен карцином, хепатоцелуларен
карцином, остра миелоидна
левкемия.
Значителна част от лекарствените продукти, принадлежащи към нови международни
непатентни наименования, са
иновативни, високотехнологични, персонализирани таргетни
терапии. Някои от лекарствените продукти осигуряват
безалтернативно лечение или
лечение с терапевтични предимства спрямо съществуващите
алтернативи.
Допълнително през 2021 г. НЗОК
ще заплаща за нови терапевтични показания на вече включени
в ПЛС лекарствени продукти, принадлежащи към 19 международни
непатентни наименования. Добавените нови показания дават
възможност за приложение
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при нови пациентски групи,
тъй като са свързани с отпадане
на възрастови ограничения при
прилагане, последваща линия на
терапия, нови терапевтични схеми, а в някои случаи и приложение
при нови терапевтични области.
За 15 от включените в ПЛС нови
лекарствени продукти, както и
за тези с добавени нови терапевтични показания е извършена
оценка на здравните технологии.
С включването на лекарствени
продукти, принадлежащи към
нови международни непатентни
наименования, и включване на
нови терапевтични индикации
се гарантира достъп за повече
пациенти до необходимото им
лечение.
Предизвикателствата пред
институцията за управление
на финансовия ресурс, свързани
с иновации и добри практики в
здравния сектор, не са малко. Да
се оптимизира ефективността
на процесите в системата, като
се използват възможностите,
които предлага електронното
здравеопазване, изисква задълбочен научен анализ и последователност резултатите от него
да бъдат приложени ефективно
в практиката. Усилията си струват, защото позволяват подобряването на здравните услуги
чрез прилагане на иновативни
технологии. А това е гаранция за
по-доброто и справедливо управление на финансовите ресурси в
сферата на здравеопазването,
както и за улеснен достъп на
гражданите до здравни услуги.

Проф. Д-р Николай Данчев,
председател на Националния
съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти
Много радостно е, че в обстановката на COVID инфекция организираният от “Капитал” конкурс за
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иновативни технологии продължава вече трета година и е едно
признание за българските медици. Вече втора година участвам в
журито на конкурса и е радостно,
че се увеличават кандидатите не
само от София, но и от другите
градове, както и от медицинските университети. Конкурсът
има изключително приложен
характер, защото само научните
достижения не са достатъчни,
по-важното е да има практическо
приложение на тези иновации в
лечението на пациенти. Това е
елемент, който малко изостава в
част от медицинските университети, науката малко се откъсна
от практиката, а конкурсът на
“Капитал” е най-вече практически.
Другият интересен момент в
него е, че има кандидатстващи
екипи от почти всички области
на медицината и фармацията,
а проектите са обърнати към
подобряването на здравеопазването и улесняването на достъпа
на пациентите, както и към изключително актуалната дигитализация на здравеопазването. Ако
има някакъв положителен ефект
от COVID-19, той е, че стимулира иновациите в медицината,
изследванията за подобряване
качеството на живот и лечение
на пациентите, както и дигитализацията. Наред с утвърдени
учени в областта на здравеопазването в конкурса участват и
много млади лекари. В сегашното
време, когато голяма част от
младите лекари и фармацевти
се насочват да практикуват в
чужбина, това е един механизъм
да насърчим оставането на
младите специалисти в България.
Не на последно място, в конкурса
участват и много интердисциплинарни колективи, които
предлагат решение.
Първостепенният въпрос на
медицината в момента е електронното досие на пациента, а
заедно с електронното направление и електронната рецепта то
формира трите най-важни стъпки
в електронизацията в здравеопазването. За мен ще бъде изключително интересен и един въпрос на
бъдещето - включването на стоматологията в тази платформа.
Бих искал от името на Национал-

ния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
да отбележа, че за целите на
ефективното изпълнение на
своите държавни регулаторни
функции в сектор „Здравеопазване“ първи разработихме и
внедрихме дигитализацията на
публичните регистри и електронни административни услуги
още преди шест години, когато
съветът спечели проект с европейско финансиране за създаване
на информационна система.
Тъй като това беше първият
проект в областта на здравеопазването, заедно с фирмата
изпълнител ние преминахме през
много трудности за структуриране на данните и въвеждане
на номенклатури в информационната система. В момента
също ни предстои допълнителна
работа, тъй като системата се
надгражда и служи като стълб на
промените, които се въвеждат в
софтуера на НЗОК и ИАЛ.
Регистрите ни са конструирани така, че освен информация
на медицинските специалисти
те дават достъп до цените и
лекарствената информация и
всеки гражданин може да направи
справка, дори само от мобилния
си телефон.
Основната услуга е подаването
на заявления за регистриране
на цена, промяна на цена или
заличаване на цена на лекарствения продукт и проследяването
на процесите по тях. Това може
да се извърши изцяло онлайн при
наличие на електронен подпис от
заявителя, като е достигнато до
70% подаване и проследяване на
документацията онлайн.
В проследяването на ефекта от
терапията на лекарствените
продукти също са обхванати изключително голям брой лечебни
заведения, не само университетски, но и по-големите частни
болници, особено клиники, които
лекуват солидни тумори, заболявания на кръвта и редки заболявания, които използват лекарства
сираци. Ние оценяваме, че макар
и малък като състав, съветът
използва пълния си капацитет
и разглежда съпоставим брой
молекули и оценки на здравните
технологии с агенциите в Германия и Холандия например.

Нашият софтуер е конструиран
така, че във всеки момент към
него да има възможност да се
добавят нови функции и допълнителна информация.
Националният съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти е носител на
наградите: "Иновации в държавната администрация“ за 2016
г. на Българската асоциация по
информационни технологии, "Технологични решения за открито
управление“ за 2017 г. на Института по публична администрация и
най-добър европейски обществен
проект European Public Sector
Award - EPSA 2019 на Европейския
институт по публична администрация (EIPA).

Пенка Белева,
заместник-директор на
Изпълнителната агенция
“Медицински надзор”
Изминалата година беше изключително предизвикателство за
целия здравен сектор, както и за
цялото общество. В тази тежка
и трудна година, в която медиците на първа линия буквално
всяка секунда спасяваха човешки
животи, пред здравната администрация стоеше задачата да им
осигури всички възможности за
по-спокойна работа и посвещаване на пациентите. С радост установявам и по време на конкурса,
че въвеждането на иновациите
и продължаването на добрите
практики е неотменна традиция
в работата на българските лекари, и поднасям своите лични и на
институцията ни поздравления
за техните денонощни усилия да
лекуват своите пациенти по найдобрите познати в света начини.
Впечатлена съм от многообразието на операции, скрининг и
добри практики, които са били
въведени в тази толкова тежка
за здравния сектор година,
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въпреки фокуса върху лечението на COVID. Вярвам, че българските лекари, професионалисти
по здравни грижи и фармацевти
ще продължат да дават найдоброто от себе си в грижите за
излекуването на своите пациенти, като желая на всички здраве и
много успехи в битката за него.

Д-р Иван Маджаров,
председател на Българския
лекарски съюз
Уроците, които отминалата година ни даде, недвусмислено показват, че нямаме право и не можем
да изоставаме в развитието на
иновациите. Дигитализацията на
здравеопазването у нас, особено
през погледа на COVID-19, освети
пътя на бавния ни напредък в
сравнение с другите европейски
държави. Изпитанията, на които
епидемията ни подложи, показаха,
че без Национална здравна информационна система и чрез въвеждането само на отделните елементи като електронно направление
за PCR тест и електронна рецепта е трудно и дори невъзможно да
се осигури качествена медицинска
грижа. Дигитализацията би довела до ефективно използване на
ресурсите, ще гарантира повече
контрол и ще даде възможност за
вземане на информирани решения.
Стремежът на конкурса да търси,
насърчава и подпомага иновациите и добрите практики дава
надежда, че усилията на нашите
колеги си заслужават. Последното
издание ни показа, че световните
достижения на медицината не са
само мит в страната ни и те се
прилагат успешно от нашите лекари, достъпни са за българските
пациенти и нерядко стартират
от България.
Българският лекарски съюз се учи
от уроците, които пандемията
ни дава, търси и намира иновативни решения за справяне с кризата.
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Още в първите дни на епидемията
започнахме серия от инициативи
в подкрепа на колегите медици и
техните семейства. С Българското дружество по офталмология
направихме съвместна кампания
"Заедно ще се справим". Чрез нея
бяха доставени хранителни
продукти от първа необходимост
на над 420 медици и семействата
на колегите от страната, които
бяха затворени в COVID отделенията и не излизаха със седмици
оттам. В началото нямаше никакви предпазни средства в целия
свят, включително и в България.
Организирахме инициативата "За
героите в бяло" с помощта на Димитър Бербатов. Закупихме над 35
000 маски и 1300 гащеризона, 200
високозащитни костюма, над 500
престилки, 9200 мантии, 3000
предпазни очила, 108 000 ръкавици
и др., които не решиха проблема
напълно, но дадоха възможност на
колегите, особено в извънболничната помощ и някои отдалечени
болници, да посрещнат първите
нужди. Освен това много фирми
ни подкрепиха и дарихме още
хиляди лични предпазни средства,
гориво, дезинфектанти, храни и
др. Реализирахме и няколко информационни кампании. "Не отлагай
лечението си" имаше за цел да
убеди хората, че не е необходимо
да се страхуват и да потърсят
лекар по повод другите си заболявания. С кампанията "Лекари
по време на пандемия" показахме
лицата на хората, които работят на първа линия. Подкрепихме
една инициатива съвместно с 35
психолози, психиатри, психотерапевти, които решиха да направят
платформа Happy doctors, която
напълно безплaтно консултира
колеги, които усещат стрес,
напрежение. С друга кампания
подпомогнахме процеса по
координиране на доброволците,
студентите по медицина, които
искат да се включат в битката с
болестта. Сред инициативите ни
са още "Дари плазма! Спаси трима!" съвместно със Сдружението
за лечение с рековалесцентна
плазма. Заедно с Българското
дружество по офталмология и
с медийната подкрепа на "Нова
телевизия" стартирахме и още
една инициатива - „Излекуваните“,
в която в национален ефир попу-

лярни личности споделят думи
на благодарност към лекарите, с
помощта на които са успели да
преборят COVID-19. За съжаление
в тази битка загубихме много колеги, а деца останаха без родител.
В началото набирахме средства и
подпомагахме близките на починалите с COVID колеги. За съжаление
случаите станаха твърде много
и ние пренасочихме усилията си и
започнахме кампания „За децата
на героите в бяло“, чрез която
протягаме ръка на децата на
загиналите наши колеги.
Сред уроците, които пандемията ни даде, е, че са необходими
иновативни решения за справяне
с кризата. Българският лекарски съюз предстои да приключи
работата по мащабен проект
за дигитална трансформация на
съсловната организация. Залагаме
на дигитализирането на регистъра на БЛС и създаването на
работна екосистема за лекарите,
която да подобри и оптимизира
ежедневната им работа. Тя ще
позволи включването на различни
използвани от тях дигитални
здравни решения, включително и
решения за телемедицина. Заложили сме на технология, която
ще позволи интеграцията на
регистъра с бъдещата единна национална здравна информационна
система. Единственият начин да
станеш добър лекар е чрез много
работа и чрез бързото внедряване
на иновациите. Дългият път до
това си струва да бъде извървян,
а усилията ни ще са в полза на
обществото.

Проф. Асена Сербезова,
председател на Българския
фармацевтичен съюз
Третата поредна година, в която
в. "Капитал" и биофармацевтичната компания "АбВи" потърсиха
иновациите в българската бъл-

гарското здравеопазване, отново
отличи хора и проекти, които
въпреки ограниченията на системата не се спират да бъдат креативни, търсещи и поставящи
пациента в центъра на грижата.
Също така за поредна трета
година като член на журито аз
бях затруднена на чии усилия да
отдам заслужените отличия.
Всички представени проекти
бяха достойни в различни свои
аспекти, полезни за българските
пациенти и обществото и показващи, че и в България медицинската и фармацевтичната наука и
практика постоянно се развиват.
Най-ценни, разбира се, са проектите, които освен иновация включват и консистентно подобряване
на средата и живота на пациентите като резултат. Защото
мисията и основна цел на здравеопазването следва да бъдат удължаване продължителността на
живота и неговото качество. И
най-голямата награда за всеки
ръководител на подобен проект
е подобряването на средата
за пациентите, което осмисля
всяка иновация.
Времето, в което преминаваме
през пандемията на COVID-19,
очевидно не е попречило на
новаторите да създават нови и
интересни решения в здравеопазването. В този смисъл определям
провеждането на третия конкурс "Иновации и добри практики
в здравеопазването" като един
триумф на живота, науката и
силния дух на медицинските и
другите специалисти и представителите на пациентските
организации, които не спряха
да търсят по-добри решения.
Инвестициите и иновациите в
българското здравеопазване са
инвестиции в бъдещето. Инвестиции в здраве, в идеи, в по-доброто. Важно е да се отличават
и споделят добрите практики и
да се насърчават хората, които
не само не се спират да мечтаят, но и дръзват да претворят
мечтите си в реалност. Финансиране и реализация на идеите си
всеки признат професионалист
знае как да осигури, но основният
въпрос е как държавата може
да се включи по-активно в този
процес, така че всички проекти
да са част от една дългосрочна и

Здраве
консистентна грижа за българските граждани, а иноваторите в
зравеопазването да бъдат насърчавани, подкрепяни и постоянно
умножаващи се. Мечтая да дойде
ден, в който да видя в грижата,
която се дава на всеки пациент
в здравеопазването: дигитални
решения, които са в полза на
медицинските специалисти и
пациентите и не ги обезличават,
а ги улесняват и подкрепят; адекватен скрининг, който спестява
усложнения и спасява животи;
навременна и мониторирана
терапия на социално значимите
заболявания; грижата, която дава
екипът на защитеното селище
"Св. Рафаил", който е превърнал постигането на по-добър
живот за своите пациенти в
дългосрочна кауза; високотехнологична хирургия тогава, когато
е необходима.
Наградите на конкурса са именно
в тези области и в този смисъл
нека журито бъде добър орисник
за бъдещето на медицината в
България и по-бързото настъпване на този ден, която да стане
реалност и ежедневие за всички
български пациенти.
Благодаря на организаторите
на конкурса за това, че включиха
Българския фармацевтичен съюз
в оценяването на иновациите в
здравеопазването. Фармацевтите са най-достъпните медицински специалисти, на първа линия,
и понасящи неуредиците на
системата на здравеопазване и
в частност на лекарствоснабдяването. Най-голямото предизвикателство пред развитието на
българската фармация е липсата
на цялостен управленски подход
в здравеопазването, което води
до фрагментарни решения на поголеми проблеми и до принизяване
ролята на фармацевтите и неизползване на техния потенциал
като медицински специалисти.
По време на пандемията не загубихме връзката с пациентите,
при въведени строги противоепидемични мерки продължихме да
доставяме лекарства и съвети.
В България в последните десет
години постоянно се намаляват
надценките и отстъпките за
търговията на дребно с лекарства, като в същото време няма
ограничения за откриване на нови

аптеки, няма действаща аптечна
карта, държавата не стимулира промоцията на здравето и
фармацевтичните грижи и като
цяло това създава една силно
конкурентна среда, в която при
нивото на доходи на населението и здравната просвета това,
което предопределя избора на
пациента, е преди всичко цената.
Но мисията на фармацевтичната професия е да помага да
хората да приемат рационално
лекарствата, а фармацевтът е
медицински специалист - експерт по лекарства, и не бива да
бъде превръщан в продавач с
бяла престилка. Силно вярвам, че
ще дойдат по-добри времена за
фармацевтите в България и че
всички ние ще сме част от тази
промяна. Българските фармацевти подкрепят иновациите,
които са в полза на пациентите и
обществото.

Проф. Добриана Сиджимова,
катедра “Здравна политика и
мениджмънт” на Факултета
за обществено здраве Проф.
д-р Цекомир Воденичаров,
дмн” на Медицинския университет - София, заместникпредседател на Българската
асоциация по лекарствена
информация
Тълкуванието на понятието
иновация съгласно Cambridge
Advanced Learner's Dictionary &
Thesaurus означава нова идея
или метод. Все по-трудно е да
говорим за евристични открития
и нововъведения. Прогресът се
дължи не толкова на революционните, колкото на методичните
малки стъпки по пътя на постигането на целта. Топлата вода
отдавна е открита, но вдъхновението, смелите мечти и дръзновението движат човешката
цивилизация напред. Иновациите
са плод на вдъхновението, но и са
вдъхновение за светлите умове.

Признателна съм за шанса за
поредна година да бъда част от
инициативата на в. „Капитал“
„Иновации и добри практики в
здравния сектор“. Окриляващо е
да видиш колко различни екипи
разработват градивни, оригинални и полезни за пациентите,
медицинските специалисти и
обществото като цяло проекти,
които са плод на нестандартно
и иновативно мислене. В конкурса
участваха различни по своята
същност разработки – нововъведения в клиничната практика, нови техники, дигитални
решения, които за пореден път
доказват световното ниво на
българската медицинска школа,
но и вечно търсещия дух и постоянен стремеж към съвършенство
на специалистите в здравния
сектор на България, които не
само не отстъпват на добрите
световни практики, но в някои
случаи дори задават посоката на
съвременните тенденции в превенцията, лечението и рехабилитацията на заболяванията.
Създателят на Факултета по
обществено здраве (ФОЗ) при Медицинския университет - София,
проф. д-р Цекомир Воденичаров,
дмн, заявява, че интелектът е
валутата на бъдещето. Ръководейки се от тази философия, ние
във факултета осъзнаваме, че
градивно е да създадеш подходящите условия за свободния дух и
да поощряваш любознателността. Да развиваш предприемчивия,
интелигентен и асоциативен
начин на мислене, който категорично ще намери своята реализация в полезна за обществото
изява. ФОЗ е най-младото, но
най-стремително развиващото
се звено на Медицински университет - София. Мисията му е
да създава новата генерация
здравни мениджъри и да утвърждава феномена обществено
здраве. ФОЗ - София, е родоначалник на националната школа по
обществено здраве и й придаде
академична значимост чрез
съдействието за изграждането и
на други факултети по обществено здраве в страната. ФОЗ
постоянно разширява обхвата на
научните направления, които се
разработват, и през изминалата
2020 г. беше създадена Катедра
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по биоетика. ФОЗ е авангард и
чрез въвеждането на магистърски програми „Стратегически
мениджмънт във фармацевтичната дейност“ и „Управление на
клинични изпитвания“, които редом с утвърдените традиционни
магистратури „Обществено
здраве и здравен мениджмънт“,
„Управление на здравните грижи“
и „Трудова медицина“ са образец
за модерно образование.
Според Конфуций „който не
напредва всеки ден, всеки ден
изостава“. Към тази максима се
придържаме и в Българска асоциация по лекарствена информация
(БАЛИ). Като заместник-председател на асоциацията смея да
заявя, че за 10-годишната си история БАЛИ е иноватор в своята
област. В резултат на усилена,
последователна и целенасочена
работа и много вдъхновение и
ентусиазъм БАЛИ стана успешен
проект с европейско значение.
БАЛИ е коректен партньор на
държавни институции и своите
членове. БАЛИ изпълнява и просветителска мисия, като постоянно
повишава квалификацията на
експертите по лекарствени
регулации.
Лектори и гости в нашите събития и обучителни сесии са представители на регулаторните
органи, експерти от индустрията и неправителствени организации, опериращи в сектора както
в България, така и в Германия,
Дания, Португалия, Швейцария,
Великобритания, Полша, Чехия,
Швеция, Финландия, Австрия,
Норвегия, Франция и много други.
Един от знаковите приноси на
БАЛИ е създаването на сплотено
общество от експерти в областта на лекарствените регулации,
което последователно, методично и целенасочено повишава
квалификацията по широк кръг
от постоянно актуализиращи се
професионални въпроси, а БАЛИ е
платформата, която предоставя
възможност за този ползотворен
диалог.
Една китайска мъдрост гласи, че
там, където не липсва воля, няма
да липсват и възможности. Иновациите са именно реализацията
на волята за усъвършенстване.
Инициативи като „Иновации и
добри практики в здравния
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сектор“ на в. „Капитал“,
които огласяват постижения,
вдъхновени от безбрежното
въображение и научната мисъл,
са прекрасен мотив за разработване на нови идеи за благото на
човечеството.

Проф. д-р Асен Балтов,
изпълнителен директор на
Университетската многопрофилна болница по спешна
медицина “Н. И. Пирогов”
В университетската болница за
спешна медицина “Н. И. Пирогов”
познаваме изключително дълбоко
силата на иновациите и значението те да бъдат част от
всекидневната ни работа. Затова
много се радвам, че съм част от
журито на конкурса, и с удоволствие установявам, че много колеги
полагат усилия, подобни на нашите, да работят с всички сили да
се развиват като професионалисти и пациентите им да получат
най-доброто възможно лечение.
Ние в “Пирогов” сме, смея да кажа,
сурови и силни хора, но и през
изминалата година всеки от нас
беше докоснат от надеждата,
че ще се преборим за живота на
нашите пациенти и ще победим
смъртта, от тонове човешка
болка, от разочарованието,
че част от обществото не
осъзнава призивите ни за спазване на мерките, за да не се заразят
повече хора, и от това, че тези,
които твърдяха, че такъв вирус
няма, нито веднъж не дойдоха да
видят истината в очите в нашите клиники, от благодарност към
хилядите дарители, които ни
протегнаха ръка и помогнаха да
постигнем такъв огромен успех
и удовлетворение от хилядите
спечелени битки.
Миналата година беше изключително тежка и трудна не само
за цялото общество, но и за нас.
“Пирогов” се реорганизира само за
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една нощ при първата и втората
вълна от COVID-19 и пое най-много пациенти от столицата и
цялата страна. Всичко това се
случи с такава скорост и толкова
успешно заради прекрасния ни и
сплотен екип, заради огромния
професионализъм, заради отдадеността на нашите пациенти.
Въпреки натовареността с
лечението на коронавирусната
инфекция "Пирогов" не спря да се
развива - обновихме голяма част
от болницата, въведохме уникални за България методи на лечение,
посрещаме денонощно хиляди
пациенти. Искам да използвам
случая да благодаря на всички
колеги и да им пожелая здраве и
още много успехи в благородното
призвание и на нашите пациенти
- за доверието и силата, която
то ни дава.

Д-р Венелина Милева,
изпълнителен директор на
Многопрофилната болница за
активно лечение “Аджибадем
Сити клиник Болница Токуда”
Благодаря за възможността да
бъда част от журито на тази
инициатива и в този форум.
Благодаря и на всички участващи
проекти. Нашата общност в момента има най-голяма нужда от
признание, от удовлетворение
от свършената работа, от стимулиране на иновациите и добрите практики и заедно с това - от
професионално развитие.
Във времена, когато светът е
спрял, здравеопазването и медицината са във фокуса на всички
общества. Всички са вперили
поглед в тази област, всички
очакват от нас много повече в
сравнение с времето преди пандемията. Това, от една страна,
означава повече отговорности,
напрежение, професионално изтощение, но от друга - резултатът е, че сме успели да запазим

човешки животи и когато този
период приключи, от разстоянието на времето можем да оценим,
че всичко това си е струвало усилията. Похвално е, че в конкурса
участваха отново толкова много
проекти и в различни области,
което означава, че сме намерили
начина въпреки ситуацията в
някои случаи, а в други - дори благодарение на нея, да се развиваме
и да качваме стъпалата към покачествена медицина в нашата
страна.
Пандемията има и свойството
да стимулира иновациите по
различни начини и причини. Тя
наложи промени в начина на работа на всички нива и във всички
сфери. Това е световен проблем,
от който произлязоха още много
на брой предизвикателства. В решаването им обединяват усилия
лечебни заведения, научни организации, фармацевтични компании,
правителства, институции. По
пътя в търсенето на решения се
раждат още много допълнителни
идеи, които един ден ще имат
по-широко приложение в различни
области на медицината, не само в
сферата на COVID-19.
За нас като многопрофилна
болница основният въпрос, който
създаде пандемията, е как да сме
полезни на всички наши пациенти,
без да се създават допълнителни
рискове за тях, как да сме в услуга
на всички нуждаещи се, защото, както знаем, останалите
заболявания привидно намаляват
в статистиката, но не изчезват
наистина и медицинската грижа
за тях трябва да съществува
паралелно. Жените не могат и
не трябва да спират да раждат,
не можем да сложим на пауза сърдечно-съдовите и онкологичните
заболявания, както и хронични
заболявания, които имат нужда
от навременна диагноза, лечение
и проследяване. Същото се отнася и за всеки медицински проблем,
който има необходимост от
консултация и съответно поведение.
Въпреки трудната година в
"Аджибадем Сити клиник Болница
Токуда" успяхме с допълнителна организация да продължим
нашите планове да предоставяме
иновативни медицински услуги
в полза на всички пациенти. Изгра-

дихме си вътрешни алгоритми за
работа в пандемията, организация за разделяне на потоците с
пациенти, оборудвахме се с необходимите предпазни средства.
И в тази ситуация успяхме да
свършим много, за да вдигнем
още повече нивото на технологиите и иновациите в нашето
лечебно заведение. Не се случва
много често откриване на изцяло
ново отделение в България, а ние
осъществихме през точно тази
трудна година нашия план да
предложим пълен комплекс от
акушеро-гинекологични и неонатологични услуги за младите родители и техните деца на едно
място в изцяло нов вид и с много
удобства. Новите и разширени
структури включват 4 родилни
и 2 операционни зали, високотехнологично оборудван интензивен
сектор за недоносени бебета,
централна мониторираща система, възможности за допълващи
терапии като музикотерапия за
бебета, обучения и консултации
за младите родители, нови АГ и
неонатологични кабинети, гинекологично отделение.
В края на годината подновихме роботизираната система "Да Винчи"
с нейния последен и най-иновативен модел Da Vinci Xi. С възможностите ѝ продължаваме да развиваме най-напредналата хирургична
технология единствени в цели
четири направления в страната
- урология, гинекология, гръдна и
коремна хирургия. Погрижихме
се да подобрим възможностите
на радиолозите в диагностичен
план с по-мощен ядрено-магнитен
резонанс с голямо значение за откриването и профилактиката на
различните заболявания и екипното прецизно планиране на лечение
и интервенции.
Целта ни е да запазим и да не
спираме да подобряваме средата, в която могат да се случват
иновациите. Мисля, че към момента успяваме да я постигнем и
благодарение на екипите, които
не спират да работят активно
ден след ден.
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Да си представим по нов начин
онкологичните заболявания
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Андрей Марков,
изпълнителен директор на
университетската многопрофилна болница “Аджибадем
Сити клиник”
За мен е чест за поредна година да участвам в журито на
конкурса на "Капитал" и "АбВи", да
мога да се запозная с усилията за
подобряване на здравето и живота на всички пациенти, които
полагат колегите ни от целия
сектор, и да установя, че цялата
здравна общност високо оценява
стремежа на болничната ни група да бъдем пионери във всички
специалности. Когато говорим за
иновации, не можем да не отбележим факта, че през последната
година обособеното в болницата
ни в "Младост" отделение за
лечение на COVID болни завоюва
изключителното престижното
място в страната с най-ниската
смъртност при пациенти в
тежко състояние. То беше оборудвано с най-новите технологии
в областта на реанимацията и
интензивното лечение и въпреки
тежката финансова и икономическа обстановка ние прилагаме
най-модерните и най-съвременни
методи за лечение на пациенти с
COVID-19. Това доведе до най-добрите резултати.
Веднага ще спомена, че много
малък процент от нашия персонал и в двете бази се зарази и
преболедува инфекцията. И това
се постигна с усилията на целия
екип да се борим с тази пандемия
и да спазваме всички мерки и норми за дистанция, да подсигурим
лечебното заведение с максимален брой защитни средства и
дезинфектанти. Не знам дали в
другите болници се прави това,
което ние направихме - всяко
легло беше подсигурено с индивидуални средства за дезинфекция и
измиване. Въздухът се обработва
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с климатична система, която
осигурява озониране и пречистване на въздуха с бактерицидни
лампи в цялата сграда.
Начинът на мислене на специалистите в бели престилки и
техният ентусиазъм да търсят
нови техники и нови методи на
всичко това, което медицински
ги предизвиква, ни помогна в една
изключително драматична година на пандемия, засегнала света
сериозно.
Амбициитe на екипите на
"Аджибадем Сити клиник" в локациите ни в "Младост" и в Сърдечно-съдов център да продължават
да въвеждат нови методи и
практики в областта на медицината са заимствани и съчетани
от вторичните ефекти на
коронавирусната инфекция. И
онези моменти, които трябваше
да бъдат определяни и приоритизирани наново, доведоха до още
по-голям ентусиазъм у лекарите
да се търсят решения на тези
проблеми по най-добрия начин.
Имам предвид усложнения на пациенти със сърдечно-съдови заболявания, особено след прекарана
короновирусна инфекция, които
продължават да се дефинират и
да са неясни.
Сърдечно-съдов център е една от
малкото болниците в страната с
най-голям обем кардиохирургични
процедури, извършени с 3D ендоскопска апаратура за детайлна
триизмерна картина, подпомагаща прецизността и резултатите на хирурга при работа.
Приложението на тази техника е
много специфично и ние инвестирахме в обучението на специалистите, тъй като това е абсолютно задължително, за да доведе
минимално инвазивната хирургия
до желаните резултати. Гордеем
се с нашия високоспециализиран
екип кардиохирурзи и с високите
успехи и резултати с тази наистина уникална апаратура. И може
би поради тази причина имаме
високо търсене на услугите на
болницата в България.
Можем да изразим удовлетворение, че в тази трудна и непосилна
година, която промени изцяло
начина ни на живот и дори
цялата здравна система, ние
продължихме да въвеждаме още
нови методи. Това е нещо, което

допълнително ни дойде като
амбиция в цялата тази ситуация,
и тук помогна ентусиазмът на
специалистите в бели престилки. И нека не забравяме, че
същите тези хора се грижеха и за
ковид болни в график, който беше
направен така, че да могат да
обгрижват и другите пациенти.
Кардиохиругията без съмнение
посрещна предизвикателния
период по начин, който не очаквахме, че трябва да се случи.
А именно, че бяха отложени
плановите интервенции. А да се
оперират само спешни пациенти
означава, че тези хора нямат друг
избор и че става дума за много
тежки случаи, които не можем
да отлагаме и които предполагат допълнителни разходи и
екстремно високи допълнителни
усилия на екипи, включително и
допълнителни смени.
Искам да спомена, че няма начин
да справим със средствата,
които в момента се определят
като публични, с всички онези
потребности на обществото
от модерни методи и практики
поради факта, че тези средства
са лимитирани. Ако останалите
средства, които са необходими,
не бъдат извадени на светло
и не се ли промени финансовият модел, не можем да имаме
особени надежди, че ще разполагаме в близко бъдеще с по-нови
и по-съвременни технологии и
методи. Въпреки желанието
ни да добавим нови практики в
системата на реимбурсиране при
ограничени средства надеждата,
че това може да се случи, е малка.
Очакваме с най-голямо нетърпение да променим финансовия
модел, за да може да се увеличат
възможностите на лекарите да
използват иновациите и повече
пациенти да имат достъп до
тях.

Д-р Йордан Пелев,
управител на Университетската болница за активно
лечение “Софиямед”
Да си иноватор, особено в
здравния сектор, в динамично
развиващия ни се свят и ежедневни предизвикателства през
българската здравна система,
изисква не само качества като
визионерство, амбиция, хъс, но и
прeдприемачески компетенции.
Да можеш да намериш нишата
на пазара, точния момент за
внедряването на иновацията, но
и финансово да „калкулираш“ дали
инвестицията ще бъде успешна.
Дали тя ще бъде под формата на
закупуване на нова техника или
нов метод за лечение, за прилагането на иновацията е необходима „просветеност“ на специалистите, ангажирани в процеса
по внедряване и приложението й.
Процес, изискващ време, финансови средства и дългосрочна
политика за инвестиране в академичния потенциал и болничната
структура.За развитието на
медицинските кадри, които ще
„създават“ иновациите в нашия
сектор, и местата, на които
те ще ги реализират, е необходимо да има разписан ясен път.
Да се следва устойчив модел на
здравеопазване с ясно начертани
стъпки, които да следват както
медицинските специалисти,
така и болничните структури.
Изисква се и единна национална
политика по отношение на внедряването на иновациите като
процес, включително и тяхното
ценообразуване.
За съжаление въпреки усилията
на всички медицински екипи, част
от чиито проекти бяха представени на конференцията „Иновации и добри практики в здравеопазването“ 2020, пандемията със
сигурност ще доведе до пониже-
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ние на скоростта при въвеждането на тези иновации в сектора.
Тя ще забави и цялостния процес
по ясното формулиране на този
модел на здравеопазване, от
който ще зависи ще се развиваме
ли в бъдеще като иноватори в
сектора на здравеопазването
в Европа или не. А за съжаление
това е време, което може да „спаси“ много човешки животи.
На успеха на всеки специалист
или болнична структура в бъдеще, наели се с нелеката задача да
планират и работят върху въвеждането на такива иновативни практики, ще се гледа като на
истинско геройство, особено ако
иновациите не са свързани с вируса SARS-COV-2. Затова както по
време на пандемията, така и след
нея навлизането на иновациитe
в здравния сектор, некасаещи
COVID-19, ще бъде процес, изискващ по-продължително време.
Настоящето постави пред целия
сектор много предизвикателства. Само истинските „лидери
на пазара“ на иновациите - и медицински специалисти, и болнични
заведения, ще бъдат тези, които
ще могат да предложат напредничави решения, свързани с приложението на иновативни практики на диагностика и лечение.
Желая на всеки колега да не губи
професионалната си амбиция и
вдъхновение, да не позволява предизвикателствата на днешния
ден да попречат на стремежа
му за въвеждане на иновативни
практики. Защото само чрез
иновативни решения може да се
гарантира прогресът.

Д-р Николай Болтаджиев,
член на Националното сдружение на частните болници
Конкурсът на “Капитал” и “АбВи”
е единствен по рода си в България и стимулира развитието на
науката и иновациите в здравео-

пазването и може би най-добрата
му страна е, че не е фиксиран
единствено върху нови техники,
медицински насоки и открития
само в една област, а се разпростира върху цялата медицина и
цялостното здравеопазване във
всичките му сфери, защото здравеопазването е не само медицина.
Ние за поредна година видяхме, че
в този конкурс участваха много
неправителствени организации с
различни решения, като се започне от профилактика, медиация в
обществото, които, погледнато
отвисоко, също са част от системата. Най-ценното в конкурса
е именно неговата широта,
защото той не се простира в границите само на науката или само
на практиката, и то в точно
определена специалност.
Важно е да се отбележи, че
всички тези проекти се случват
в период, в който обществото
и здравните власти вървят след
фактите и събитията за коронавируса, тъй като според мен
кризата не се управлява, а просто
се следи. Най-простият пример
във всекидневието е реакцията
на затваряне на училищата и на
затварянето на болниците за
планова дейност, защото в деня
имало определен брой случаи.
При такива кризи обикновено
има план за действие. Оказа се, че
от години има план за действие
при въздушно-капкови инфекции,
който беше открит в документацията на здравното министерство от Центъра за защита
на правата в здравеопазването и
можеше да бъде приложен.
Проблемът с управлението
на кризата обаче е, че ние не
разполагаме със статистика,
за да можем да го извършваме.
Дори и да имаме статистика на
тестовете например, тя не е
обективна, тъй като не е ясно
дали изследваните са новозаразени, преболедували или активно
боледуващи в момента. ЦЗПЗ,
на който също съм член, поиска
например от правителството
данни за всички починали от
COVID. Оттам ни насочиха към
НЗОК, които предоставиха данни
за 7400 починали пациенти с
тази диагноза само в болниците, докато правителството
пък съобщава, че починалите с

коронавирус са 6500 изобщо, а
не само в болниците. Куриозно е,
че и до момента това число не
се знае, а то е част от реалната
оценка на кризата, в която живеем. Тревожи ме, че се забавяме и
с единствения инструмент да я
ограничим - ваксинациите. Единствено ме успокоява фактът,
че преболедувалите сме повече
от това, което статистически
отчитаме, което означава, че
имунизираните са все повече. Но
за съжаление гадаенето и неяснотата какво наистина се случва се
превърнаха не само в проблем на
управлението на кризата, но и в
проблем на цялото общество.

Адвокат Мария Шаркова,
създател и управляващ
съдружник на адвокатско
дружество “Шаркова и партньори”
Организаторите на събитията
на "Икономедиа" винаги са имали
перфектно усещане за това кое
е актуално, важно и необходимо
за аудиторията. Конкурсът за
иновациите в сферата на здравеопазването е сред най-добрите
попадения, защото осигурява
признание за значимите проекти
в тази сфера. Утвърждаването
му като престижно средище без
аналог на най-големите постижения на българската медицина
през последните години е естествен стимул за развитие на
иновациите в здравеопазването.
Тази година беше изключително предизвикателна, защото
се доказа огромната нужда от
креативно мислене, от разбиране
и използване на нови подходи и
технологии. Ето защо подобни
форуми са толкова важни, защото има нужда от показване на
добрите примери и постижения в
здравеопазването.
Горда съм, че допринесох за
оценяването на тези проекти
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чрез моето участие като член на
журито и имах привилегията на
бъда в една компания с най-добрите в сферата. Като управител на
адвокатско дружество, работещо изцяло в сферата на здравеопазването, моята задача е да
следя за всички нови тенденции,
като по този начин отговаряме
бързо на нуждите на нашите клиенти. Тази година беше тежка за
всички ни, защото за кратко време трябваше да намерим начин
да работим безопасно, но също
толкова ефективно. Увеличи се
броят на хората, нуждаещи се от
правен съвет. Зададоха се много
сложни въпроси, на които няма
кратък отговор. „Локдаунът“
ограничи физическия контакт,
но намерихме други форми за
осъществяване на комуникация.
Ако може да се намери нещо
положително в тази тежка за
всички ни ситуация, е обстоятелството, че пандемията ускори
развитието на нови решения и
технологии, като включително в
България се предприеха дълго чакани нововъведения – електронни
рецепти и направления, електронен здравен запис. Заедно с тях
обаче възникнаха и нови въпроси
за решаване, а това доказва, че
здравната система може да
функционира плавно и безпроблемно само с общи усилия – на
мениджъри, юристи, икономисти,
медицински специалисти.

Деян Денев,
изпълнителен директор на
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании
Невероятна е инициатива на
“Капитал”, защото тя показва,
че в България има медицинска
иновация и че тя спасява
> 14
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> 13 или подобрява живота на
пациентите. Надяваме се тази
инициатива да продължи да се
случва и в следващите години,
особено в контекста на това, че
достъпът на българските пациенти до иновативни лекарства е
два пъти по-ограничен и два пъти
по-бавен в сравнение с достъпа на пациентите в повечето
европейски държави до същите
лекарства. Едва 56 от общо 172
иновативни лекарствени терапии, разрешени от Европейската
медицинска агенция в периода
2015 - 2018 г., се заплащат от Националната здравноосигурителна каса и пациентите у нас имат
достъп до тях. Средният период
на изчакване от разрешението
за употреба до реимбурсация и
достъпност е 687 дни, което е
един от най-дългите периоди на
изчакване в Европа. Ограниченият
достъп и забавянето до голяма
степен се дължи на факта, че
компаниите са обезкуражени да
пускат иновативни терапии у
нас, тъй като съвкупността от
ценова регулация, отстъпки и
компенсации води до нерентабилност и доставка на отрицателна
стойност - в първата година
от включване в реимбурсация се
налага компанията да възстанови на НЗОК повече от 100% от
разходите за новия продукт.
Липсата на правна сигурност и
предвидимост за фармацевтичните компании в крайна сметка е
във вреда на пациентите, които
получават ограничен достъп до
нови лекарствени терапии.
Пандемията задълбочи проблема
и доведе до намаляване на броя
нови лекарствени терапии,
включвани ежегодно в системата
на заплащане с публични средства, и до удължаване на периода
на изчакване. През 2020 г. 19 нови
лекарства са включени в позитивния лекарствен списък спрямо
29 нови лекарствени продукта
за 2019 г., което е намаление с 1/3.
Важно е процесът на оценка и
включване на иновативни терапии в системата на заплащане да
се съобрази с новите реалности
и да бъде предвидено адекватно
финансиране, за да може българските пациенти да получават
достъп до необходимото им
лечение.
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Боряна Маринкова,
изпълнителен директор на
Българската асоциация за
развитие на паралелната
търговия
Технологията претърпява еволюция, която става все по-видима и
все по-осезаема в живота на всеки
от нас. IoT, AI, Machine Learning,
оптимизиране на съществуващи
решения и невероятни открития
обещават по-високо качество
на живот не само тези, които
се радват на цветущо здраве, но
и на хората с хронични заболявания, пациентите със заболявания, за които медицината все
още търси отговори. Нека да
се опитаме да си представим
глобалната здравна криза, предизвикана от вируса SARS-Cov-19,
в аналоговите времена. За мен
поне картината би била ужасяваща на първо място поради
огромното изпитание за достъп
до консултация с лекар и терапия, а след това в чисто човешки
план заради невъзможността на
контактуваме с близките си и
да упражняваме голяма част от
професиите си.
Да, има редица въпроси и предизвикателства за обществото ни и
пациентите, особено в България
– проектът за електронното
здравеопазване е все още далече
от реализация в пълен мащаб,
дистанционната консултация и
проследяване не са регламентирани, а като цяло бизнесът чака
регулацията, а не обратното
– регулацията да търси добри
практики от икономическите субекти, които са доказали устойчивост, защита на обществения
интерес и визионерство.
Иновациите в здравеопазването
са критично важни. Доказаха го в
ежедневната си практика лекарите, които на фона на изтощителната битка с коронавирусна-

та болест не спират да търсят
специфичното лечение, да
провеждат клинични проучвания
и да търсят изводи в огромните
масиви от данни в глобален план.
Доказа го и фармацевтичната
наука с пробива по отношение
на превенцията срещу COVID-19 и
изобретяването на иРНК ваксините.
Конкурсът на "Капитал" и AbbVie
„Иновации и добри практики
в здравния сектор“ се проведе
през 2020 г. с по-малък брой, но с
изключително ценни за здравеопазването у нас достижения.
А победителите показаха, че на
фона на пандемия не спира търсенето на начини и на пътища
към постигане на по-добро здраве
– чрез авангардни и иновативни
животоспасяващи сърдечно-съдови интервенции с минимална
постпроцедурна травма, чрез
контрол и превенция на най-тежкото усложнение на бременността, което отнема живота и на
майката, и на нероденото й дете,
чрез първия опит у нас грижата
за хората с психични страдания
да се децентрализира и да върне
достойнството и вярата на
тези пациенти в утрешния ден.
Имахме честта заедно с Федерация "Български пациентски
форум" да получим наградата в
категория „Пациентски проект“
през 2019 за платформата си
за търсене на лекарства. Към
днешна дата тя продължава да
работи и да помага на пациентите у нас по-бързо и лесно да
намерят търсеното от тях
лекарство. Продължаваме да
отговаряме, уви, на всеки пети
човек, че лекарството, което
търси, е изтеглено от България
поради икономически причини,
а на всеки четвърти, че търсеният продукт е с временно
преустановен внос поради производствени или други причини.
Да, в 35% от всички получени 1310
сигнала на страницата ни paralleltrade-development.org с помощта
на партньори намираме решение
в рамките на 32 часа. И всеки от
тези случаи ни кара да търсим начини да бъдем все по-полезни. Ще
продължим да настояваме за внос
на лекарствата „икономически
бегълци“, за спешен внос при криза
и за насърчаване на гъвкавостта

и бързината в лекарствоснабдяването. Защото всяко улеснение
за пациента и лекарите в борбата им за здраве си струва.

Д-р Станимир Хасърджиев,
председател на Националната пациентска организация
Оцеляваме в сложни времена, в
които пандемията променя всекидневието ни, учи ни на граници
и поставя на изпитания както
здравната ни система, така и
ценностите ни като общество.
Ограниченията разрушиха много
бизнеси, но и спасиха много животи. В тези времена инициативите на компании и предприемачи,
организации, както и самоинициативата на хората показаха,
че имаме гражданско общество
и можем да се справим с изпитанията. Разбира се, пандемията
„оголи“ болезнените и нерешени
с години проблеми на здравната система, отвори широка
пропаст между финансирането и
качеството и показа, че липсата
на координация и комуникация
може да убива хора. Затова е и
важно гражданското участие и
активното търсене на решения,
които да са ориентирани към
хората. Кризата се овладява с информация, сигурност и комуникация – нещо, което политиците и
вземащите решения имат много
да учат.
Националната пациентска организация като най-голямото пациентско обединение в България не
остана безучастна в тези сложни
времена. Ние като граждански
застъпници и лидери в пациентското движение предприехме
действия, които да подобрят
трите критични области на
здравната система в пандемия –
информацията и комуникацията,
координацията и гарантирането
на сигурност за българските
пациенти. Чрез безплатната

Здраве
си линия 0800 14 515, която ще
работи до края на март 2021 г.,
ние първи осигурихме всекидневна възможност за безплатно
информиране и консултиране за
пациенти с хронични заболявания.
На телефонната линия от вече
година отговарят кардиолози, онколози, ендокринолози, имунолози
и епидемиолози, инфекционисти,
лекари, които лекуват COVID в
най-натоварените сектори на водещи лечебни заведения. Благодарение на линията спасихме много
животи и овладяхме кризата в
здравето на стотици българи.
Психологическата помощ на
линията също се оказа критично
важна за десетки сънародници,
които се сблъскаха с паник атаки,
депресия, страх или отчаяние,
защото пандемията им отне
работата и сигурността или
са загубили близки. Дотолкова
линията стана важна за хората,
че масово бяха насочвани хора
без осигуровки и лични лекари да
получат помощ от здравните
ни специалисти. За да намалим
фалшивите новини и да дадем
яснота, от началото на февруари
имунолог и епидемиолог отговарят на телефонната линия на
въпроси за ваксините.
За да гарантираме достъпа до
здравни грижи и за да подкрепим
държавата във важните решения
за пациентите в условията на
дигитализация, създадохме COVID
алианса – неформално обединение, в което държавата, индустрията, пациентите и гражданските организации заедно се
обединиха около най-важното
решение за здравната система
в условията на пандемия – дигитализацията. Дигитализацията,
възможността да се гарантира
дистанционен преглед и да се
погрижим за пациентите, без да
ги застрашим от инфектиране,
е ключово решение за общественото здраве в тази ситуация. В
момента работим по създаването на виртуална платформа, в
която да са налични множество
дигитални здравни услуги, предоставяни от различни доставчици, но на едно място. По този
начин ще дадем възможността
на пациентите от едно мобилно
приложение да имат достъп до
всякакви здравни ресурси – ла-

боратории, лекари, платформи
у нас за дистанционно здравеопазване, и според проблема си да
избират кой продукт за какво да
ползват, каква информация и с
кого да споделят. COVID алиансът
се оказа работеща неформална
структура за диалог и вземане на
решения в условията на натиска
на пандемията.
Конкурсът на „Капитал“, който
имах възможност да журирам,
също доказва, че гражданската
и предприемаческата енергия
могат да бъдат много развиващи и иновативни, работещи за
хората и техните проблеми.
Впечатлен съм от това, че
лекарите развиват знанията си
и правят впечатляваща наука,
че не се страхуват да използват
знанията на своите колеги по
света. Гражданските организации, участвали в конкурса, от
своя страна показаха, че идеите
на нестопанския сектор могат
да бъдат много успешни, защото са насочени към реалните
потребности на пациентите.
Инициативата на „Капитал“ е
доказателство за устойчива
инвестиция в добрите и качествени идеи, които допринасят за
модерна и съвременна медицина,
както и имат сериозен ефект
върху пациентския граждански
сектор, защото дават надежда,
че иновациите могат да достигнат до хората и работят
за по-добро, сигурно и достъпно
здравеопазване.

Иван Димитров,
председател на Българския
пациентски форум
За съжаление 2020 г. бе изпълнена
с много паника, страх и хаос. Имаше и мънички искрици надежда, но
наистина мънички.
За българските пациенти беше
и година, в която много хронично болни се разделиха с живота

си заради невъзможността да
стигнат до лекуващите ги лекари и закъснялата диагностика.
Резултатите от пандемията и
насадения страх ще видим през
2021 г., а по-страшните последици от закъсняла диагностика
ще станат ясни в следващите
няколко години.
През тази 2020 г. се появиха
много „иновации“ – като българския модел на електронизиране
на здравеопазването – рецепти,
изписвани от лекарите и пращани по месинджър, вайбър и други
телефонни приложения.
Пациентите започнаха да
търсят всякаква информация
по знайни и незнайни интернет
страници и блогове, за да се
самодиагностицират и разберат какво се случва с тяхното
здраве. Недоверието в здравната
ни система и медиите доведе
до все по-голямото търсене на
медицински мнения и становища
в огромния интернет свят. За
добро в това откачено време се
появиха и качествени материали
и интервюта на родни специалисти, които поуспокоиха българските пациенти.
За съжаление България изостава
със светлини години в използването на електронизацията в
сферата на здравеопазването,
което води до много пропуснати
възможности за медицината и
пациентите. Ако в крайна сметка
държавността ни наистина
постави като приоритет
здравето на нацията ни, може да
черпи толкова много от опита на
европейските държави - в името
на българската медицина и все
по-болния ни народ.
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Д-р Кунчо Трифонов,
управител на Health PR
Извънредно и продължително
явление като пандемията от
COVID-19 пренарежда приоритетите на всяко общество. В България наред с безпрецедентния
натиск върху здравната система
и икономиката като цяло тя
показа категорично необходимостта от ускорено въвеждане
на иновации и подтикна този
процес. Един от най-нуждаещите се от иновации сектори е
здравеопазването – системно
недофинансирано с под 5% от БВП
за година при среден дял от 9% за
страните от ЕС.
В тази ограничителна рамка
новаторските подходи в медицинската практика, работата
с пациенти и организацията
на процесите у нас се увеличават устойчиво. Това доказва и
визионерската инициатива на
„Капитал“ да проследява, показва
пред широка публика и отличава здравните иновации, чиято
история навлезе в осмата си
година. Традиционна част от нея
вече е и конкурсът за иновации
в здравеопазването, провеждан
в партньорство с биофармацевтичната компания AbbVie, в
който имам честта да съм член
на журито. В последното издание
кандидатстваха редица проекти
в областта на медицината, организацията на здравеопазването,
електронното здравеопазване,
проекти на пациенти и неправителствени обединения. Множеството представени решения
за улеснение на пациентите в
контакта и консултациите им
с медицинските специалисти
доказват, че процесът на дигитализация на здравеопазването
се ускорява и вече е необратим.
Важно е новите подходи да се
представят пред общест> 16
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> 15 вото и институциите, за да
имаме точна представа докъде
сме стигнали и да се умножават
екипите и структурите, които
поемат по този път. В следващите години ще има все повече работа в това направление, както
и възможности за финансиране
– иновациите са един от приоритетите в Плана за възстановяване на Европа от пандемията.
Предизвикателствата на COVID-19
налагат нови решения и подходи и
в комуникациите, показа първата
година от началото на пандемията. Health PR е специализирана
компания за предоставяне на професионални ресурси, стратегически и тактически интегрирани
комуникационни и маркетингови
решения в областта на здравеопазването, стратегически партньор на „Капитал“. Предоставяме
услуги в областта на професионалните ресурси и стратегическата комуникация със заинтересовани страни, връзки с медиите и
партньорите в здравеопазването,
интегрирания маркетинг, маркетинга на съдържание, връзките
с обществеността и др. Всички
тези направления се променят,
тъй като COVID е засегнал значителна част от работата на
всеки от субектите в здравната
система. Необратими промени в
начините и каналите за комуникация между тях вече са факт, като
първите изводи и анализи идват
от фармацевтичните компании.
От тях се вижда, че само за период от една година вече преобладава хибридният модел в маркетинга, при който традиционният
подход се съчетава с дигиталния
в различно съотношение. Този
модел се наложи и в работата на
специализираните компании за интегрирани комуникации, които по
принцип трябва да бъдат много
гъвкави и в постоянна готовност
да отговарят на предизвикателствата в сектора. Промените,
на които сме свидетели, ще
продължат да се развиват и в
следващите години. Хибридният
модел в комуникацията и маркетинга ще продължава да заема
значително място в работата ни,
като поставя предизвикателства
и като технически решения, и
като професионално ангажиране
на специфични аудитории.
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Галя Прокопиева,
изпълнителен директор на
“Икономедиа”, издател на в.
“Капитал”
Последната година изправи пред
извънредни предизвикателства
цялото обществото и хората
във всички сфери на икономиката. Огромната тежест, както
и дефектите от всички управленски дефицити бяха поети
от медиците, за което поднасяме цялата си признателност.
Въпреки фокуса на здравната
система върху справянето COVID
епидемията заявките в конкурса
за здравни иновации показват,
че кризата не е изместила
напълно усилията да се развиват
иновативни методи на лечение и
диагностика в различни области.
Този конкурс показва отблизо
колко разнообразни са успехите
на българската медицина въпреки
извънредните обстоятелства.
В "Капитал" опитваме да подкрепяме тези, които поемат отговорност, и тези, които търсят
нови начини, както за решаване
на проблемите, така и за създаване на стойност за обществото.
Това, което можем да направим,
е да популяризираме техните
усилия. С поредното издание на
алманаха се надяваме те да дос
тигнат до повече читатели.

Д-р Кирил Николчев,
генерален мениджър – "АбВи
България"
Изминалата година върна внима-

нието на света към науката, към
смисленото, към значимото. И
то не просто науката в тесния ѝ
аспект – лаборатория, стерилна
среда, колби и епруветки, а науката в ежедневието, в живота ни.
Тя присъства всеки ден при всеки
от нас и преди пандемията –
чудото да управляваш автомобил
или да комуникираш с близките
си от разстояние. Точно COVID-19
обаче направи науката отново
видима и ценена – изследванията,
лекарствата и най-вече ваксините, създадени за безпрецедентно кратко време и на които се
надяваме, за да върнем живота си
обратно.
Иновацията е повече от наука, тя
се създава от онези смели и умни
хора, които са готови да приложат постиженията на науката в
действие, било чрез нов метод на
лечение или достъп до информация или диагностика, всичко в
името на пациента. Тъкмо тези
хора биват признавани в конкурси
като този на в. "Капитал" и "АбВи"
и всички им се възхищаваме, защото превръщат научните успехи
в конкретна полза за конкретен
пациент.
Тъжното е, че когато има обществен проблем като COVID-19,
логично не се пестят средства
и ресурси постиженията на
науката да достигнат бързо
до нуждаещите се. В случаите,
когато се касае за страдание на
малка група хора от даже доста
по-страшни от COVID-19 заболявания, инвестициите за лечение
с най-иновативните средства
невинаги са навреме или достатъчни. Индивидуалното страдание не зависи от общественото
внимание към проблема. Човек,
страдащ от по-рядко заболяване,
страда не по-малко от човек с
широко разпространено заболяване. За съжаление иновацията
често достига бавно или след
много препятствия до много
хора с тежки заболявания. И,
естествено, тя струва пари.
Компаниите като "АбВи", създаващи нови решения за различни
тежки медицински проблеми,
инвестират огромна част от
приходите си обратно в нови проучвания за все повече нерешени
медицински проблеми. Иновативното лекарство е еднакво и

в САЩ, и в Германия, и в България,
както е еднакво тежко страданието на американеца, германеца
и българина с определено заболяване. Следователно и здравните
системи в тези държави трябва
да заплащат справедливо и солидарно за иновацията, грижеща
се за техните граждани. Виждам
сериозен риск системното недофинансиране на лекарственото
снабдяване в страната да доведе
до забавяне на достъпа на нови
лекарства до българските пациенти, както и до все по-засилващо се изтегляне на съществуващи вече терапии. Дефицитът
в бюджета се прехвърля всяка
следваща година с все по-голяма
тежест към производителите
на лекарства. Мисля, че 2021 г. е
последната, в която може да се
очаква стабилност на лекарствоснабдяването при този бюджет
за лекарства. По изчисленията на
експерти финансисти са нужни
поне 300 милиона лева повече в
бюджета за лекарства през 2022
г., иначе ще се стигне до сериозни сътресения в системата.
300 милиона лева са по-малко,
отколкото плаща българската
държава за един изтребител F-16,
затова ми е трудно да приема, че
хроничното недофинасиране на
бюджета за лекарства се дължи
на липсата на средства в държавния бюджет.
И ако се върнем обратно към
новопризнатата важност на
науката, в случая с COVID-19 фармацевтичните компании са носители на научния пробив. Това са
същите компании, които и преди
пандемията променяха живота
на хората с различни заболявания,
използвайки същата структура,
учени и компетентност, на които всички разчитаме сега. Затова се надявам, че и българската
държава все повече ще започне да
припознава иновативния фармацевтичен сектор като ключов
за справяне с пандемията и като
носител на най-висшата ценност
– човешкия живот.
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Европейската
комисия
ще инвестира
4 млрд. евро в
битката
с рака

Вероятно много малко хора си
спомнят, че точно преди началото на пандемията от COVID-19
Европа имаше и продължава да
има и по-страшен враг в здравната
сфера и това е ракът. През януари миналата година Европейската комисия заяви, че
битката с това толкова масово заболяване
ще бъде неин приоритет.
Година след това комисията е готова със
своя план и припомни, че ще продължи да
работи по него.
“През 2020 г. всички се борихме срещу пандемията COVID-19, но много от нас водеха
още една битка на тихия фронт. Борбата срещу рака. През 2020 г. тази болест отне живота
на 1.3 милиона европейци. И за съжаление
броят на случаите нараства. Борбата на всички, които се борят с рака, е и нашата битка в
Европа”, обяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, преди
Световния ден за борба с рака.
По думите на заместник-председателя
на ЕК Маргаритис Шинас планът е антропоцентричен и разглежда всички аспекти
- превенция, диагностика, лечение и преживяване. “В силния Европейски здравен съюз
ракът се превръща в общ политически, оперативен и научен приоритет", казва Шинас.
Комисарят по здравеопазването Стела
Кириякидис допълва, че трябва да се насърчи лечението на рака като болест, която
може и трябва да бъде преодоляна. “Силният
Европейски здравен съюз е съюз, в който
гражданите са защитени от болестта “рак”,
която може да се избегне, когато те имат
достъп до ранен скрининг и диагностика
и където всеки има право на достъп до висококачествена медицина на всяка крачка.
Това е, което искаме да постигнем с нашия
антираков план″, коментира комисарят по
здравеопазването.
Тъй като превенцията, лечението и проследяването на рака са едни от най-иновативните области на науката и медицината, > 18
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ЕК предлага да отдели 4 милиарда
евро за дейности за борба с рака,
като 1.25 милиарда евро са от бъдещата здравна програма EU4Health
programme плюс финансова подкрепа
чрез Рамковата програма за научни
изследвания и иновации „Хоризонт
Европа“ и програмата „Дигитална
Европа“.
Основният акцент в програмата е
да се преодолеят неравенствата в ЕС
и гражданите във всяка страна членка да имат еднакво добър достъп и
качество на профилактика и лечение
за рак. Комисията изчислява, че ако не
поеме ангажимент за намаляване на
заболеваемостта и не създаде инфраструктура за това, икономическата
цена на болестта за ЕС може да достигне до 100 млрд. евро годишно до
2035 г. Само за 2020 г. в съюза с рак са
диагностицирани 2.7 млн. души.

Какво предвижда планът
Планът включва четири основния
действия. Първият акцент е превенцията на рака, като програмата ще
бъде насочена към ключови рискови
фактори като тютюна и целта е до 2040
г. 5% по-малко от населението на ЕС
да употребява тютюн, да консумира
безотговорно и в големи количества
алкохол, да се овладее замърсяването на околната среда и употребата на
опасни вещества.
Освен това кампанията Healthy
Lifestyle 4All ще популяризира здравословното хранене и физическата
активност, за да се предотвратят раковите заболявания.
За да се предотвратят раковите
заболявания, причинени от инфекции, целта на плана за борба с рака
е да бъдат ваксинирани поне 90% от
момичетата в ЕС и значително да се
увеличи ваксинацията на момчетата
до 2030 г.
Вторият акцент в плана е ранното
откриване на рак, като се подобрят
достъпът, качеството и диагностиката
в страните членки и се гарантира, че
до 2022 - 2025 г. 90% от населението ще
бъде обхванато от скрининг за рак на
гърдата, рак на шийката на матката
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и на дебелото черво.

Как ще се подобрят
диагностиката и лечението
Третият акцент е върху подобряването на диагностиката и лечението,
като се осигури интегрирано и всеобхватно лечение на рака във всяка
държава и бъде преодолян неравният
достъп до качествени грижи и лекарства. Според проекта до 2030 г. 90% от
пациентите трябва да имат достъп и
до национални всеобхватни центрове
за лечение на рак, свързани в общоевропейска мрежа.
Още до края на тази година трябва
да започне нова инициатива „Диагностика и лечение на рака за всички“,
която ще помогне за подобряване на
достъпа до иновативна диагностика и лечение на рака, а Европейска
инициатива за разбиране на рака
(UNCAN.eu) ще търси лицата с висок риск от често срещани ракови
заболявания.
Четвъртият акцент е върху подобряването на качеството на живот
на пациентите с рак, включително
рехабилитация, предотвратяване на
рецидивите и мерки за подпомагане
на социалната интеграция и реинтеграция на работното място. ЕС ще
започне и „Инициатива за по-добър
живот за пациенти с рак“ с фокус
върху последващите грижи, която
включва Smart карта за преживелите
рак и Европейски дигитален център
за онкопациенти. Още от тази година
ще започнат създаването на регистър
на уврежданията, свързани с рак, и
мерките за снижаване на неравнопоставеността.
В България онкологичните заболявания са втората причина за
смъртност, годишно около 37 хил.
нови пациенти, като в голяма част
от случаите откриването на заболяването се случва в късни стадии, което
прави лечението по-трудно. Страната
е една от малкото европейски държави, които нямат конкретен антираков
план въпреки усилията на пациенти
и лекари от десетилетия насам той да
бъде въведен.

на Клиниката по медицинска онкология
към "Аджибадем Сити клиник УМБАЛ
Младост", медицински директор на
лечебното заведение и председател
на Българското онкологично научно
дружество. Специализирал е в Saint
John's College, University of Oxford,
Великобритания; Institut Jules Bordet,
Белгия; Thoraxklinik Heidelberg, Германия; Gustave Rossy Institute, Франция; San
Francisco Comprehensive Cancer Center,
САЩ; Harvard Medical School, САЩ;
Massachussetts General Hospital, САЩ; MD
Anderson Cancer Center, САЩ.
Проф. Дудов е член на Европейската
организация за изследване и лечение на
рака (EORTC); Европейската асоциация
по медицинска онкология (ESMO); Европейската организация за изследване и
лечение на невроендокринни тумори
(ENETS); Американската асоциация за
изследване на рака (AACR). Интересите
му са насочени към терапия на солидни
тумори и в частност подходи за преодоляване на лекарствената резистентност. Специалист е и в областта на
прицелната терапия на рака на млечната жлеза, невроендокринни тумори
на дебелото и правото черво, бъбрека и
простатата.

По какъв начин се отразява COVID-19 на вашите пациенти?
На болните, които лекуваме в нашето лечебно заведение в "Аджибадем Сити клиник
Младост", COVID-19 се отразява също така,
както на пациентите не само с онкологични
заболявания, а и с всички други в цялата
страна. Няма как ние да бъдем откъснати от
света, тъй като така или иначе тази болест
завари цялата здравеопазна система в света
неочаквано неподготвена. Това, разбира се, е
съвсем обяснимо. България не прави някакво
изключение в объркването, което се създаде
в цялостния процес на здравеопазване през
миналата година.
Разбира се, имаше един период, в който
след голямата уплаха и първия локдаун,
който беше наистина твърде драматичен,
настъпи едно отпускане, включително сред
пациентите, но като че ли това непрекъснато
говорене, непрекъснато заливане с информация по отношение на COVID пандемията
в някаква степен води и до дискомфорт сред
онкологичните пациенти. Аз лично съм смаян колко много специалисти се оказа, че има
по контрола на инфекциозните заболявания
в нашата страна.
Нека да го кажем така по-меко - с интерес
слушам как се обясняват тези процеси, включително лечението, включително монитори-
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рането и контрола на болестта от най-различни представители на медицинската и други
области. Слушам доста специфични подробности в областта на вирусологията от страна
на хирурзи, от страна на администратори в
здравеопазването, от страна на математици,
от страна на политолози. Разбирам, че всеки
иска своите 15 минути слава, да се покаже
по телевизията, да се покаже в нета, да се
видят неговите, да го кажем, бурни мисли,
в различните издания. Но така или иначе
това води до едно объркване на пациентите.
То води и объркване и сред здравите хора,
защото заливането с разнопосочна информация и желанието на всеки поне за малко да
блесне за съжаление някак си размива и наистина разумни гласове на професионалисти,
които не могат да вземат своето подходящо
място в общата шумотевица и да бъдат чути
достатъчно адекватно, за да има това някакъв благоприятен ефект и върху пациентите
с онкологични заболявания, и върху цялата
пациентска популация, а пък бих казал и
върху цялата човешка популация, защото
знаете, че пациентите не са функция само от
своите решения, те са функция и от решенията на своите близки, на своите роднини. И
когато и те са недостатъчно убедени в едно
или друго действие вследствие на цялото
това объркване и изобилство в говоренето,
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Заради COVID много
пациенти с онкологични
заболявания забавиха
лечението си
Проф. д-р Асен Дудов,
Председател на Българското
онкологично научно дружество

може да се стигне до неразумни решения,
които да се отразят пряко върху здравето.

Забавиха ли се диагностиката и лечението
на раково болните през миналата година?
В продължение на споделеното дотук искам
да кажа, че през миналата година имаше
забавяния в диагностиката. За щастие много, много по-малко в лечението на болните
при нас. Характерът на болестта е такъв,
че разумният човек разбира, че може да не
се разболее от COVID-19, но за съжаление

онкологичното заболяване не може да чака
своето лечение.
Не така обаче се случи с диагностиката.
Много хора, които имаха диагностицирано
заболяване или то беше в процес на диагностика с ясна информация, че най-вероятно това е онкологично заболяване, все пак
оставиха нещата за известно време. И тези
недобри резултати от забавянето за съжаление сега са една част от нашето ежедневие.
Имаше много болни в много добро, в отлично
общо състояние и може би заради това, > 20
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че чувстваха достатъчен дискомфорт, решиха, че може да се изчака началото, после
средата на епидемичната вълна, приемаха
всичките тези безумни съвети за различни
добавки и т.н., което вероятно при някои от
тях е давало сигурност, че това им помага
да изчакат до довършване на диагнозата и
започване на лечението на онкологичното
заболяване.
Това доведе до една група от болни, които се появиха с напреднало заболяване, много по-напреднало от момента на диагнозата, което изключително много намалява
възможностите на последващото лечение.
Нещо повече - това не е само мое мнение, а и
бих казал, че моето мнение няма значение,
защото в съвременната медицина, базирана
на доказателствата, ранната диагностика и лечение са се доказали в световната
практика.
В тази връзка искам да споделя за едно,
бих казал, уникално, много важно и много
поучително достоверно клинично проучване,
което беше проведено през изминалата 2020
г. на Хана и сътрудници. Това е клинично
проучване, стартирало на 10 април 2020 г.,
и след завършването му резултатите бяха
публикувани на 4 ноември в British Medical
Journal. Резултатите са толкова важни и
показателни, че достъпът до тази публикация е достъпен за всички, тъй като тя дава
много важни данни за това как се отразява
забавянето на лечението и какъв риск и неблагоприятни последствия има то за живота и здравето на пациентите с онкологични
заболявания.
Това уникално изпитване показва здравеопазните системи по света, не само в нашата
страна, а в целия свят, върху гигантски популации, какъв е неблагоприятният ефект при
забавяне на лечението с основните методи.
В онкологията това са оперативният метод,
лъчелечението и химиотерапията, която е
термин, използван по традиция, иначе тя
включва имунотерапия, прицелно лечение,
различни други лекарствени класове. Би могло да се нарича и системна лекарствена терапия, както е, разбира се, много по-правилно.
Забавянето на тези три метода е много точно
оценено на базата на едно изключително
прецизно и задълбочено изследване на точни и ясни показатели чрез математически
модели.
Единият от тях конвертира, превръща
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Имаше много болни в
много добро, в отлично
общо състояние и може
би заради това, че чувстваха достатъчен дискомфорт, решиха, че
може да се изчака началото, после средата
на епидемичната вълна.
редукцията на риска при лечение в определено число, което показва увеличението на
смъртността за всеки 4 седмици забавено
лечение при седем основни локализации,
които са проследени в клиничното изпитване. Това са рак на пикочния мехур, рак
на млечната жлеза, рак на дебелото черво,
рак на правото черво, на ректума, който е
даден поради спецификата на лечение там,
ракът на белите дробове, ракът на маточната
шийка и туморите на главата и шията.
Разгледани са тези три основни метода на
лечение. Като например забавянето на хирургичното лечение при тези седем локализации
варира в увеличение на смъртността на всеки 4 седмици с около 6%. При забавянето на
лъчевата терапия с 4 седмици при тумори
на главата и шията и при други споменати
локализации достига до 9%. И, забележете,
забавянето на системната лекарствена терапия, на химиобиологичното лечение се
свързва с около 14% риск от смърт за всеки
4 седмици забавяне.
Аз мисля, че тези числа, които са драконовски точни и изчислени от огромен колектив без емоции, тъй като говорим за научно
изследване, са достатъчно показателни, за
да пояснят какво направи COVID-19, разбърквайки здравеопазните системи в света. Тук не
става въпрос само за страха на пациентите от
това да посетят лечебно заведение по време
на COVID епидемията. Тук става въпрос за
цялостното объркване на всяка здравеопазна система, която трябваше да отдели и да
продължава да отделя ресурси за COVID пациенти, което намалява ресурсите за другите
заболявания. От една страна, намалява и
чисто техническите организационни и апаратурни възможности в една болница, които
са заети от COVID пациентите, за лечението
на останалите заболявания.
В случая говорим в частност на онкологичните пациенти. Това са едни резултати,
които в голяма степен разтърсиха онкологичната общност, както и здравните адми-

нистрации в света, тъй като този огромен
мултинационален екип, ръководен от Хана,
който използва редица информационни бази
данни, за да пресее над 2000 изпитвани и да
подбере тези от тях, които имат категорична
ясна степен на достоверност, и да направи
този ретроспективен анализ чрез специфични математически модели с включването на
водещи компютърни и софтуерни центрове,
като например този във Виена и в редица
други страни, за да може да имаме яснота,
точност и сигурност и да няма възможност
за неясно интерпретиране на резултатите.
Посланието е едно и то е ясно.
Затруднението пред раково болните в света и предизвикателствата пред всяка здравеопазна система са огромни. Трябва много
активно да се търси тези предизвикателства
да бъдат оптимално коригирани, дотолкова,
разбира се, доколкото действителността ни
позволява. И в никакъв случай да не се подценяват в тези тежки времена на пандемия
и останалите заболявания, особено ракът
във всичките негови разновидности и локализации, защото всичко това се носи като
един бумеранг обратно към човечеството със
случаи, които ще бъдат много напреднали и
изключително трудни за лечение.
Колкото по-авангардно, колкото по-сложно и дълго е едно лечение, толкова по-скъпо е
то. Така че и тези, които в една здравеопазна
система си правят сметка на парите, трябва
да знаят, че в следващ период трябва да се
осъществи и допълнително финансиране за
тези забавени в своята диагностика и лечение пациенти. Това поставя нашата страна
наред с всички останали.
Ние също трябва да обърнем достатъчно
и навременно внимание на пациентите с онкологични заболявания, за да може да няма
този тежък дисбаланс, който се получава особено в някои страни. И да не бъдем изправени
пред него след няколко месеца, след година
или колкото отнеме така продължаващото
нерозово положение, за което все пак има
ваксина, има надежда сред всички разумни
хора, че би могло да се пречупи настоящата
лоша тенденция. Тогава ще бъдем свидетели
на всичко, което сега отстрани се натрупва,
тлее. И, разбира се, в частност една огромна
група онкологично болни пациенти, които
ще изискват много повече грижа, много повече екипност и, разбира се, повече финансови
средства.

Здраве

В нашата практика в лечебното заведение
аз мислих, че през късната есен и началото
на зимата на 2020 г. ще видим тези негативни
резултати от някои забавили се пациенти,
насочени, но решили да отложат или просто
не могли да се справят с това, че трябва да
вземат определени направления, да минат
през определени звена, преди да дойдат при
нас, и са закъснели.
Мислих, че горе-долу до края на годината
това ще бъде изчистено, но не се оказа така.
Ето сега, в началото на 2021 г., се явяват пациенти, които са с много напреднали заболявания, чиято диагностика е извършена още
март-април-май на миналата вече година.
Разбира се, толкова дълго нелекувани онкологични заболявания вече се явяват в един
напреднал стадий, което значително променя житейската перспектива пред пациентите
и, разбира се, намалява и нашите възможности за адекватно, успешно и дълготрайно
повлияване на болестта. Има за съжаление
и млади пациенти, при които се е стигнало
донякъде в диагностиката в пандемичния
разгар. При някои от тях е имало съмнение,
ясно описано и обяснено за онкологично заболяване, но това става факт в диагностиката
доста по-късно.
Иначе по отношение на болните, които
провеждат лечение, смея да кажа, че при
нас специално пациентите не са спирали и
отлагали своето лечение. Дори в тези тежки
моменти на първия локдаун, когато се изискваше с документи да се преминава през
КПП-тата, ние все пак имаме пациенти от цялата страна, включително имаме и пациенти,
които са от чужбина. Така че въпреки тези
трудности здравият разум - и аз се гордея,
че българите имат здрав разум в тежките
моменти - не позволи пациентите да отлагат,
отменят или спират лечението си.
Разбира се, единици винаги има по различни други субективни фактори. Все пак лечението е двустранен процес. От една страна
е лекарят, медицинският екип, от друга страна е пациентът, който има своята свободна
воля и може да прецени кога и дали да избере
да се лекува. Пациентите бяха стриктни. Ние
не сме върнали абсолютно никой.
Всичко сме съчетали адекватно и с точно
инструментално проследяване, с конвенционална визуална диагностика, с най-съвременните нуклеарни методи, с които разполагаме,
с пет-скенер, с различни други изследвания,

свързани с изотопи, най-съвременни изследвания с компютърни томографии, магнитен
резонанс, сложни клинико-лабораторни изследвания. Успяхме въпреки трудностите и
въпреки това, че се наложи и при нас да се
разкрие такова COVID звено, което значително отне от ресурса ни, тъй като лекарите,
които дежурят в него, няма как да влизат
обратно в медицинската онкология, в другите звена. Трябва, след като излязат, да бъдат
карантинирани, да бъдат тествани.
Това, разбира се, натоварва всички много
и физически, и в немалка степен и психически, което наистина е едно предизвикателство пред лекарите. И аз бих искал да
кажа едно огромно "благодаря" на моите
колеги - лекарите, медицинските сестри,
лаборантите, всички, които са в този екип,
които въпреки трудностите, въпреки тоталното изтощение, въпреки всички неудобства
всичко, което причиняват на семействата
си със своето отсъствие, със своята умора и
невъзможност да бъдат адекватни в семейни
условия.
Искам още веднъж да кажа едно огромно
благодаря към всички тях. И, разбира се, аз
пожелавам като вярващ човек, като християнин - Господ да ги пази - а и той ги пази, защото са го заслужили, те наистина дават всичко
от себе си и са поставени в едни крайно тежки
условия на работа, които наистина могат не
само емоционално, но и действително да се
сравнят с условията през една война.

Във връзка със споровете около ваксините
какво е вашето мнение за приложението
им при онкологичните пациенти?
Както вече споменах, аз съм смаян от това
колко познавачи има както на COVID-19,
така и на имунологията, на вирусологията
в България, включително далеч не от медицинските среди, от различни други сфери на
обществото, като оставим настрани и плеядата математици, които се включиха, има и
политици, които имат изказ, който е по-скоро
подходящ за един лекар.
Както казах, всеки иска своите няколко
минути слава, но разноговоренето обърква
и пациентите, и техните близки и пречи на
здравомислещите гласове, които се чуват, да
изпратят истинска информация. За ваксините се изговори страшно много. Там също се
навъдиха много познавачи на РНК, векторните, аденовирусните ваксини и т.н. Аз искам
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да кажа нещо съвсем кратко.
Така или иначе ние имаме вече огромен
брой ваксинации, ние имаме яснота относно токсикологичния профил, нежеланите
реакции на ваксините. Особено когато специалисти казват, че не може да има генетични промени вследствие на ваксината,
което на лекарите по принцип е ясно, но го
казват специалисти, което е много по-важно.
Когато имаме кратките характеристики на
продуктите, на самите ваксини, това са техните досиета, описващи абсолютно всичко.
И когато имаме вече натрупания голям
опит, мисля, че е едно безумие да бъдат
лишени пациентите от ваксинационна активност, тъй като това е против интересите
им - и техните, и на обществото. Израел наближават втория милион души, преминали
ваксинация, и са една от водещите страни в
имуноонкологичното лечение, в научната
активност, в практическото приложение.
Всъщност носителите, т.е. основата на
тези първи ваксини е точно на базата на такива модели, използвани за други видове
лечение, и затова не е чудно, че както някой
казва, "много бързо се създадоха". Изобщо
не е бързо, просто бързо се окачиха на тези
носители съответните елементи, за да може
организмът да изгражда имунитет срещу
COVID-19.
Та Израел, тази страна, която се слави с
най-добрите имуноонкологични центрове,
постави във втората група за ваксинация
онкологичните пациенти. Те сега се ваксинират с Pfizer-BioNTech, скоро ще започнат и
с Moderna, т.е. с РНК ваксините. И това дава
според мен достатъчна яснота и сигурност за
трезвомислещите пациенти. Едно отлагане
на лечението, както споделих във връзка
макар и с други причини, отлагането само с
4 седмици повишава вероятността от смърт,
с 8 седмици - още повече.
Кошмарни са резултатите от детайлизираните резултати на клиничното изследване
за това какви фатални последици има отлагането на лечението в по-дълъг срок. В тази
логическа връзка напълно ясно е, че пациентите трябва да бъдат предпазени. Не е време
и място по време на тяхното лечение с химиотерапия, с лъчева терапия, комбинация от
химио- и лъчева терапия или оперативно
лечение те да се спират, отлагат, защото пациентът страда в момента от COVID-19, което,
знаете, понякога продължава по-дълго, > 22
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които могат да отложат лечението на рака с
1, 2 или 3 месеца.
За мен не съществува абсолютно никакво
съмнение, че здравият разум и получените
дотук доказателства в медицината говорят
абсолютно в полза на ваксинацията на раково болните, тъй като това е начинът те, без
да се притесняват, да продължат лечението
на своето онкологично страдание, така че то
да бъде максимално ефективно и да не бъде
в техен ущърб.

Каква е вашата равносметка за изминалата 2020 г. относно честотата на онкологичните заболявания, най-честите локализации и стадии, преминали на лечение във
вашата болница?
Ако се върнем към изминалата 2020 г.,
честотата на пациентите, преминали през нашето лечебно заведение, се увеличи може би
заради това, че имаше логистични трудности
на някои места в лечението, на пътуването,
на редица други субективни фактори с лечебни заведения, които трябваше да осигурят
ресурси за COVID-19, какъвто между другото
и ние осъществихме и знаем колко много
затруднява нашата работа. Разбира се, това
вероятно затруднява още повече работата на
някои други лечебни заведения.
Така че, без да смятам, че има някакво
драстично увеличение на раково болните,
относителният дял на пациентите, преминал
през Клиниката по медицинска онкология на
"Аджибадем Сити клиник Младост", беше
доста голям. Най-честите локализации бяха
до голяма степен обичайните, именно ракът
на дебелото и право черво, ракът на млечната жлеза, на белия дроб.
Интересно е, че в последните около 2 години имаме изключително голям брой на
пациенти с рак на стомаха и въпреки вече
32-ата година, в която работя в медицинска
онкология, работя изключително с онкологични пациенти и тяхното противотуморно
лечение, засега нямам някакво обяснение за
нарасналия им брой. Разбира се, надявам се
големите центрове, които провеждат достатъчно научни изследвания, да дадат някакви
резултати, които да обясняват значително
увеличената честота на рака на стомаха.
Преди доста години това беше една от локализациите, която в световен мащаб ние,
онколозите, се гордеехме, че намалява, че
вероятно причините за това са избягването
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Трябва да се знае какви
са финансовите възможности на здравеопазните системи, каква част
от финансите на една
здравеопазна система
трябва да се насочат
чрез един антираков
план към пациентите.
на определени видове храни, смятани за изключително канцерогенни - пушена риба,
някои също специфично приготвени деликатеси, голямото наличие на селитра и др.,
но явно далеч не само хранителните навици
водят до някаква промяна при това заболяване. Явяват се пациенти изключително в
млада възраст.
Аз само през миналата година имам поне
6-7 пациенти с рак на стомаха, които са между 30 и 40 години, пациентка, която беше на 27
години. От началото на годината само през
първите две седмици имаме вече трима пациенти с новоустановен рак на стомаха. Надявам се да има някакво по-бързо обяснение.
Ние имаме най-съвременни възможности за
лечение на тази локализация.
Аз съм участвал като главен изследовател
още преди около 10-ина години в едно изключително важно престижно международно
клинично изпитване, в което ръководената
тогава от мен клиника беше и единствен
център в Европа. Аспекти от това клинично
изпитване вече са с допълнителни биологични терапии. В литературата има доста
цитирания, включително и на нашия екип, и
се гордея, че България присъства на картата
на тази локализация достойно.
От тази гледна точка тази локализация
представлява за мен и едно допълнително
предизвикателство, тъй като виждам някаква промяна при нея и ми се иска ние да
направим максималното, за да може да осъществим най-добър контрол. Това намери
отражение и в стандартите за противотуморно лекарствено лечение на Българското
онкологично научно дружество, които ние
адаптирахме към най-новите изисквания
на Американската асоциация по онкология
и на Европейското общество по медицинска
онкология и издадохме в края на декември
въпреки тежката обстановка.
Колегите от страната са ги получили, но
при нас толкова бързо се променя всичко, че
предстои и нова актуализация. Тя вероятно

ще бъде някъде около май, за да може към
началото на юни новите индикации, разрешени от Европейската лекарствена агенция, от
регулаторните органи, от НЗОК, която поема
и нови иновативни методи на лечение, като
ги реимбурсира, да бъдат отразени в тези
актуализирани гайдлайни.
Разбира се, не говоря само за рака на стомаха, а и за всяка локализация. Повярвайте
ми, има уникални технологии, които влизат
в лечението на рака. Щастлив съм да кажа - и
в нашата страна също.

Има ли нови подходи и методи в световен
мащаб, който се прилагат или да предстои
тяхното приложение в България?
Въпреки всички трудности през изминалата година има много иновативни терапии,
които вземат все по-голям обем в работата
на онколозите, имам предвид биологичните
терапии, биологичните подходи на онкологичното лечение, другите прицелни терапии,
които навлязоха и които показват изключително фантастични резултати дори при
много напреднали тумори.
След толкова много години работа, когато си казвах след един голям успех и едно
дълго затишие, след втори голям успех и
дълго затишие дали ще има и следващ голям
пробив, се радвам, че се получават. Случи се
наистина бум, качествен прелом в лечението
на рака при навлизането на биологичните
терапии и при доказването на тяхната ефективност, при повече и при повече локализации на това страдание.
Разбира се, в никакъв случай не трябва да
се подценяват и уникалните възможности,
които дава и съвременната роботизирана
хирургия, уникалните възможности, които
се получават при лъчелечението със съвременни софистицирани апарати, които извършват радиохирургия по уникален начин,
извършват чудеса, които бяха немислими в
лъчелечението само допреди години.
И това, че ние продължаваме нашата
екипна работа между тези основни специалности, дава възможност за един коренен
прелом и пречупване на болестта. Особено
място в целия този екип имат патолозите,
които ни дават все по-голяма, ясна и точна
информация, която ние искаме; колегите,
които се занимават с молекулярно-биологичен-генетичен анализ, които ни дават точните мишени, таргетите, които ние можем
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да поразяваме със съвременните терапии.
Тези терапии започнаха да стават рутинни и за щастие достъпни и в нашата страна.
Те дават възможност за едно лечение, което,
смело мога да кажа, в нашата клиника се
прилага на европейско и световно ниво, дори
и при пациенти, при които заболяването за
съжаление е крайно напреднало. Разбира
се, там нашите възможности са по-ограничени. Често пъти ние не можем да изкореним болестта, а само да удължим живота
на пациентите, но и това при тези крайно
напреднали пациенти с доскоро нелечими
форми на ракови заболявания вече дава едни
възможности, които не бяха очаквани преди
това.
Даже например, ако погледнем рака на
белия дроб. Честно казано, допреди по-малко
от 10 години това беше една локализация
с толкова скромни възможности за повлияване, че на практика имаше доста голяма
резервираност към активността на лечение,
която се провеждаше, доколкото със своите
скромни възможности то не влошава само
качеството на живот при тези болни и редица
други аспекти.
Разбира се, това е едно минало, защото
ние постигнахме уникални резултати в лечението на рака на белия дроб с прицелните
терапии и, разбира се, имуноонкологичното
лечение. Ракът на простатата беше едно заболяване, което до развитието на кастрационна
резистентност се смяташе, че тези пациенти
имат присъда над себе си. Сега това вече не
е така. Имаме ендокринна терапия от втора
линия, която по специфични начини преодолява резистентността и дава дълги години
живот, и то в едно отлично качество. Както и
редица, редица други методи на повлияване.
Всичко това ми е толкова близко до сърцето, че бих могъл да говоря часове, но искам
само да кажа, че има уникални възможности
за повлияване на рака и горещо съветвам
всеки, който има такъв проблем, който има
такова съмнение за проблем, да потърси найблизкото онкологично лечебно заведение
директно, защото сега има и допълнителни
затруднения в пътя на пациента - никой няма
да бъде върнат, ще бъде потърсена диагноза.
Медицинският онколог трябва да бъде диригентът на лечението, който да казва кога да
се провежда операция, кога да се провежда
химиотерапия, кога да се провежда лъчелечение и какви точно изследвания да се

правят, за да може последващото лечение
да бъде в максимален интерес на пациента
и с максимален резултат.

Европейската комисия продължава да има
като основен приоритет изготвянето и
въвеждането в сила на антиракови планове
във всички страни членки. Дали има някаква промяна във връзка с COVID пандемията
като нови изисквания и промяна на плана?
ЕК от дълго време се опитва да даде един
тласък в страните членки на изграждането на антиракови планове, които обхващат
един по-дълъг период, за да има хоризонт
на действие, който позволява, първо, да се
знае каква част от населението се обхваща.
Второ - какви са пропуските, които, разбира
се, са индивидуални за всяка страна, каква е
специфичната характеристика на пациентите, а пък, бих казал, въобще и на демографските показатели на всяка страна, което има
значение за изграждането на такъв план.
Трябва да се знае какви са финансовите възможности на здравеопазните системи, каква
част от финансите на една здравеопазна система трябва да се насочат чрез един такъв
антираков план към пациентите?
Не на последно място, те са насочени към
цялото общество, защото в антираковите планове са включени програмите за скрининг,
т.е. за активно търсене на някои форми на
рака, при които това е възможно, за да може
да се подобри преживяемостта във вече заболелите пациенти. Това са наистина много
важни неща, които мисля, че по обясними
причини през изминалата 2020 г., тези 20-20
наистина ще бъдат помнени дълго, минаха
малко на заден план.
Разбира се, имаше и един страх какво ще
се случи с онкологичните пациенти, те са
подложени на тежко лечение, дали прекарването на COVID-19 ще бъде фатално за тях
или за част от тях и редица други въпроси.
За щастие оказа се, че не е точно така. Колкото те да са една чувствителна, безспорно е
така, една чувствителна и сензитивна част от
болните, с вероятност за по-тежко протичане, не се случи масова заболеваемост в тази
група с изразени неблагоприятни прояви.
Разбира се, смесването на онкологични
лечебни заведения и COVID звена в тях аз
лично мисля, че не е най-разумното нещо. Все
пак колкото и да са затруднени ресурсите на
една здравеопазна система, биха могли да се
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търсят различни маневри, които да позволят
едно минимално свързване на тези групи
болни, особено там, където сградният фонд
или други фактори не работят в полза на
смесването на такива звена, но, разбира се,
това е въпрос на индивидуална организация
и въпрос на политика.
Като говорим за противоракови планове,
има редица изводи, които ние тепърва си
правим от лечението на онкологичните пациенти, тези от тях, които прекараха COVID-19,
това, което наблюдавахме при тях. И те трябва да влязат в противораковите планове, но
в момента, честно го казвам, акцентът на
законодателните и държавните органи във
всяка страна е насочен към друго място и
това нещо, което може би в по-следващ период ще се завърне като елемент, който трябва
ясно и точно да се разпише, за да се знае какво ще се случва с пациентите.
Аз бих казал не само заради COVID-19, а
заради това, че във всеки момент може да
има някаква подобна пандемия или друго медицинско, бих казал, без да е силна думата,
бедствие, за което ние трябва да сме готови.
Просто от нашето поколение, предишното
бяха като че ли така облагодетелствани,
виждат медицински бедствия, виждат войни, но ето виждате, че ние правим планове,
но друг решава точно какво да се случи. В
тази връзка сега е по-важно да направим
точните изводи, които да залегнат в изработването на противораковите планове във
всяка държава.
И според мен трябва да има някакво централизиране на ниво Европейска комисия,
Европейски съвет, защото даването на някакви насоки е прекрасно, естествено, че всяка
страна напасва спрямо индивидуалните си
особености един противораков план, но трябва да има по-голям контрол. Бих казал - и императивен от страна на ръководството на ЕС,
защото това е обяснимо, сега цяла Европа,
целият свят навлизаме в една икономическа
рецесия и средствата, които по принцип са
били винаги недостатъчни, ще бъдат още
по-недостатъчни.
И трябва да е ясно защо един такъв план
трябва да съществува и защо трябва да се
дадат средства, за да не влезе в още по-големи трудности, защото освен парите има
една по-голяма ценност, която може да се
загуби, това е здравето и за съжаление понякога животът на хората.
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Възраст, пол, вродени заболявания на аортната клапа, хипертония, дислипидемия. Всички
тези предразполагащи фактори
водят да стесняване на аортната клапа и развитие на аортна стеноза, от
която страдат над 8% от хората над 75-годишна възраст.
До 2002 г. лечението на аортната стеноза
е само оперативно, но след това в медицинската практика навлизат нови устройства
за лечение, наречени TAVR, или перкутанно поставени клапни протези. Те са подходящи при пациенти с висок или умерен
риск от операция на „отворено сърце“, но
поради високата си цена в България са
достъпни за ограничен брой хора.
В клиничната практика на Отделението
по кардиохирургия към „Аджибадем Сити
клиник" УМБАЛ са въведени щадящи методи за лечение на аортната стеноза, които водят до намаляване на оперативната
травма и ускоряване на възстановителния
процес. Тук се извършва минимално инвазивна хирургия на аортна клапа през дясна миниторакотомия - през 6 см разрез във

второ или трето дясно междуребрие, като
машината „сърце - бял дроб” се включва
през феморалните съдове.
Този хирургичен достъп е нов за България. Отделението е единствено в България, което разполага с 3D ендоскопска
апаратура, осигуряваща детайлна и триизмерна картина, улесняваща хирурга в
прецизната му работа. Тази високоспециализирана медицинска услуга се извършва
от екип специалисти, всеки от които е от
изключителна важност за постигане на
най-добрия резултат.
За внедряването на дясната миниторакотомия в хирургичната практика на
Отделението по кардиохирургия към
"Аджибадем Сити клиник" УМБАЛ помагат добрите практики на чуждестранни
специалисти: румънският кардиохирург
Виктор Костаке от болницата „Полизано”
в гр. Сибиу идва в България с целия си
екип, проф. Антониос Пицис от болница
„Св. Лука” в Солун.
От няколко месеца в реимбурсния списък на НЗОК са и т.нар. безшевни аортни
клапни протези, чието предимство е, че
се имплантират много по-бързо. В отговор на високите стандарти отделението
разполага с 3D ендоскопска апаратура
и специализиран инструментариум за
извършването им. Рутинно се използват
двете вътрегръдни артерии (артерия мамария и артерия редиалис) при пациенти
за аортнокоронарен байпас с оглед по-добрата дългосрочна прогноза на артериалните графтове.
Намаляването на хирургичната травма
е основна цел в съвременната медицинска
практика. Затова развитието на минимално инвазивната хирургия е приоритет в
работата на Отделението по кардиохирургия към "Аджибадем Сити клиник"
УМБАЛ. Целта на специалистите тук е
да предложат на пациентите техники,
осигуряващи им бързо възстановяване
при липса на двигателни ограничения
и очевидни ползи: отличен козметичен
резултат, намалена кръвозагуба, липса
на двигателни ограничения и по-бързо
възстановяване.
За периода 2018 - 2020 г. над 90% от аортните клапи в отделението са сменени чрез
минимално инвазивна хирургия.
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За какви пациенти е подходящ методът
на аортното клапно протезиране с дясна миниторакотомия?
> Тази операция е подходяща за повечето пациенти с изолирано заболяване на
аортната клапа. При всички пациенти
се извършва предоперативен скенер на
гръден кош и периферни артерии и се преценява индивидуално кой тип оперативен
достъп е най-подходящ с оглед максимално ефективна процедура. Към момента с
този достъп избягваме да оперираме пациенти със заболявания на периферните
артерии, тези със силно увредено сърце,
такива с предходни операции или травми
в областта на дясната гръдна половина.
Пациентите със затлъстяване и тези
с масивна калциноза по аортната клапа
също се оценяват индивидуално. Пациентите, при които не използваме дясната
миниторакотомия като оперативен достъп, биват оперирани с горна частична
стернотомия (оперативен разрез 8-10 см).
Изолирана смяна на аортна клапа с пълна
стернотомия вече се прилага изключително рядко в нашето отделение.
Здравната каса поема ли лечението по
този метод?
> НЗОК поема оперативното лечение
на пациентите, при които прилагаме
минимално инвазивната хирургия на
аортна клапа. От октомври миналата
година в реимбурсния списък на НЗОК бяха
включени и т.нар. безшевни аортни клапи,
много подходящи за минимално инвазивна
хирургия. Тези клапни протези се закрепят в аортата благодарение на метален
стент и не е необходимо използването
на шевен материал. Това от своя страна
съкращава оперативната процедура. Не
всички пациенти обаче са подходящи да
получат такава клапна протеза. При пациенти под 65-годишна възраст например
използваме механични клапни протези, а
има и такива, при които поради анатомични особености трябва да се използва
нормална биологична клапна протеза. При
този оперативен достъп фиксацията на
клапните протези се извършва със специално устройство за връзване на конците.

Това устройство не се покрива от НЗОК и
налага доплащане от пациента.
Срещнахте ли трудности при въвеждането на метода на аортното клапно
протезиране с дясна миниторакотомия?
> Въвеждането в клиничната практика на нова процедура е дълъг и труден
процес. Ние реализирахме това в няколко
стъпки. Първоначално с помощта на ръководството на болница "Аджибадем Сити
клиник" беше закупен целият необходим
инструментариум и техника (3D видео
ендоскоп от последен клас) за извършването на тези високоспециализирани
медицински интервенции. След това поканихме проф. Виктор Костаке от болница
„Полизано” в гр. Сибиу, Румъния, заедно с
целия му екип (анестезиолог, кардиолог,
специалист по извънтелесно кръвообращение и операционна сестра), които
извършиха първите три такива операции
в България. По този начин нашият екип
се запозна с детайлите при този нов тип
операции. Последва втори уъркшоп с фокус минимално инвазивна кардиохирургия
- този път с участието на един от найдобрите ендоскопски кардиохирурзи в света д-р Пицис от болница „Св. Лука” в Солун,
Гърция. С негова помощ извършихме още
две операции с този оперативен достъп.
След като уточнихме всички детайли и
необходими устройства, започнахме да
оперираме самостоятелно. По отношение на имплантацията на безшевните
аортни клапи с дясна миниторакотомия
наш ментор беше проф. Серкан Дурду
от Университетската болница в Анкара.
Благодарение на тясната колаборация
с едни от най-опитните хирурзи в тази
област в света ние въведохме оперативната смяна на аортна клапа през дясна миниторакотомия в България и все повече
пациенти се възползват от тази иновативна процедура. Предимствата на този
вид достъп е намалената кръвозагуба,
по-бързото възстановяване, липсата на
двигателни ограничения в ранния следоперативен период и не на последно място
- оптималният козметичен резултат.

RД-р Асен КЕ�ЧЕВ завежда Отде-

лението по кардиохирургия към
„Аджибадем Сити клиник“ УМБАЛ
и вече за втора поредна година е
носител на голямата награда на
"Капитал" и "АбВи" за иновации и
добри практики в здравеопазването.
През последните две години ръководеното от него отделение става все по-разпознаваемо като една
от най-иновативните кардиохирургии в страната. Екипът на д-р
Асен Келчев е първият в България,
въвел имплантиране на аортна
клапа, без да се налага разрязване
на гръдната кост.
Д-р Асен Келчев завър�ва с
отличие Медицинския университет - София, през 2004 г. Има две
специалности – по кардиохирургия и съдова хирургия. Магистър
е по „Здравен мениджмънт” в
ЮЗУ „ Неофит Рилски”. В периода
2004 - 2007 г. е специализант в
Клиниката по кардиохирургия в
УМБАЛ „Света Екатерина”. От
2007 г. до 2018 г. е част от екипа на
Отделението по кардиохирургия в
"Аджибадем Сити клиник болница
Токуда", ръководено от доц. д-р
Димитър Николов.
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Онла�н проследяване
на пациенти с урологични проблеми в
период на пандемия
ПАЦИЕНТИТЕ МОГАТ
ЗА ПОД 20 СЕКУНДИ ДА СЕ
СВЪРЖАТ СЪС СПЕЦИАЛИСТ
ЗА КОНСУЛТАЦИЯ
автор Десислава Николова |
desislava.nikolova@capital.bg

П

Пандемията постави в изключително тежко положение пациентите с урологични
заболявания, които са били
обект на планово проследяване след установяване на заболяване при
физически преглед или след оперативна
или ендоурологична интервенция, извършени преди 13 март 2020 г. Всички тези пациенти са обект на планово проследяване,
което нито един специалист не би могъл
да пренебрегне или прекомерно отложи
във времето.
Загрижен за здравословното състояние
на пациентите си, екипът на отделението
по урология на "Аджибадем Сити клиник
МБАЛ Токуда" създава интернет страница за пациенти, чрез която да могат да
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осъществят контакт със своя проследяващ специалист. Възможностите, които
онлайн пространството им дава, не може
напълно да заместят физическата консултация, но посредством дигиталните
решения лекарите успяват да предоставят
безпрепятствен достъп до специалист,
навременна информация и подкрепа във
времето на извънредното положение, през
което плановите операции и прегледи
бяха забранени.
Иновацията и добрата практика се
състоят в облекчения и безплатен достъп
на пациентите до високоспециализирана
консултация със специалисти по урология
и нейния по-тесен клон - ендоурологията.
“Нашата стратегия беше да създадем
спокойно пространство за пациентите с
урологични заболявания и специалистите ни, в което да можем да оказваме
постоянна подкрепа чрез специализирана информация и дистанционно проследяване на вече лекувани пациенти
или такива, чието ендоурологично или
оперативно лечение предстои. Чрез своята интернет страница ние поддържахме
гореща линия за дистанционно консул-

тиране по документи и проследяване на
пациенти от цялата страна. Ние знаем,
че последното нещо, от което следва да
се тревожи българският пациент, е дали
ще има възможност да се консултира със
своя лекар. Съвременните технологии
ни позволяват да осъществим контакт
с всички, които имат необходимост от
специализираната ни помощ”, казва доц.
Давидов.

На един клик разстояние
Иновацията и добрата практика се състоят в облекчения и безплатен достъп на
пациентите до високоспециализирана консултация със специалисти по урология
и нейния по-тесен клон – ендоурологията. Формата за заявяване на връзка със
специалисти е базирана на леко и лесно за
използване дигитално решение и се оказва
изключително удобна и не изисква множество лични данни, а само телефон за
обратна връзка, електронна поща и диагноза/симптом. Попълването й отнема
средно под 20 секунди.
Пациентите високо оценяват готовността на лекарите да влязат в комуникация
с тях и чрез съвременните форми на човешко общуване, които са достъпни почти
за всички у нас – а именно Viber и Skype.

Какъв е резултатът
Резултатът е услуга в полза на пациентите, които нямаха никаква друга възможност за достъп до планова консултация
или планово проследяване.
“Високо бе оценен и фактът, че интернет платформата се надгради с полезна информация, изготвена от специалистите ни по урология, за основните
урологични заболявания и оплаквания
като хиперплазия на простатата, рак на
простатата, злокачествени заболявания
на бъбреците, бъбречнокаменна болест
и, разбира се, състоянията в детската
урология като хидроцеле, фимоза и др.
Създадохме и богат литературен масив,
адаптиран за пациенти, с информация
за възможностите на ендоурологията,
роботизираната урологична хирургия
и методите на диагностика на заболяванията в нашата специалност”, казва
доц. Давидов.
Той допълва, че мисията им е била да
обезпечат достъпа на българските пациенти до навременна медицинска консултация и дистанционно дългосрочно мониториране на пациентите с урологични
проблеми, към които имат поет медицински и човешки ангажимент.
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Пред какви предизвикателства ви изправи COVID-19 лично като специалист и
като медицински директор?
> COVID-19 не беше нито очаквано, нито
желано медицинско, социално, политическо,
ако щете, събитие. Със сигурност ни
завари неподготвени. Събуди в нас спомени
от образованието ни по медицина, които
сигурно повечето от нас смятахме, че
никога няма да ни се случи да ползваме.
Като специалист ме постави първо пред
поредица от въпроси – какво правим, как
продължаваме да се грижим за болните си,
къде сме, как ще ги оперираме, как ще ги
преглеждаме, тези хора как ще стигнат
до нас. В момента, в който се заговори за
карантина, изолация, локдаун и всякакви
изрази, които станаха модерни напоследък,
първото, което си поставихме като
въпрос, е как продължаваме да се грижим за
болните. Какво се случва с тях? Как ги посрещаме и как ще се държим ние с тях, как
ще се отнасят те към нас? Ще можем ли
да ги оперираме? Как ще ги оперираме? Как
ще ги гледаме? Как ще ги предпазим, как ще
предпазим себе си? Като медицински директор това ме постави пред един проблем,
който изискваше незабавно решение. Ние
като институция трябваше да вземем
своето място в обществото, да дадем своя
принос за тази ситуация. За момент не е
имало колебание в това дали ще участваме
като голяма мащабна болница в общите
усилия на медицинската общност в борбата с това заболяване. Така че бяха огромно
количество ежедневни, ежеминутни проблеми, които трябваше да идентифицираме,
да дефинираме и да намерим максимално
бързо решение. Трябваше да преустроим
болницата, така че да може да посрещнем
болните с COVID-19. В същото време да не
страда, доколкото е възможно, дейността
ни, защото, както разбрахме във всичките
тези месеци, вече може би година и повече
това заболяване е на дневен ред, но то
не е единственото заболяване, хората
продължават да боледуват, продължават
да боледуват от злокачествени заболявания, продължават да боледуват от спешни
заболявания, за които се налага незабавно
поведение, нещо трябва да се свърши, нещо
трябва да се направи за тези хора.
Кога решихте да създадете дигиталното приложение?
> Незабавно. Всичките въпроси доведоха

логично до отговора, че трябва да намерим
начин да се свържем със своите болни, да
им осигурим връзка с нас, защото хората ги
беше страх, за съжаление и в момента ги е
страх, да се обърнат към лекар, да дойдат
в болница, битува един ужас, една паника,
че като влязат в болница, тя едва ли не е
развъдник на COVID. Не желая да влизам в
политически формат на говорене, но същите хора, които без никакъв проблем отиват на ресторант, в мола или където и да
било, имат страх, че в болницата ще ги заразим. Няма друга институция в страната,
в която да има такъв всеобхватен контрол
и превенция на инфектирането с COVID-19,
защото в болницата са експертите, тук
сме хората, които знаем да си мием ръцете, хора, които носим маски върху лицата
си от деня, в който сме започнали да се
занимаваме с медицина. В моя случай това
е повече от четвърт век, аз ходя, имам
маска на лицето си всеки божи ден, защото
това е моето част на битие на хирург. Но
хората продължава да ги е страх. И ние
трябваше да стигнем по някакъв безопасен
начин от някакво разстояние, да успеем
да скъсим дистанцията и да позволим да
има контакт с нас. И всъщност логичното
беше да го направим чрез общодостъпния
интернет. Следващата стъпка беше
просто създадем сайт, да се организираме,
да го направим, за да можем да отворим
една по-широка врата на хората, които да
могат да се свързват с нас. И така се роди
идеята. Мисля, че се получи добре.
Какъв е ефектът от забавената диагностика и лечение на заболяванията във
вашата специалност?
> За съжаление както в областта на урологията, така и във всички медицински дисциплини забавянето, не че не ни е приятел,
забавянето е огромен наш враг, противник.
След първата вълна на паника през пролетта на миналата година и относително спокойното лято, в чийто край хората вече се
почувстваха малко по-спокойни и страхът
от вируса малко намаля, те решиха, че е
време да се върнат към своите лекари. Пак
за съжаление обаче трябва да отбележа,
че в моята специалност и наблюденията
ми като участник в администрацията на
болницата и в другите медицински структури, в другите отделения и клиники,
болните, които идват, са в много по-тежко
състояние, отколкото е обичайно.

RДоц. д-р Калоян ДАВИДОВ, дм,

е медицински директор и член на
управителния съвет на "Аджибадем Сити клиник Болница Токуда"
от 2014 г., а от 2006 г. завежда
отделението по урология на
болницата. Завър�ил е медицина
в Медицинския университет София, специализира урология в
катедрата по урология на университета. След това работи като
лекар в Клиниката по урология
на Александровска болница и е
назначен за асистент в Катедрата по урология на Медицинския
университет - София. Преминал е
редица квалификационни курсове в областта на урологията
във Великобритания, Германия,
Турция и в болниците на д-р Токуда
в Япония. Преминал е обучение в
Университетската болница в Хелзинки, Финландия, за извър�ване
на минимално инвазивно лечение
на простата със зелен лазер. През
2015 г. придобива сертификат
за работа с робот Da Vinci за
минимално инвазивно оперативно
лечение на злокачествени заболявания на простатата, бъбрека,
пикочния мехур и обструктивни
уропатии. През 2017 г. за�итава
докторска дисертация, през 2018
г. заема академичната длъжност
доцент. Член е на няколко научни
дружества и организации - БДЕУ,
БДУ, БЛС, EAU, SIU, ESUT.
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>Екип: Доц. д-р Калоян ДАВИДОВ – мед����с�� д�ре��ор � �а�а���� �а о�де�е��е
�о уро�о��я �а "Ад��бадем С��� ������
МБА� То�уда", д-р Адриан ПОПОВ – уро�о�,
д-р Димитър З�АТАНОВ – уро�о�, д-р
Никола СТОЯНОВ – уро�о�.
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В „Токуда“ за пръв път
разбиват калциеви
натрупвания в артериите с литотрипсия
ИНОВАТИВНИЯТ МЕТОД СЕ ПРИЛАГА ОТ КЛИНИКАТА
ПО КАРДИОЛОГИЯ И Е ЧРЕЗ ЗВУКОВИ ВЪЛНИ
автор Анна Василева

Н

Натрупването на калций в коронарните съдове е част от атеросклеротичния процес и е едно от предизвикателствата в интервенционалното лечение. Честотата на коронарната калциноза нараства
с възрастта и е все по-често срещана при пациентите с исхемична
болест на сърцето. Свързана е с по-лоши ранни и късни резултати
след интервенционално лечение. В света се използват различни методи за
справяне с калцирането, които имат ограничения и компромисна ефективност в дългосрочен план. Най-иновативният метод за разбиване на калцирани
натрупвания по стените на коронарните съдове е чрез звукови вълни, които
упражняват налягане върху плаките, напукват твърдите отлагания и позволяват
съдовете да бъдат разширени и на тези места в тях да се поставят стентове. За
пръв път у нас този метод е приложен от екип на Клиниката по кардиология
на „Аджибадем Сити клиник Болница Токуда“ начело с нейния ръководител
д-р Валери Гелев.
Процедурата се осъществява чрез вътресъдова система за литотрипсия,
одобрена за употреба в Европа и САЩ през 2019 г. Устройството създава звукови
вълни на мястото на калцираното натрупване, което се достига чрез катетър
през кръвоносните съдове. Там вграден балон се разширява и оказва налягане
до 4 атмосфери. Електрически разряд изпарява течността в балона, като създава
бързо разрастващ се и свиващ се мехур, който генерира звукови вълни. Те действат локално, преминавайки през меката съдова тъкан, и селективно напукват
калция в съдовата стена. След това вграденият балон разширява лезията при
ниско налягане, за да се разшири съдът до необходимия размер.
Иновативният метод е приложен при пациенти с увреждания на аортната
клапа, одобрени за безкръвна смяна на клапата чрез процедурата transcatheter
aortic valve implantation (TAVI). Установените масивни калцирани плаки в коронарните артерии наложиха третирането им, за да се поставят стентове и да
стане възможна процедурата по смяна на техните аортни клапи.
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Д-р Гелев, кои са най-иновативните тенденции във вашата специалност?
> В кардиологията можем да говорим за
сериозни стъпки напред в лекарствената
терапия на много заболявания. Става дума
за сърдечната недостатъчност, както и
за контрола на различни рискови фактори,
основно на високия холестерол – навлизат
медикаменти, модерни статини, които
намаляват сериозно нивата на холестерола, съответно и рисковете за пациентите.
Някои лекарства вече са в практиката, но
има и съвсем нови, базирани на информационни РНК молекули, които правят терапията много по-приемлива и пациентите
по-лесно се придържат към нея. Някои от
тези терапии се прилагат инжекционно 2
пъти годишно.
> В инвазивната кардиология има много
сериозен напредък в лечението на аритмиите и по-специално на предсърдното
мъждене, което само по себе си е епидемия.
Този тип лечение преобладава в западните
държави.
> В по-тесен аспект в инвазивната
кардиология безспорно на първо място е напредъкът в лечението на структурните
заболявания. Транскатетърното имплантиране на аортна клапа (TAVI) вече е рутинна процедура, която е на път да измести
кардиохирургията като метод на лечение
поне за немалка част от пациентите.
Методът вече е част от международните
препоръки за лечение, базирани на доказателства. Много скоро очаквам да се появят
резултати за ендоваскуларното лечение на
митралната недостатъчност, в рамките
на 5 години ще има голям напредък и в тази
посока. Това ще удължи живота на много
хора, тъй като при това заболяване се
стига до сърдечна недостатъчност. Поне
ще се забави значително процесът на развитие на сърдечната недостатъчност.
> В коронарната патология методите,
които навлязоха, получават постоянно
потвърждение на добрите резултати. Напредъкът е в посока устойчиво намаляване
на късните несполуки при наблюдението
на пациентите в дългосрочен план. В този
контекст е и иновацията, която реализирахме в „Аджибадем Сити клиник болница
Токуда“ – вътресъдова литотрипсия при
сложни калцирани лезии на коронарните
съдове. Това е метод за третиране на
големите натрупвания на калций в коронарните съдове, които доказано водят до
сериозни проблеми в сърдечно-съдовите
заболявания.
> В международен план има отчетлива
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тенденция перкутанните интервенции да
излизат все повече напред, да са по-предпочитани от пациентите като метод на лечение.
Прилагате ли изброените съвременни подходи във вашата практика и реимбурсират ли
се от здравната каса?
> Голяма част – да, особено новите лекарства.
Други предстои да бъдат въведени по-широко
и да бъдат реимбурсирани, защото съвсем
наскоро получиха позитивно рефериране в
насоките за лечение. Просто се изисква време.
Процедурите TAVI се реимбурсират. Има забавяне по отношение на по-скъпите устройства, например някои по-рядко срещани дефибрилатори и устройства за ресинхронизираща
терапия, но и в това направление се движим
в позитивна посока. Определено се подобрява
достъпът на пациента до съвременните
методи на лечение, в момента той е налице
по отношение на почти всички съвременни
лекарства – спрямо тях се действа адекватно
и бързо навлизат в реимбурсация. Леко изоставаме в частта устройства и технологии,
но да се надяваме на напредък. Става дума за
методи за диагностика и оптимизиране на
терапията в инвазивната кардиология, които
са важни за потвърждаване на необходимостта от всяка процедура, както и за подобряването на резултатите от процедурите. Това
са например изследването за функционалната
оценка на значимостта на стесненията на
коронарните съдове (FFR) и вътресъдовото
ултразвуково изследване (IVUS), които все още
не се реимбурсират.
Имахте ли трудности в реализацията на
проекта? Какви резултати постигнахте?
> Изискваше се време, защото стартирахме
със запознаване с методиката, осъществяване на контакт с производителя и съответно
получаване на разрешение за употреба в
Европа. Последва доставяне на машината и
обучение, след което започна въвеждането
в практиката. Не бих казал, че сме имали
затруднения или пречки, по-скоро е свързано
с технологично време. Методиката придобива популярност, разширява се употребата
й в страната. Тя е ефективна – разбира се,
не 100%, което е невъзможно, но тя запълва
ниша в терапията на калцирани лезии. До

>Екип: на Клиниката по кардиология на
"Аджибадем Сити клиник Болница Токуда",
воден от д-р Валери ГЕ�ЕВ

момента нямахме такъв инструментариум.
Тепърва предстои да наберем опит, да видим
къде е най-ефективно да се използва. Има вече
доста публикации, които доказват ефективността й. До момента сме направили такава
процедура при 10-12 души, тъй като все пак
методиката е скъпа и не се реимбурсира. В
това терапевтично направление се прилага и
ротаблатор, а и този тип лезии не са толкова
често срещани.
Как епидемията от COVID-19 променя вашата специалност?
> Нашата работа със сигурност ще става
все повече. От една страна, това не е добре,
означава, че хората са болни, но все пак не
може да се очаква в скоро време генерално да
се разреши въпросът за намаление на заболеваемостта и смъртността от сърдечносъдови заболявания. Знае се, че в развитите
страни те делят първо и второ място по
смъртност с онкологичните заболявания. В
България със сигурност имаме много работа,
и то в няколко аспекта. Първият е терапевтичен, за лечението на хората с вече установени заболявания. Вторият и по-обхватният
е профилактичният – задължително трябва
да се действа за ранно откриване на рисковите групи и профилактирането им с промяна
в начина на живот, така че да не се стига до
развитие на заболяване. Програма за профилактика има и в момента, но трябва да се
направи по-комплексна, да е по-разгърната. Не
бива да се оставя само в ръцете на специалистите, трябва да се превърне в държавна
политика. Да се започне от обучението на
пациентите, с разбирането, че се изисква сериозен ресурс, за да се достигне до тези хора.
Второто направление е въвеждането на
механизъм хората с висок риск от сърдечносъдово заболяване да спазват изискванията
за профилактика и да се придържат към
терапия. Нуждаем се от изработване на
система, в която водеща роля имат специалистите, но и държавата поема ангажимент
по организацията и обединяването на всички
участващи страни. Става дума за сложна координация и дългосрочни инвестиции, които
обаче ще се отплатят с по-добро здраве и
увеличена продължителност на живота.

RД-р Валери ГЕ�ЕВ, началник

на Клиниката по кардиология в
„Аджибадем Сити клиник Болница
Токуда“:

> COVID-19 променя всичко – условията
и начинът на работа, отношението на
пациентите към заболяванията. Вероятно
ще промени и сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност. Първият начин е
директно - вече има пациенти, които развиват заболявания, асоциирани с коронавирусната инфекция. Ще повлияе и индиректно
заради необходимостта от противоепидемични мерки, които донякъде затрудняват
достъпа на пациентите поради изисквания
и забрани или поради страх у самите тях
и отлагане на лечението. Все пак нека
подчертаем, че нерядко сърдечно-съдовите
заболявания могат да бъдат по-опасни от
самия вирус.
> Това са предизвикателства, с които ще се
борим в следващите години. Да се надяваме,
че пандемията ще бъде овладяна скоро и ще
се върнем донякъде към предишния начин на
живот.
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Скрининг за прееклампсия с 12 000
преминали пациенти
СЛЕД НЕГО 98% ОТ РАЖДАНИЯТА
ПРОТИЧАТ БЕЗ УСЛОЖНЕНИЯ
автор Десислава Николова |
desislava.nikolova@capital.bg

П

Прееклампсията е основна
причина за майчина и перинатална смъртност, като
годишно в световен мащаб
се описват повече от 50 000
смъртни случая на майки в резултат на
този мултисистемен синдром. Той се развива през втората половина на бременността и се характеризира с хипертония
и протеинурия или при липса на протеинурия - с дисфункция на майчините
органи. Прееклампсията е свързана с
намалено кръвоснабдяване на плацентата с последващо увреждане на растежа
на плода, оксигенация и повишен риск
от мъртво раждане. Освен това при голям процент от жените с прееклампсия
се налага преждевременно раждане и
бебетата са изложени на допълнителни
рискове, произтичащи от недоносеност.
Те включват неонатална смърт, мозъчен кръвоизлив, гърчове, затруднено
дишане и хранене, жълтеница, ретинопатия и продължителна хоспитализация
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и инвалидизация. Прееклампсията се
развива в от 2 до 8% от бременностите.
В една трета от случаите състоянието
води до раждане преди 37 гестационна
седмица (преждевременна или ранна
прееклампсия), а при две трети раждането се случва след 37 седмица (късна
или прееклампсия на термин).

Рутинен скрининг
Екипът на клиниката въвежда рутинно в практиката на центъра за фетална
медицина скрининг за прееклампсия на
всички бъдещи майки, които посещават
женската консултация или са насочени
за високоспециализирани скринингови
изследвания, фетална морфология и фетална ехокардиография. Скринирането
е поетапно и включва специализирани
изследвания и проследяване на специфичните рискови фактори и индикатори в 11 - 13, 20 - 24, 32 и 36 гестационна
седмица.
Комбинираният скрининг от майчините фактори МАР, UTPI, PLGF, РAРP-A
и sFLT-1 прогнозират всички случаи на
ранна прееклампсия, а от факторите
МАР, PLGF и sFLT-1 - около 85% от късната прееклампсия след 37-ата седмица.
През последните 5 години през такъв
скрининг са преминали близо 12 хиляди
жени, като установените плацентарни

усложнения са около 10%. Благодарение на скрининга и предприетите терапевтични действия и проследяване на
случаите ражданията без усложнения
при хипертонични и плацентарни нарушения, включително и прееклампсия,
достигат 98%.
Самият скрининг е разработен от Fetal
Medicine Foundation London – водещата
школа в света, която развива и иновира
майчино-феталната медицина. Подходът
се основава на теоремата на Bayes, съчетаваща априорния риск от майчините
характеристики и медицинската история
с резултатите от различни комбинации
от биофизични и биохимични измервания, направени по различно време през
бременността.

Предотвратяване
на усложненията
Променливите от майчините характеристика и медицинската и акушерска
история, която увеличава риска от
прееклампсия, включва напредване на
възрастта на майката, увеличаване на
теглото, медицинска история за хронична хипертония, захарен диабет и системен лупус еритематозус или антифосфолипиден синдром, зачеване инвитро и
фамилна история или лична история за
прееклампсия. Според екипа на "Оскар
клиник" иновацията и добрата практика
в случая се състоят във въвеждането на
напълно нов за страната ни специфичен
скрининг за едно от най-опасните усложнения на бременността, което поставя в
голям риск живота и здравето както на
майката, така и на рожбата й.
Откриването на риск за прееклампсия
дава възможност на проследяващия акушер-гинеколог или специалист по пренатална медицина възможност да провежда навременно и адекватно лечение,
което да постави риска от прееклампсия
под контрол при последващото наблюдение на бременността, включително
времето и съдържанието на следващите
посещения и определянето на подходящо
време и място за раждане.
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Д-р Янкова, какво представлява и защо
е важно да бъде установен навреме рискът за бременната и плода й?
> Мисията ни като специалисти по
фетална медицина е обезпечаването на
достъпа до качествено проследяване на
бременността, акцент в което са определянето и контролът на индивидуалните
рискове в пълен обем. Въвеждането на
скринингови програми за превенция е част
от каузата ни да предотвратяваме животозастрашаващи състояния за майката
и плода, едно от които е прееклампсията.
Преди повече от 10 години си поставихме
за цел всяка бременна жена да има достъп
до скрининг за хромозомни заболявания
през първия триместър. Горди сме, че
успяхме и той вече е златен стандарт
- прилага се в повечето специализирани
клиники и можем да считаме, че бременните жени от цялата страна имат достъп
до нето. Сега целта ни е да постигнем същото със скрининга за прееклампсия, за да
се превърне в част от стратегията за намаляване на хипертичните усложнения и
тези, свързани с преждевременно раждане
в страната. Причината в "Оскар клиник"
да работим така посветено в тази посока е, че прееклампсията е основна причина
за майчина и перинатална смъртност.
Описват се повече от 50 000 смъртни
случая на майки годишно в световен мащаб поради прееклампсия. Състоянието
е свързано с намалено кръвоснабдяване
на плацентата с последващо забавяне на
растежа на плода, оксигенация и повишен
риск от мъртво раждане. Освен това голям процент от жените с прееклампсия
раждат преждевременно поради индикации за майката и/или плода и новородените са изложени на допълнителни рискове,
които произтичат от недоносеността
им. Като честота прееклампсията се развива при 2-8% от всички бременностти.
Благодарение на скрининга успявате ли
да промените хода на бременността
при вашите пациентки?
> Категорично да. Част от успеха на
нашата работа изисква определяне на
правилното време и място на раждане.

>Екип: д-р Мария ЯНКОВА – специалист
по майчино-фетална медицина, д-р
Виолета СТРАТИЕВА - специалист по
майчино-фетална медицина, д-р Анна
Богданова - специалист по майчино-фетална медицина

Критично важно е родоразрешението да
се осъществи в родилни центрове с високоспециализирана акушеро-гинекологична
помощ и трето ниво на отделенията по
неонатология. Философия на превантивната медицина и подход в "Оскар клиник"
е да осигурим пълната информация за
потенциалните рискове, за да можем да
наложим ефективен контрол върху тях,
да отложим развитието на болестните
процеси или да приложим ранно лечение,
ако е възможно. В този смисъл в момента,
в който се установява предиспозиция за
развитие на прееклампсия, клиничната
изява все още не е започнала, или с други
думи, тя все още не е проявила алармиращите симптоми за високо кръвно на
майката и изоставане в растежа на плода.
Това е и времето за реакция и превантивни мерки. Чрез скрининга ние, специалистите, печелим време в името на живота.
Време, в което да опазим здравето на
майката, да подсигурим оптимални условия за развитие на фетуса и да доведем
раждането максимално близо до термин.
2020 г. постави лечебните заведения
и специалистите в безпрецедентна
здравна криза. В същото време родилната помощ не би могла да се постави в
режим на пауза - как се отрази пандемията на вашата работа?
> Работата ни като специалисти и
преди пандемията от COVID-19 беше
строго подчинена на спазване на хигиена
и прецизност в името на безопасността
на пациентките и екипа ни. Предприехме
предписаните и добре познати мерки стриктна дезинфекция, недопускане на
струпване на пациенти и предотвратяване на излишното чакане. Успоредно с това
беше изключително важно да поддържаме
добра комуникация с пациентките си, за
да отговорим навременно на техните
притеснения и въпроси, произтичащи от
пандемията. Разбира се, имахме заболели
от коронавирусна инфекция пациентки
и следяхме внимателно състоянието
им. Радостното е, че вирусът не дава
отклонения в развитието на плода и не се
предава от майката на новороденото.

RД-р Мария ЯНКОВА е аку�ер-ги-

неколог, консултант по фетална
медицина, управител на "Оскар
клиник" и председател на управителния съвет на Асоциацията
по майчино-фетална медицина.
Завър�ила е медицина в София
през 2000 г., а през 2006 г. придобива специалност по аку�ерство
и гинекология. Има магистратура по здравен мениджмънт и е
за�итила докторантура с тема
„Управление на рисковете по време
на бременност“. Ученик е на проф.
Кипрос Николаидес – ръководител
на воде�ата в световен план Фондация по фетална медицина към
King’s College Hospital в Лондон, където е специализирала и сертифицирана в областта на пренаталната диагностика, 1-ви триместър
скрининг на бременността, фетална ехокардиография, инвазивната диагностика и др. Извър�ва
специализирана фетална диагностика в МЦ „Св. Петка“ и създава
съвместно с д-р Стратиева през
2010 г. O.S.C.A.R. Clinic - One step clinic
of assessment of risks. Това е първата за страната специализирана
клиника за намиране и профилактика на най-честите усложнения
на бременността. От 2011 г. е
асистент в катедра АГ към Медицинския факултет на Софийския
университет в Университетска
болница „Лозенец“. На Третите годи�ни награди за иновации и добри
практики в здравния сектор на
"Капитал" и "АбВи" печели трето
място с данни за въведения за пръв
път рутинно у нас скрининг за
прееклампсия, през който са преминали 12 хиляди бременни жени
за 5 години.
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�ак се
премахват
мозъчни
метастази
ТЕРАПИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА
НА НЯКОЛКО КУРСА ПРИ
37 ПАЦИЕНТИ С ПОВЕЧЕ
ОТ ДВЕ РАКОВИ
ОБРАЗУВАНИЯ В МОЗЪКА
автор Деян Димитров |
deyan.dimitrov@capital.bg
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Проектът на Отделението по лъчелечение и
радиохирургия на "Аджибадем Сити клиник
"Младост" е техника за едновременна моноизоцентрична радиохирургия на множествени
мозъчни метастази. Целта е да се проследи потенциалът за едновременна радиохирургия при пациенти с
2 - 5 мозъчни метастази. Направен е анализ на 37 пациенти
с множествени (2 - 5) мозъчни метастази в периода 01.2017 –
09.2020 в Отделение по лъчелечение и радиохирургия. След
провеждането на стереостатична радиохирургия (SRS) пациентите са продължили с комплексното си лечение и проследяване в центъра. Проведено е проследяване на мозъчната
находка с МРТ с контраст. При всички пациенти се установява добър локален контрол с редуциране на проследяваните
находки. При 6 от пациентите в процеса на проследяване са
установени новопоявили се мозъчни метастази, които също
са лекувани с SRS.
Радиохирургия на множествени мозъчни метастази често
се провежда на няколко последователни терапевтични курса.
При този подход пациентите по-дълго време са на поддържащо лечение с кортикостероиди, налагат се неколкократни последователни приема за лъчелечение, отлага се във времето
провеждането на лекарственото лечение (химио- и таргетна
терапия), често несъвместимо с лъчетерапията. Прилаганата
в Отделението по лъчелечение към "Аджибадем Сити клиник
"Младост" методика за моноизоцентрична радиохирургия на
мозъчни метастази позволява едновременно провеждане на
SRS на няколко мозъчни метастатични огнища. Лечението
скъсява времето на лечение и престой на пациентите в отделението, периода на прием на кортикостероиди, както и
прекъсването на лекарственото лечение. Освен това дозите
в органите в риск при SRS са значително по-малки от тези
при общо мозъчното лечение (WBRT). Това дава възможност
и за повторни курсове лечение при поява на нова находка,
както и осигурява по-добро качество на живот на пациентите.
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> Екип: д-р Иван ГЕОРГИЕВ, д-р Николай
НЕДЕВ, лекари, медицински физици,

лаборанти и медицински сестри в
Отделение по лъчелечение, "Аджибадем
Сити клиник "Младост"

Какво представляват мозъчните метастази, кога и как се образуват и лечими ли
са?
> Мозъчните метастази са за съжаление
честа изява при по-голямата част от онкологичните заболявания в техния напреднал
стадий. Резултат са от разпространението на туморните клетки по кръвен
път - по-агресивните представители на
туморната популация инвазират кръвоносните съдове и се разпространяват с
кръвообращението в цялото тяло, включително централната нервна система. Това
представляват мозъчните метастази.
> Те могат да бъдат единични, няколко на
брой, например две-три, може да бъдат
и първично-множествени, тоест да са
20 - 30 и повече на брой. За съжаление без
лечение мозъчните метастази водят до
смърт на пациента в един сравнително
кратък период от време. Лъчелечението
и в по-редки случаи оперативното лечение
ни дават възможност да спечелим време за
пациента, което понякога може да достигне години.
В какъв стадий пристигат при вас пациентите и трябва ли да се следи целенасочено за появата на мозъчни метастази и
при кои видове рак?
> За съжаление изявата на мозъчни метастази е белег за прогресия на заболяването.
Адекватното изследване за диагностика и
оценка на този процес е ядрено-магнитен
резонанс (MRI) с контраст. Компютърната
томография е по-скоро подходяща като
скринингов метод.
> Според международните протоколи,
които сме възприели за диагностика и
проследяване на пациентите, мястото на
ядрено-магнитния резонанс е точно определено в зависимост от различни прогностични фактори. Част от онкологичните

Д-р Иван ГЕОРГИЕВ е специалист
лъчетерапeвт в Отделение по лъчелечение и радиохирургия, "Аджибадем
Сити клиник Онкологичен център
– София" от �ни 2016 г. Работил е
в МБАЛ "Токуда", София, както и в
СБАЛО, София. Завър�ил е медицина
през 1996 г. в Медицинския университет – София. Придобил специалност по лъчелечение през 2002 г. Д-р
Георгиев има клинични интереси в
различни области на лъчелечението
– високотехнологично лъчелечение с
модулиран интензитет в условията
на контролирано ди�ане (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 �ия, лъче- и химиотерапия и др. Член е на Европейската
асоциация по терапевтична радиология и онкология (ESTRO), Европейската
асоциация по медицинска онкология
(ESMO), Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българско научно
дружество по медицинска онкология и
др. Д-р Георгиев е автор на множество
публикации и участия в български и
международни научни събития.

заболявания са по-агресивни и по-склонни
да метастазират в централната нервна
система - примери са ракът на белия дроб,
някои тумори на млечната жлеза, малигнен меланом. В тези случаи задължително
изследваме и в по-началните стадии на
заболяването.
> При други заболявания се чака поява на
неврологична симптоматика. В моята
практика пациент, който има генерализиран метастатичен процес и е твърде
вероятно да има и мозъчни метастази,

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

КОГАТО Е ВЪЗМО�НА,
РАДИОХИРУГИЯТА
МО�Е В МНОГО
С�УЧАИ ДА ДОВЕДЕ
ДОРИ ДО ИЗЧЕЗВАНЕ
НА МОЗЪЧНАТА
МЕТАСТАЗА

дори да няма оплаквания, го насочвам за
MRI, тъй като считам, че диагностицирайки метастатичния процес в начален етап,
можем да помогнем много по-адекватно.
Какви са възможностите на радиохирургия за овладяването на мозъчните
метастази?
> След откриването и адекватна оценка
с образни изследвания на метастатичния
процес пациентът трябва веднага да
започне симптоматично лечение, което
включва обикновено кортикостероиди
незабавно. След това на мултидисциплинарна среща на онкологичен комитет би
трябвало да се вземе решение какъв тип
лечение да се направи.
> Ако има възможности за радиохирургия,
световният стандарт подкрепя използването й поради по-добрия непосредствен
ефект върху самата метастаза и по-малкото лъчево натоварване на нормалните
структури на мозъка, намиращи се в
съседство. Радиохирургията представлява
метод, позволяващ да се постигне прецизно аплициране на висока доза в метастатичната тъкан, стръмно намаляваща в
съседство. Приложението на този метод
за лечение може в много случаи да доведе
дори до изчезването на метастазата,
като запазим околните структури здрави.
> Това е високотехнологична методика,
изискваща прецизност във всеки етап на
лечението и изискваща доста работа от
нас. Прилагаме я рутинно в нашия център,
но е от по-трудните неща, с които се
срещаме в практиката ни.
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Иновативна техника
за лечение на аневризма
на аортната дъга
CHIMNEY МЕТОДЪТ ПОЗВОЛЯВА
СЛОЖНАТА ОПЕРАЦИЯ
ДА СЕ ИЗВЪРШИ ИЗЦЯЛО
ЕНДОВАСКУЛАРНО
И С ЛОКАЛНА АНЕСТЕЗИЯ
автор Ани Коджаиванова |
ani.kodzhaivanova@capital.bg

П

Проектът въвежда в България съвременна техника в
ендоваксуларната кардиологична практика за лечение на
аневризмата и дисекацията
на аортната дъга. Те все още представляват предизвикателство за лечение поради
високата смъртност от оперативното лечение, която достига до 30% според различи
клинични проучвания, а също и заради
необходимостта от кръвопреливане, както
и дългия възстановителен период след
прилагането му.
Ендоваскуларното лечение е метод,
при който този сложен проблем се разрешава, без пациентът да се подлага на обща
анестезия, а само локална на местата за
ендоваскуларен достъп. Също така не се
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използва машината ,,сърце - бял дроб‘‘, не
се налага кръвопреливане и не се налага
престой в реанимация.
Пациентът се раздвижва до ниво на
самообслужване четири часа след интервенцията, може да бъде изписан от болницата още на следващия ден и да се върне
към нормалния си начин на живот. Това
само по себе си спестява доста ресурси и
средства, но по-важното е, че нивото на
смъртност при този метод е значително
по-ниско.
Използваната при процедурата
chimney техника (на английски “комин”)
е метод, който е популярен от дълги години при лечението на юкстаренални аневризми на абдоминалната аорта, както и
при запазване на артерия сублкавия при
торакална аорта. За лечението на аортната дъга при наличието на аневризма
или дисекация, както и запазването на
клоновете, излизащи от нея, се използва
директен перкутанен каротиден достъп
на лявата обща каротидна артерия. Това
позволява запазване на проходимостта и
без да се налага сложна хирургична интервенция.
За последните две години ендоваксуларното лечение е приложено при над
20 пациенти от екипа на проф. д-р Иво

Петров и д-р Зоран Станков, завеждащ
сектора по ендоваскуларна кардиология
в “Аджибадем Сити клиник” УМБАЛ.
Резултатите показват, че при този метод
смъртността е много по-ниска в сравнение с обичайния оперативен метод - под
5%. При всички пациенти са изпълнени
очакваните резултати, като не се е налагало кръвопреливане и всички пациенти
са били раздвижени още в деня на интервенцията. Единствено при двама пациенти при проследяването на резултатите
все пак се е наложила реинтервенция по
повод на рестеноза на стента към една
от артериите със 100% проходимост на
стентовете след процедурата.
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Иновациите в тази сфера
се увеличават, но проблем
остават високите цени и
липсата на реимбурсация
за някои от методите
Д-р Станков, срещнахте ли трудности в
реализацията на проекта и какви?
> Предизвикателството на проекта
в лечение на аневризма и дисекация на
аркуса на аортата са много - предвид
че това е зона на аортата, в която
излизат артериите, изцяло захранващи мозъка и горните крайници, които
трябва да бъдат със запазена проходимост.
> За целта използвахме техниката
„комин“ (chimney). Предизвикателство в
изпълнението на техниката е директната пункция на сънната артерия, след
което - в края на процедурата, затварянето на пункционното място с специални устройства, без да се нарушава
проходимостта на артериите.
> В реализацията на проекта основна
трудност беше необходимостта от
материали за реализацията му, които не
се реимбурсират изцяло, а някои от тях
нито частично и са за сметка на пациента. Имахме натрупан достатъчно опит
на тази техника в други зони на аортата. Особено предимство на методиката бе фактът, че цялата процедура се
прави изцяло ендоваскуларно и с локална
анестезия.
Процедурата реимбурсира ли се от
здравната каса?
> Самата процедура се реимбурсира от
НЗОК, но материалите за провеждане на
процедурата само частично, а голяма
част от тях са за сметка на пациента с

> Членове на екипа:
Проф. д-р Иво ПЕТРОВ, медицински директор и началник на Клиниката по кардиология и ангиология към Университетска
болница "Аджибадем Сити клиник".
Д-р Зоран СТАНКОВ, завеждащ сектор по
ендоваскуларна кардиология в "Аджибадем
Сити клиник"

нулева реимбурсация. Това е причината
много малък процент от пациентите да
имат достъп и възможност да изберат
този вид на лечение.
Кои са другите иновативни тенденции
във вашата област и навлизат ли те и в
България?
> Иновациите в ендоваскуларното
лечение се увеличават постоянно и
за щастие имаме медицинска подготовка да ги прилагаме, но си остава
проблемът с високите цени и липсата
на реимбурсация. Предизвикателство
остава ендоваскуларното лечение на
асцендентната аорта, торакоабдоминалните аневризми, ендоваскуларното
лечение на сърдечните клапи. Навлизането на тези техники в България все още е
с финансова условност поради бавното
включване на материалите в листите за
реимбурсация.
Как виждате бъдещето на вашата специалност?
> През последните години развитието
на ендоваскуларното лечение заема все
по-голям процент от патологията на
сърдечно-съдовите заболявания – каквото е лечението на клапните сърдечни
пороци, мозъчен инсулт, БТЕ, периферно
съдови заболявания.
> В бъдеще се очертава да се наложи
като основен метод на лечение на
сърдечно-съдовите заболявания с все помалко изключения, където хирургичното
лечение си остава златен стандарт.

R Д-р Зоран СТАНКОВ е завър�ил

медицина в Медицински университет
- София. Преминал е специализация
в болниците на Току�укай - Япония.
През 2014 г. придобива специалност
по кардиология, а от 2017 г. стартира
специализация по ангиология. Началото на кариерата му по кардиология
стартира в "Аджибадем Сити клиник
болница Токуда", където успява да
натрупа четири ценни години трудов
стаж. Участва активно в създадения
от доц. Иво Петров Аортен център в
"Аджибадем Сити клиник Сърдечносъдов център".

СНИМКА ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

ЕНДОВАСКУ�АРНОТО
�ЕЧЕНИЕ Е
БЪДЕЩЕТО НА
СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ
ЗАБО�ЯВАНИЯ
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За първи път
безкръвна диагностика на панкреасни
и �лъчни пъти�а
МЕТОДЪТ СЕ ПРИЛАГА
ОТ ЕКИПА НА ОТДЕЛЕНИЕТО
ПО ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
В „АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК
БОЛНИЦА ТОКУДА“ НАЧЕЛО
С Д-Р ПЕТКО КАРАГЬОЗОВ
автор Анна Василева

Е

Екипът на Отделението по
интервенционална гастроентерология в „Аджибадем
Сити клиник Болница Токуда“ начело с доц. д-р Петко
Карагьозов въвежда за първи път у нас
новаторска система за безкръвна прецизна диагностика на панкреасни и жлъчни пътища. Работата с нея започва през
2016 г.
SpyGlass e оборудване за холангиоскопия и панкреатоскопия – методи за
директен ендоскопски оглед на жлъчните канали и панкреасния канал, чрез
които се правят високотехнологични и
щадящи за пациентите изследвания и
терапевтични процедури. Системата позволява много по-прецизна диагностика
на неясни стеснения, както и туморни
процеси на панкреасните и жлъчните
пътища посредством биопсии. По този
начин бързо се уточняват много сложни
случаи и необходимостта от хирургично
лечение. Освен прецизна предоперативна
оценка на панкреасния канал и жлъчното дърво приложенията на SpyGlass DS
включват още лазерна литотрипсия на
големи камъни в жлъчния канал, изваждане на камъни от вътречернодробните
жлъчни пътища и др.
SpyGlass е изключително ценно обо-
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рудване при трудни за диагностициране
пациенти, които често са обект на вниманието на гастроентеролози, коремни
хирурзи и специалисти по образна диагностика. Една от най-сложните хирургии в медицината – тази на панкреаса, с
подобна система е улеснена от максимално прецизна и неинвазивна видеодиагностика. SpyGlass доокомплектова и
надгражда т.нар. ЕРХПГ (ендоскопска
ретроградна холагиопанкреатография)
на жлъчните пътища и панкреасния
канал. По този начин Отделението по
интервенционална гастроентерология в
„Токуда“ има възможност да изпълнява
пълния обем от изследвания и процедури
на стомашно-чревната система. Към момента са извършени над 307 процедури.
Най–голямото предимство на прилаганата методика е възможността за директна визуализация и вземане на таргетни
биопсии. Наблюдаваните усложнения от
екипа при извършени 307 процедури за
последните 5 години са под 9%. Това доказва, че ХолПС със система SpyGlass DS
е високоефективна и безопасна при пациенти с панкреато-билиарни заболявания.
С практиката и достиженията си екипът на отделението по Интервенционална гастроентерология бе утвърден като
обучителен екип в региона на системата SpyGlass, а началникът му д-р Петко
Карагьозов е включен в Европейската
група по холангиоскопия (European
Cholangioscopy Group) и е водещ лектор
в глобален план в областта на съвременните възможности на гастроентерология.
Това е и темата на неговата изключително актуална от практическа гледна
точка дисертационна работа, с която
той придоби научна степен в началото
на 2020 г.

ИЗКУСТВЕНИЯТ
ИНТЕ�ЕКТ УВЕ�ИЧАВА
МАКСИМА�НО
ВЪЗМО�НОСТИТЕ ЗА
РАННА ДИАГНОСТИКА
НА ПРЕДРАКОВИ
СЪСТОЯНИЯ ЧРЕЗ
ЕНДОСКОПСКИ МЕТОДИ
Д-р Карагьозов, кои са най-иновативните
тенденции във вашата специалност?
> По отношение на лекарствената терапия
един от големите пробиви в последните
години е лечението на хепатит С. Вече има
медикаменти в таблетна форма, с които вирусът се ликвидира за сравнително кратко
време и се решава един сериозен проблем.
> Голям напредък е и медикаментозната терапия на хроничните възпалителни чревни
заболявания – улцерозен колит и болест на
Крон. Има таблетни форми, нови биологични
агенти, които почти успяват да обърнат
развитието на тези сериозни и хронични инвалидизиращи заболявания, засягащи млади
хора. В ендоскопската диагностика и терапия има сериозен напредък в диагностиката
на преканцерозни лезии на дебелото черво,
стомаха, хранопровода и в тяхната миниинвазивна терапия. Разработени са техники за
успешното им ендоскопско отстраняване с
изключително добри резултати за пациентите.
> Другият хит е навлизането на изкуствения интелект в нашата специалност. Големи проучвания доказаха, че това значително
подобрява възможността за детекция и
характеризиране на ранни неоплазми. Това
е софтуер, който помага например за детекция на полипи на дебелото черво, които
често се пропускат от окото. Основното
приложение на изкуствения интелект за
момента е, че помага на очите на изследващия специалист. Провеждат се проучвания
и за приложението на роботизираната
ендоскопия, но сме далеч от навлизането й в
практиката.
Прилагате ли изброените съвременни
подходи във вашата практика и реимбурсират ли се от здравната каса?
> При медикаментозната терапия вървим в
крак със света, всички нови медикаменти са
достъпни и се реимбурсират.
> Изоставаме обаче в ендоскопската
диагностика и терапия. В нашия център се
стараем да сме в крак и всичко ново перс-

пективно да се прилага и при нас. От около
година и половина сме въвели например метода субмукозна дисекция, който навлезе по
света от началото на XXI век. Едната голяма
цел на метода е да се прави напълно адекватна диагностика, а другата – да се избегне
голяма хирургична операция. При начален
тумор преценяваме неговата диференциация, степента на проникване (инфилтрация)
и др., като същевременно осигуряваме дефинитивно лечение.
> Като цяло ендоскопските методи в гастроентерологията малко трудно си проправят път у нас. Това е разбираемо, тъй като
се изискват сериозни дългосрочни инвестиции в оборудване и обучение, а резултатите
идват по-късно. Процедурите са свързани
със скъпи еднократни консумативи, които
не се реимбурсират.
Имахте ли трудности в реализацията на
проекта, с който се представяте в конкурса? Какви са резултатите досега?
> Проектът се състои в приложението
на нова методика, която е разрешена за
употреба по света от 2016 г. Успяхме да се
сдобием с апаратурата същата година,
само няколко месеца след като тя стана
достъпна в цял свят. Тя бе предоставена за
работа на нашата болница от производителя. Тази техника позволява да се лекуват
състояния, които преди бяха обект само на
традиционната хирургия, както и прецизна
диагностика на ранни състояния на жлъчните пътища и панкреасния канал. Правим
ранна диагностика, хистологично уточняване и предоперативно стадиране. От
2016-а до 2019 г. прегледахме над 200 души и
всичко това се осъществява с решаващата
подкрепа на ръководството на болницата и
със съдействието на производителя. Иначе
би било непосилно за пациента, тъй като
процедурите се извършват с еднократен
ендоскоп и себестойността му е над 5000
лв. Никоя клинична пътека не покрива тази
стойност. Благодарение на новата методика диагностицираме редки състояния, успяваме да поставим ранна диагноза на тумори
на жлъчните пътища, които по принцип са
много трудни за терапия, предоперативно
определяме границите им.
> Другият голям пробив е възможността за
диагностика на преканцерози на панкреаса
по този метод. За тях по принцип се знае
малко и обичайно пациентите се диагностицират с напреднали тумори, когато
5-годишната преживяемост е в рамките на

5%. Имаме пациенти, при които диагностицирахме предракови състояния на панкреаса
и те бяха успешно оперирани. Това е пробив, и
то не само за България, който получи широк
отглас от международната научна общност в нашата специалност.
> Техниката има и терапевтични възможности – за лечение на камъни в жлъчните канали, които не могат да бъдат отстранени
по конвенционален ендоскопски път поради
големи размери или неудобна локализация.
Имаме възможност да достигнем до тях
и да ги разбиваме с лазер или със специална
електрохидравлична техника. Намалява
се броят на процедурите, необходими за
излекуване на пациента, или се преодолява
необходимостта от отворена хирургия.
В резултат на успешната работа се
превърнахте и в обучителен център за
работа по този метод за Източна Европа,
Близкия изток и Северна Африка. Какво
постигнахте?
> Да, това стана точно преди пандемията.
Идваха лекари от съседните страни, от
Русия, Унгария, Хърватия, от някои азиатски
страни и др., интересът беше и продължава да бъде сериозен. Проведохме курсове
на живо, а сега в условията на пандемия
правим онлайн обучения и демонстрации
в рамките на научни събития. Участваме
с презентации, постери и абстракти във
водещите специализирани американски
и европейски форуми. Осъществихме и
няколко публикации на база опита ни с тази
методика в авторитетни научни издания.
Големият резултат е, че успяхме напълно да
затворим цикъла на панкреатично-билиарната ендоскопия – правим всичко, което се
прави и по света, комбинираме класическо
ЕRCP (енодоскопска ретроградна холангиопанкреатография) с холангиоскопия и
ендоскопска ехография. Добихме съществен
опит и в работата с комбиниран достъп
при заболявания на жлъчните пътища, като
предлагаме на пациента всичко, което се
прави в големите европейски и американски
центрове.
Какво е бъдещето на вашата специалност? Какво променя епидемията от
COVID-19?
> Всичко се надгражда и предстоят пробиви
в някои направления. С ускорени темпове
навлиза изкуственият интелект в ендоскопската ехография и в холангиоскопията,
непрекъснато се усъвършенстват тези
методики и всичко това е в полза на паци-
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R Д-р Петко КАРАГЬОЗОВ, дм,

началник на Отделението по
интервенционална гастроентерология в „Аджибадем Сити клиник
Болница Токуда“

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

> Eкипът: д-р Петко КАРАГЬОЗОВ, дм – началник на Отделение по интервенционална
гастроентерология, "Аджибадем Сити клиник МБА� Токуда"
д-р Иван ТИШКОВ - гастроентеролог
д-р �еня ГЕОРГИЕВА - гастроентеролог
д-р Ирина БОЕВА – гастроентеролог
д-р Васил КОЙНАРСКИ - гастроентеролог
д-р Инна ДОБРЕВА – гастроентеролог
д-р Виолета МИТОВА – специализант по гастроентерология

ента. Очаквам в близките 5 години пробив в
тази област – да се подобри откриването на
предракови състояния, което би обърнало
съдбата на пациента. Сега 2/3 от нашата
работа е да подобряваме качеството на
живот на онкопациентите, без да можем
съществено да повлияем терапията. Качествено нови резултати ще има, когато се
фокусираме върху рискови групи пациенти
и се подобри ранната диагностика – това се
очаква с въвеждането на допълнителните
техники за визуализация и с включването
на изкуствения интелект. Целта е пациентите да се разпознават като рискови, да се
диагностицират и да получават терапия
възможно най-рано.
> Всекидневната ни работа се промени изцяло от началото на епидемията от COVID-19.
Използваме лични предпазни средства, промениха се достъпът и пътят на пациента.
Стараем се да запазим максимално чиста
среда, от самото начало въведохме препоръките на европейската и американската
ендоскопски асоциации. Болницата осигури
всичко необходимо за това и поддържаме
максимално високо ниво на защита – и за
персонала, и за пациентите.
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На�-голямата хирургична интервенция в
детска възраст - лечението на сколиоза, се
извър�ва в България успе�но от над 10 години
ЕКИПЪТ, СПЕЦИАЛИЗИРАЛ СЕ
В СЛОЖНАТА ОПЕРАЦИЯ,
Е РЪКОВОДЕН ОТ
ДОЦ. Д-Р ВАСИЛ ЯБЛАНСКИ,
НАЧАЛНИК НА КЛИНИКАТА
ПО ОРТОПЕДИЯ И
ТРАВМАТОЛОГИЯ
В “АДЖИБАДЕМ СИТИ
КЛИНИК БОЛНИЦА ТОКУДА”
автор Десислава Николова |
desislava.nikolova@capital.bg

С

Сколиозата е триизмерна деформация на гръбначния стълб, която
настъпва често в детска възраст и
прогресира застрашаващо с израстване на детето. Тя може да достигне до нива, които са несъвместими с живота.
В ранните етапи лечението е консервативно.
При достигане на определени нива е необходима хирургична намеса. Тези операции са
оценени от редица международни авторитетни
организации като най-голямата хирургична
интервенция, която може да се случи на човек
в детска възраст. Рисковете, свързани с тях,
се увеличават при увеличаване и тежестта на
деформацията.

Трудната задача
Хирургичното лечение на деца със сколиоза
е изключително трудна и предизвикателна
задача за медицинския екип и здравното заведение, където се извършва. Тя изисква интердисциплинарен екип от хирурзи, анестезиолози, неврофизиолози и др. с много тясно
специализирани познания, преминали през
високоспециализирано специфично обучение. Необходимо е и техническо оборудване
от най-високо ниво, както и достъп до най-но-

вите технологии, налични в света. Рисковете
са от най-различен характер – настъпване на
неврологични усложнения с трайна парализа
на пациента и следоперативни инфекции, но
би могло да стигне и до смърт, което особено
в детска възраст е недопустимо.
Целта на проекта е чрез подобряване уменията и познанията на български лекари и
въвеждането на най-съвременни методи и
материали тези рискове да бъдат трайно редуцирани. Още повече - хирургичното лечение
на деца в България да се превърне в рутинна
практика, отговаряща на най-съвременните
световни стандарти, което да повиши възможностите за хирургично лечение и при пациенти, които могат да бъдат определени като
особено тежки случаи и в недалечно минало
бяха определяни като невъзможни за лечение.
При стартирането на проекта хирургичното
лечение на деца със сколиоза в България се
извършва в ограничен обем и с използване на
остарели техники и материали спрямо международните стандарти, което създава повишен
риск при лечението или отказ от лечение на
много пациенти.

�идери повече от десетилетие
“Това беше нашата мотивация през 2008 г. да
влезем в контакт с най-авторитетните хирурзи в областта на гръбначната патология и да
започнем международно сътрудничество с
водещата международна организация Scoliosis
Research Society - SRS. Така започнахме да
развиваме Център за хирургично лечение на
деца със сколиоза в "Токуда болница София".
Нашият екип премина етапно обучение и в
рамките на няколко години достигна до ниво,
адекватно на водещите световни практики”,
припомня си доц. Васил Яблански.
В момента в клиниката се лекуват случаи,
които могат да бъдат определени като комплексни и предизвикателни за всяка клиника
по света. Оперирани са над 250 деца с отлични
и много добри резултати от хирургичното лечение, като вече системно годишно се оперират над 30 деца.
“Въведохме за пръв път в страната редица
иновации и нови подходи към проблема.
Резултат от нашия проект е, че в последните
години може да кажем, че всяко българско
дете с гръбначна деформация може да получи
хирургично лечение на световно ниво и има
достъп да най-актуалните и иновативни методи и импланти. Макар и да звучи нескромно,
не можем да не споделим удовлетвореността
си от постигнатите резултати, но бихме искали
да споделим и амбицията си този процес да
не спира и да следва ритъма на световните
иновации”, казва доц. Яблански.
В уникалния за България център за лечение
на деца със сколиоза за първи път заедно с
екипа си доц. Яблански извършва и въвежда
в практиката редица нови методи и импланти.

"Аджибадем Сити клиник болница Токуда", д-р Аделин ИВАНОВ, д-р Евгени В�АЕВ, д-р Биляна
КАМЕНОВА, д-р Виктор СТЕФАНОВ, Scoliosis Research Society (srs.org):Dr. Steven MARDJETKO (USA),
Dr. David CLEMENTS (USA), Dr. Francisco SANCHEZ-PEREZ-GRUESO (Spain), Dr. Ahmet ALANAY (Turkey)

ДЕЦАТА СЪС СКО�ИОЗА
МОГАТ ДА ПО�УЧАТ
В БЪ�ГАРИЯ СЪЩАТА,
А И ПО-ДОБРА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ,
КАКТО В ЗАПАДНА
ЕВРОПА И САЩ
Какво представлява сколиозата и как тя
се лекуваше в България и по света преди
десетина години?
> В наши дни е възприето за сколиоза да
се приемат кривини на гръбначния стълб
настрани с размер, по-голям от 10 градуса.
Разбира се, изкривяването не е само настрани, а е комплексна триизмерна деформация.
Заболяването се развива в детска възраст и
лечението му в началото започва консервативно – с различни комплекси от упражнения
и носенето на корсети.
> С напредване на деформацията и при
преминаване на границата от 40 градуса се
предприема хирургично лечение.
> Превалентността, честотата според различни автори и според степента на изкривяване варира, но в последно време е възприето,
че между 1.5% и 3% от детската популация
имат рентгенографски установена крива
над 10 градуса, като само 0.3% достигат до
хирургично лечение.
> Преди десетина години в България имаше
голямо изоставане в хирургичното лечение
на деца със сколиоза, сравнено с това в развитите западноевропейски страни и САЩ.
Използваха се остарели хирургични техники
и подходи и това водеше до постигане на
посредствени или лоши резултати. Лечението беше свързано и с поемане на необосновано големи рискове. Като резултат много
семейства с деца със сколиоза се чувстваха
несигурни и объркани от възможностите за
лечение в България и често търсеха възможности за лечение в чужбина, което, както
всички знаем, е изключително скъпо и трудно
за организиране. Още повече лечението в
чужбина не позволява дългосрочното наблюдение на пациентите.
> Това изоставане в лечението ни даде силна
мотивация през 2006 г. да се включим в програма за обучение на български специалисти
под ръководството на най-авторитетната
международна организация, а именно Scoliosis
Research Society. В годините бяха осъществени множество посещения от водещи световни хирурзи в България и при съвместната
работа с тях бяхме обучени да осъществяваме хирургично лечение на деца със сколиоза

по най-съвременните световни стандарти.
Като резултат от 2010 г. българският екип
започна да работи самостоятелно и създаде
център за лечение, отговарящ на най-високите международни изисквания.
Какви са методите за лечение, които вие
въведохте в България за първи път?
> В годините основното ни постижение е
създаването на екип от специалисти и национален водещ център за системно хирургично лечение на деца със сколиоза, в който
вече сме оперирали над 250 деца. Въведохме
за пръв път в България много нови техники и
подходи. Примерите са много.
> За пръв път приложихме и утвърдихме
като задължително изискване приложението на интраоперативен невромониторинг.
Това е метод, с който по време на операцията екипът има абсолютна яснота за
състоянието на гръбначния мозък и други
нервни структури. Това намалява драстично
рисковете от увреда на тези структури по
време на операция.
> За пръв път в България използвахме и въведохме метода на пласиране на педикуларни
винтове с техниката на свободната ръка
без използване на рентгенов контрол. Това
драстично намалява нивата на рентгенова
експозиция по време на операция, като не
трябва да забравяме, че пациентите са деца
и това е от изключителна важност.
> За пръв път въведохме системи от
импланти от най-съвременно естество.
Пример за това е използването на магнитно
контролирани растящи импланти, които поставяме на деца с ранно настъпила сколиоза.
Те позволяват растежът на детето да бъде
контролиран дистанционно и спестяват
над 10 хирургични интервенции на такива
пациенти, което значително не само намалява рисковете от хирургията, а и психо-емоционалния стрес на пациентите и техните
семейства.
> Има и редица други иновации, въведени от
нас за този период, но основният резултат е,
че децата в България с подобни деформации
могат да получат същата, а често и подобра медицинска помощ и лечение, сравнено
с дете в Западна Европа или САЩ.
Как се чувстват първите ви пациенти,
наблюдавате ли развитието им? Какъв би
бил съветът ви към родителите на деца
с гръбначни изкривявания - кога трябва да
започне лечението им?
> Проследяваме периодично всички пациенти, оперирани в клиниката, и мога да кажа, че
това е невероятно удовлетворение за всеки
хирург - да види дългосрочните резултати
от своята работа. Смело мога да кажа, че
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Профил: Доц. д-р Васил ЯБ�АНСКИ, дм, началник на Клиника по ортопедия и травматология на "Аджибадем Сити клиник
болница Токуда". Завър�ил е медицина
през 1996 г. в медицинския факултет на
Тракийския университет. Получава специалност „Ортопедия и травматология” през 2001 г. Има тясна специализация в областта на ендопротезирането.
Преминал е квалификационни курсове
по първично и ревизионно ендопротезиране в Германия, Австрия, Япония,
Франция и Швеция, гръбначна хирургия
в Испания, Турция и Израел, както и
много други специализирани курсове в
различни световни воде�и центрове.
Д-р Яблански е преминал допълнително обучение в сферата на костната и
ставната хирургия в Залцбург, Австрия,
както и в хирургичното отделение
на университетската болница Duke в
Северна Каролина, САЩ. Притежава магистърска степен „Об�ествено здраве”
от университета Hebrew в Йерусалим,
Израел, както и магистърска степен по
здравен мениджмънт.

тази хирургия променя съдбите на тези
деца за цял живот и им дава шанса да бъдат пълноценни и да се реализират като
пълноправни членове на обществото.
> Съветът ми към родителите на деца
с гръбначни изкривявания е да имат
доверие на лекарите и при диагноза да
предприемат необходимото лечение. Забавянето в този процес поради каквито
и да било причини води до понякога
драстична прогресия на деформацията
и съответно увеличаване на рисковете,
свързани с лечението.
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Алгоритъм
ограничава
кръвозагубата
при смяна на стави
КОМБИНИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРЕПАРАТИ
НАМАЛЯВА КЪРВЕНЕТО,
ЕЛИМИНИРА НУЖДАТА
ОТ ДРЕНАЖИ И СВИВА
РИСКА ОТ ИНФЕКЦИИ
автор Ани Коджаиванова |
ani.kodzhaivanova@capital.bg

КАПИТАЛ | 2021

Е

Ендопротезирането, или смяната
на увредена или износена става
с изкуствена такава, през последните години се превърна в една от
най-честите оперативни намеси в
България. То подобрява съществено качеството на живот на пациентите, които страдат
от дегенеративни ставни заболявания. Напредъкът в тази област в последните години
е голям, като включва промяна в цялостната
концепция при планиране, предоперативно
поведение, оперативна намеса и постоперативна кинезитерапия и рехабилитация.
Целта е намален болничен престой, бързо
възстановяване на работоспособността и
пълна самостоятелност на пациента.
Има обаче все още моменти, които създават определени трудности и рискове за здравето на пациентите. Голямата кръвозагуба
по време на операцията и след нея е един
от тях. Тя е проблем и по време на самата
операция и затруднение в ранния следоперативен период. Сериозната кръвозагуба
води до необходимост от кръвопреливания.

Освен че са съпътствани с логистични трудности, те създават опасност и от заразяване на
пациентите с инфекции, предавани по кръвен
път, като като СПИН, хепатит В и С, както и
някои усложнения от общ характер – фебрилни
състояния, хемолизи и др.
Тъй като няма ефективен и доказал своите
качества синтетичен заместител, ограничаването на кръвозагубата при операцията е
от съществено значение и би било от голяма
полза за пациентите.
Ограничаването на кръвозагубата по време
на операцията има ефект и в следоперативния
период и минимализира риска от състояния
като постоперативна анемия, сърдечни проблеми, забавяне на рехабилитацията и други.
Всички тези рискове са сред водещите причини екипът на д-р Бисер Бончев, дм, заместник-началник на Клиниката по ортопедия и
травматология на “Софиямед”, да създаде и изработи ясен модел на поведение – алгоритъм,
чрез който да се намали интраоперативната и
постоперативната кръвозагуба. Той включва
използването на определени медицински препарати като адреналин, кетопрофен и лидокаин, които намаляват интра- и постоперативното кървене, като действат на ниво кръвоносни
съдове и на ниво хемостаза. Друг препарат
като медокапроновата киселина навлиза през
последните 2-3 години. Всеки от тях се използва самостоятелно или в коктейл в определен
етап на операцията или след нея.
Това ограничава нуждата от кръвопреливане и съответно намалява риска от заразяване
на пациентите с болести, предавани по кръвен
път, и риска от нежелани реакции.
Същевременно намалената постоперативна
кръвозагуба намалява риска и от постоперативен хематом в зоната на оперативна намеса,
който се смята за причина за инфекциозни усложнения. Това пък премахва необходимостта
от поставяне на следоперативен дрен, които
обаче може да стане източник на постоперативна инфекция.
По този начин се намалява рискът от
постоперативни инфекциозни усложнения в
областта на ендопротезираната става, които се
смятат за едно от най-сериозните усложнения
при този тип операции. Те са трудни и скъпи
за лечение и биха могли да доведат до трайно
инвалидизиране на пациента.„
Екипът на д-р Бончев отчита близо 60%
намалени хемотрансфузии в сравнение със
стандартното поведение от наблюденията
си върху близо 400 пациенти. Тъй като няма
постоперативен дренаж, при нито един от тях
не се е налага и ревизия на оперативната рана.
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ОРТОПЕДИЯТА И
ТРАВМАТО�ОГИЯТА
СЕ РАЗВИВАТ
ИЗК�ЮЧИТЕ�НО
БЪРЗО
През последните години
навлизат нови
оперативни и дигитални
техники и качествено
нови импланти и
консумативи,
казва д-р Бончев
Какви трудности и предизвикателства
срещнахте при разработването на алгоритъма?
> Основните трудности и предизвикателства, които срещнахме, са, да кажем
най-общо, от професионален характер.
Какво имам предвид? Има основни постулати в общата хирургия и в частност в
ортопедията и травматологията. Един
от основните е постоперативната
евакуация на постоперативния хематом
с помощта на дренажи. Те могат да бъдат
подкожни или поставени под фасцията и
между мускулите. Там именно се формира
постоперативен хематом и операторите
желаят той да бъде евакуиран с цел липса
на среда за инфекциозен процес. Ортопедичните операции са свързани с големи
постоперативни хематоми, достигащи до
400-800 мл.
> В процеса на моята специализация в
болнични структури в Европа – Италия и
Словения, забелязах, че някои от колегите
не поставят постоперативни дренове. Използваха различни разтвори, които намаляват кървенето в постоперативния период.
Дадоха ми свои аргументи и резултати.
> С навлизането на медокапроновата
киселина и в нашата практика в България
интра- и постоперативното кървене бяха
намалени в значителна степен. Комбинирайки съответните лекарствени препарати, с които разполагаме, и медокапроновата киселина, от септември 2019 г. първо в
болница „Доверие” и след това при моето
завръщане в УМБАЛ ”Софиямед” аз и моят
екип спряхме поставянето на постоперативни дренажи за евакуиране на хематома.
За щастие имаме само единични хематоми,

R Д-р Бисер БОНЧЕВ е специалист

ортопед в София с над 25 години опит.
Извър�ва ендопротезиране на големи
стави (тазобедрена, колянна, глезенна, раменна, лакътна) и малки стави
в областта на ръката и китката.
Завър�ва Медицински университет София, през 1991 г. Своята специалност
”Травматология и ортопедия” придобива през 1998 г. През 2006 г. придобива
степен по здравен мениджмънт.
През 2015 г. за�итава научна степен
доктор по медицина към Катедра по
ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия на ВМА - София.
Д-р Бончев започва своята кариера
като ортопед в Хирургично отделение на Районна болница - Бухово,
където работи 2 години. От 1995 до
2007 г. работи като лекар ординатор
в Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Св. Анна" - София, а от
2007 до 2012 г. e последователно зам.началник на Клиника по ортопедия и
травматология, началник отделение
по ортопедична травматология и и.д
началник на Клиника по ортопедия и
травматология в болницата. От 2012
г. до 2018 г. е началник на отделение
по ортопедия и травматология на
УМБАЛ "Софиямед", през 2018 г. е част
от екипа на МБАЛ "Доверие" - София.
От 2019 г. до момента е зам.-началник
на Клиника по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Софиямед".

които са лекувани неоперативно, и никога
инфекциозни усложнения.
Смятате ли, че можете да подобрите
още този метод?
> В момента променихме момента и реда
за апликация на отделните лекарствени
препарати с цел още по-добро контролиране на интра- и постоперативното
кървене.
> Кои са иновативните тенденции във
вашата област и навлизат ли те и България също?
> Нашата специалност се развива

> Екип: Д-р Бисер Петков БОНЧЕВ, дм, зам.-

началник на Клиника по ортопедия и травматология
в УМБА� „Софиямед“, и екип: д-р Цветослав
ЙОРДАНОВ, д-р Теодор ИВАНОВ, д-р Георги ЙОВЧЕВ,
д-р Симеон БОГДАНОВ

изключително бързо. През последните
15 - 20 години навлизат нови оперативни
техники, нови дигитални техники (т.нар.
интраоперативни навигации) за прецизиране на позиционирането на ортопедични
импланти, качествено нови импланти и
консумативи.
> Голяма степен от тях навлизат и в
България, но има определени трудности
най-вече от финансов характер. НЗОК
няма възможност да поеме реимбурсацията на голяма част от тях и е необходимо заплащането им от самите
пациенти.
> Как виждате бъдещето във вашата
специалност?
> Със сигурност моята специалност ще
продължи да се развива. Това мое убеждение е свързано, от една страна, със
световната тенденция за застаряване
на населението, тя до голяма степен
може да подобри качеството на живот на
възрастните хора. Големият брой пътнотранспортни произшествия и трудови
злополуки са други причини за търсенето
на нови възможности за лечение и рехабилитация.
> От друга страна, индустрията и науката дават нови и нови възможности за
разработване на продукти, които могат
да се използват в ортопедията и травматологията.
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Прецизна диагностика на тумори
с нови радиофармацевтици
НОВИЯТ МЕТОД СЕ ПРИЛАГА В УМБАЛ
„АЛЕКСАНДРОВСКА“ В СОФИЯ
автор Анна Василева

Н

Нов диагностичен метод с приложение на високотехнологична PET/СТ техника с маркирани с 68Ga радиофармацевтици вече осигурява много по-надеждна диагноза
и проследяване на ефекта от лечението при пациенти
с простатен карцином и невроендокринни тумори. В
резултат при тях е възможен пълен контрол на заболяването. Позитронно-емисионната томография (ПЕТ/КТ) с маркирани с 68Ga
радиофармацефтици е една от най-бързо развиващите се технологии
за диагностика и проследяване на онкопациенти. Чрез нея се прави
визуализация не само на структурните болестни промени, но и на
метаболитната активност на заболяването, което е водещо за ранното
им откриване и оценката на терапевтичния ефект.
Стартът е през 2016 г., когато УМБАЛ „Александровска“ печели
проект по линия на Международната атомна агенция на стойност
около 1 000 000 евро. Наградният фонд е доставен на болницата под
формата на скъпоструваща апаратура и консумативи за първите 6 месеца от реализацията на проекта. Към болничната аптека е изградена
високоспециализирана радиохимична лаборатория за производство
на два нови радиофармацевтика, използвани за позитронно-емисионна томография/компютърна томография, като болницата създава
необходимата инфраструктура за изграждането й. Проектът се осъществява от Клиниката по нуклеарна медицина начело с доц. Валерия
Хаджийска, която има изграден капацитет и е основоположник на
най-новите високотехнологични диагностични методи в България.
От началото на 2020 г. в болницата работи радиохимичната лаборатория за производство на маркирани с 68-Ga радиофармацевтици
и започва практическото приложение на новата технология.
Резултатите се измерват в персонализиране и навременно начало
на лечението при голяма част пациентите с простатен карцином и
невроендокринни тумори в България, както и в подобряване качеството им на живот чрез по-добри възможности за диагностика, лечение
и увеличена обща преживяемост. Всяка година у нас се регистрират
над 2800 нови случая на простатен карцином - с над 60% повече за
последните 10 години.
Новите възможности се използват и за повишаване на квалификацията на специалистите в страната, за обучение на студенти и
специализанти, като се създава стимулираща среда за млади учени.
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Доц. Хаджийска, кои са най-иновативните
направления във вашата специалност?
> В последните години това са хибридните образни методи, които съчетават
възможностите на класическата нуклеарна
медицина – т.нар. SPECT или PET, с тези на
компютърната томография, откъдето
идва и наименованието SPECT-CT или PЕТ-СТ.
Много бурно развитие има и изобретяването на все по-нови и по-специфични
радиофармацевтици, които са основно в
областта на онкологията. Такъв е случаят и
с нашите нови два радиофармацевтика, които въведохме миналата година. За разлика
от универсалния фармацевтик - маркирана
с флуор-18 глюкоза, който се използва за
почти всички заболявания в онкологията,
те се фиксират в клетките на простатния
карцином и неговите метастази, както и
във високодиференцирани невроендокринни
тумори. От радиохимична гледна точка
бележим напредък в това отношение, тъй
като само с маркираната глюкоза тези
тумори не се визуализират добре.
Прилагате ли изброените съвременни подходи във вашата практика и реимбурсират
ли се от здравната каса?
> Можем да се похвалим, че в България нуклеарната медицина е на изключително добре
развито ниво. До голяма степен това се
дължи и на специалистите, които работят
във всички водещи центрове. Поради това
повечето от изследванията, предлагани в
Западна Европа, са достъпни вече и у нас. Новостите, за които говоря, не са достъпни в
повечето страни на Балканите, заради което имаме пациенти оттам – вариантите за
тях са Гърция, Турция, България и Германия,
която винаги е била водеща в тези нови технологии. Още при старта ни през май 2020 г.
успяхме да се наложим, имаше и категорично решение на ръководството на болницата тези изследвания да бъдат извършвани в
рамките на финансирането на стандартната ни дейност от здравната каса. Производството на новите два радиофармацевтика
е по-скъпо и не е изцяло финансирано от
касата, но клиниката се справя благодарение на големия обем работа. Пациентите не
доплащат, насочват се както за обикновен
PET скенер с маркирана глюкоза, бързо биват
преценявани от специализираната комисия
в болницата и достъпът е гарантиран.
Успяваме да откликнем бързо и при спешни
случаи, колкото и в нашата специалност
да няма спешност в класическия смисъл. В
началото имаше натрупване на пациенти
и се наложи да въведем листа на чакащите
за около месец, но сега вече записваме за
следващата седмица.
Имахте ли трудности в реализацията

Здраве

| 43

ПРЕДСТОИ НОВИТЕ
РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ
ДАС�У�АТ И ЗА
�ЕЧЕНИЕ
на проекта и какви са резултатите до
момента?
> Безброй много трудности имаше на всяко
ниво поради специфичната дейност. Първо
трябваше да спечелим проекта, след това
да го реализираме, което се оказа многократно по-трудната част. Бюджетът,
който спечелихме, не дойде под формата на
пари, а като апаратура. За всеки апарат сме
се борили, имаше отделни търгове на ниво
Международна атомна агенция, с тежки
процедури и бяха необходими много активни
действия от наша страна, докато окомплектоваме цялата лаборатория. Отделно
по стандарта за добра медицинска практика трябваше да се постигне абсолютно
стерилна среда, по-чиста от операционна
зала, защото това е условие при производството на тези продукти. Изискваше се да
превърнем лабораторията въ фармацевтичен минизавод, тъй като и радиофармацевтиците по закон са лекарствени продукти,
които се инжектират. Изключително отговорна дейност, покриваме много високи
изисквания, научихме много и вече уверено
знаем какво следва нататък.
> Резултатите от нашата работа се
измерват в броя на преминалите пациенти
с простатен карцином и високодиференцирани невроендокринни тумори и в променения терапевтичен подход при част от тях.
От самото начало за всеки пациент имаме
статистика и знаем при колко души се
налагат промени в терапевтичния подход
вследствие на резултатите от нашите
изследвания. При над 60% от пациентите се
откриват находки, които не са подозирани
при предходните образни изследвания или
поне клиницистите не са знаели за тях. Според международните клинични ръководства
за лечение това налага промени в терапевтичния подход при над половината преминали пациенти, което никак не е малко.
Дали това е станало на практика може да се
разбере само с проспективно проучване.
> Ползата от новите два радиофармацевтика е, че тези тумори не могат да се диагностицират със стандартния. Проблемът
се изявява особено при пациенти, които

са преминали радикална простатектомия
или дефинитивно облъчване и смятат, че
са излекувани. След време обаче започва
необяснимо покачване на туморния маркер,
а в този начален етап останалите образни методи не могат да уловят процеса.
Колкото по-рано се открие причината,
толкова по-голям е шансът да се проведе
насочена терапия. Иначе пациентът отива
на системно лечение и се губи смисълът на
съвременните възможности. Новият радиофармацевтик се използва успешно и за предоперативно стадиране при простатния
карцином – също може да промени подхода и
дори цялостното решение за пациента.
Може ли някой от двата радиофармацевтика да се прилага и при други онкодиагнози?
> Радиофармацевтикът за невроендокринни тумори по принцип се използва и
за изследвания на деца с невробластоми и
нашият център обхваща голяма част от
децата с онкологични заболявания. Той може
да се прилага и при още 5-6 вида тумори,
например при менингиом, медуларен карцином на щитовидната жлеза и др.
Какво развитие на новите методи очаквате в близките години?
> Конкретно в направлението, за което говорим, очаквам да се премине към затваряне
на диагностично-терапевтичния цикъл.
Причината е, чемогат да се маркират с
терапевтичен изотоп и се получава лечебно
средство. Това е изключителен хит в Европа,
прилага се все още в рамките на проучвания, но пробивът предстои. Дава уникални
възможности за пациентите с посочените
две онкодиагнози, особено при множество
метастази, които не могат да бъдат повлиявани по друг начин.
Какво променя епидемията от COVID-19
всекидневната ви работа?
> Както и при останалите специалности,
и при нас се забелязва известно отдръпване на пациентите заради епидемичната
обстановка. Около ¼ от нашите пациенти
за PET-CT се въздържат да идват, може би
се страхуват от епидемията. Знаем до
какво води забавянето на диагностиката и
терапията при онкологичните заболявания,
видяхме неблагоприятни последствия след
затварянето на болничните структури миналата пролет. За пълно нормализиране на
обстановката е рано да се говори, но трябва
да правим така, че диагностиката и терапията на всички останали заболявания да върви
в условията на епидемия от COVID-19.

R Доц. д-р Валерия ХАД�ИЙСКА е

началник на Клиниката по нуклеарна
медицина в УМБАЛ „Александровска“.
Родена е през 1982 г. в Дупница, където
завър�ва с пълно отличие гимназия.
През 2007 г. завър�ва с отличие и
МУ - София, като о�е по време на
следването си проявява интерес към
нуклеарната медицина. През 2008 г. е
назначена за ординатор в клиниката и
съ�ата година след успе�но положен изпит - за асистент. Придобива
специалност по нуклеарна медицина
през 2013 г. и през съ�ата година успе�но за�итава дисертация. От 2014
г. е избрана за главен асистент към
КЦНМЛМО към МФ - София. През май
2016 г. на д-р Хаджийска е присъдена
академичната длъжност доцент.
Тя е основен автор и съавтор в над 90
научни труда. Научните съоб�ения
са приети в международни списания с висок импакт фактор като
European Journal of Nuclear Medicine
and Molecular Imaging (4.53) и European
Urology Journal (5.63). Об�ият импакт
фактор на доц. Хаджийска е 60.146, а
индивидуалният - 13.058. В периода
2010 – 2018 г. доц. Хаджийска е съавтор
в четири учебника, единият от които
е английски вариант на издадена от
„Медицина и физкултура” монография.
От началото на 2016 г. доц. Хаджийска
е ръководител на ма�абен международен проект, осъ�ествяван по линия
на Международната атомна агенция
(IAEA) на тема: „Introducing 68-Ga in
Patients with Neuro- Endocrine Tumours
and Prostate Cancer in Clinical Practice”
(BUL 6013), благодарение на който за
пръв път в България бе въведена една
от най-бързо развива�ите се съвременни нуклеарномедицински техники
в световен ма�аб за диагностика и
проследяване на пациенти с простатен карцином.

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

> Екип: Клиника по нуклеарна медицина, УМБА� „Александровска“,
доц. д-р В. ХАД�ИЙСКА, дм; Болнична аптека, УМБА� „Александровска“, доц. д-р Светла ГЕОРГИЕВА, дм; IAEA (International
Atomic Energy Agency) – Международна агенция за атомна енергия;
Националната агенция за ядрено регулиране (АЯР).
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COVID-19 – как за
една но� спе�на
болница се
трансформира
в инфекциозна
В УНИВЕРСИТЕТСКАТА
СПЕШНА БОЛНИЦА “Н. И. ПИРОГОВ”
ОТ НАЧАЛОТО НА КОРОНА ВЪЛНАТА
СА ЛЕКУВАНИ НАД 2000 ПАЦИЕНТИ
автор Десислава Николова |
desislava.nikolova@capital.bg

У

Университетската многопрофилна болница за спешна
медицина “Н. И. Пирогов” е
първата софийска клиника, в
която се установяват първите
случаи на коронавирусна инфекция още
в началото на март. Ръководството на
болницата и екипите на спешните звена,
кардиологията и реанимацията реорганизират буквално за една нощ работата в
болницата, отделят специално отделение,
организират триажна зала за отсяване
на пациентите и започват да лекуват коронавирусна инфекция, като до края на
годината лекуваните в самата болница
пациенти надвишават 2000, а “Пирогов”
е преустроена така, че половината й капацитет е зает с COVID легла.
По данни от проекта до септември 2020
г. в триажната зала на УМБАЛСМ „Н. И.
Пирогов”, който обхваща само първата
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вълна, са прегледани и преминали над
1500 пациенти, като 502 от тях са останали за лечение в болницата. От тези 502
души общо 430 са изписани излекувани, а за 72 пациенти екипът не е успял
да спечели битката за живот въпреки
всички усилия.
“Всичко това се случи благодарение
на бързата и адекватна реакция на ръководството на болницата, което за една
нощ успя да трансформира Спешното отделение, Клиниката по вътрешни болести
и част от реанимация в звена за лечение
на пациенти с COVID-19. Така едни от
най-тежките случаи в София и България
получаваха помощ денонощно”, казват
лекарите от болницата в проекта.

Пироговският щаб
Екипите, които се грижат за пациентите с
коронавирус, са специално оборудвани с
най-висок клас защитни облекла. Целият
персонал е разделен на няколко големи
екипа. Те работят на ротационен принцип,
за да се постигне взаимозаменяемост и
да няма прекъсване на работния процес
дори в случай на заразяване на някого
от персонала. Пироговските екипи имат
принципна дългогодишна стиковка и са

свикнали да работят в симбиоза във всяка
ситуация. При лечението на коронавирусната инфекция се случва същото.
Ръководството създава и болничен
щаб. Той заседава ежедневно и по време
на него специалистите обсъждат и задават хода на предприемане на мерките.
За лечение се използват най-добрите
медикаменти, които са залегнали в световните протоколи за лечение на COVID-19.
Освен това са създадени три кол-центъра - единият има задача да проследява пациенти, които са поставени под домашна
карантина, вторият е за пациенти, които
вече са изписани и които продължават
да бъдат наблюдавани една година след
това, един, който да оказва психологическа помощ, включително и на медицинския персонал в болницата.
Със сигурност подходът, който използва УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, може да
се приложи и в други лечебни заведения,
включително с инфекциозен профил или
пък не.
Важното правило, което трябва да се
следва, е да се направи бърза, навременна
организация, да се вземат необходимите
мерки, за да се ограничи разпространението на заболяването сред екипа, а когато има заразени медици, те да бъдат
изолирани и тяхната работа да поемат
други колеги.

Резултатът
Резултатът от създадената организация
е, че "Пирогов" е може би болницата с
най-голям брой преминали и излекувани
пациенти, а по време на втората вълна и
болницата с най-много разкрити легла за
лечение на коронавирусната инфекция над 450.
“В рамките на 45 дни след дехоспитализация нашите пациенти бяха проследявани, както и бе осъществен контролен
скенер, който обективизира пълна резорбция на инфилтратите. Комплексната терапия включваше консултации с психолог
под формата на телефонен контакт. Не
на последно място искаме да отбележим,
че заразеният персонал на УМБАЛСМ”
Пирогов” разчиташе на тази организация
за лечението си, като само към септември
всички 120 преболедували са отново на
първа линия и в добро здраве.

ВСИЧКИ
В "ПИРОГОВ"
ПРОЯВИХА ИСТИНСКИ
ГЕРОИЗЪМ
Как успяхте да трансформирате за една
нощ клиниката по вътрешни болести в
COVID отделение?
> Първо просто ни карантинираха. “Зазидаха” ни, както се изразиха странични
наблюдатели, за една нощ с 47 пациенти
и с 31 души персонал. И близо 20 дни бяхме
в карантина. В отделението - на два етажа. Там работехме, там битувахме...
> Всички, които бяхме на работа към
момента, сиреч контактни, останахме
в рамките на една вечер в сградата на
клиниката по вътрешни болести, а до
сутринта всички, които си бяха отишли
у дома, се върнаха при нас. Остана големият стрес за семействата, след като
се обяви карантината. Не знам това
първоначално дълго карантиниране какво
точно допринесе в положителен аспект.
И сега си задавам тези въпроси. И нямам
отговор. Видяхме впоследствие, че мерките, когато са разумни, вършат работа,
но когато са на всяка цена, дават отрицателен резултат. При нас беше първият
случай, не знаехме какво да очакваме в
крайна сметка.
> Слава Богу, тогава в рамките на т.нар.
карантинирана зона нямахме нито
един положителен случай. В рамките
на карантинния период бяха направени
трикратни PCR проби на всички карантинирани пациенти и на всички членове на
карантинирания диагностично-лечебен
екип. Впоследствие обаче се оказа, че
един по един повечето безсимптомно,
някои "по-симптомно" сме преживяли
заболяването. След това поведох хорото
на умишленото "ваксиниране" на една
част от екипа, но това ни помогна да не
престанем да работим дори за една минута. Все си повтарям, представете си, че
вътрешната клиника на "Пирогов" беше
излязла в дълъг принудителен отпуск,
болничен, както искате го наречете,
както се случи с много други клиники,
които бяха затваряни за две седмици, че и
за повече, защото една такава епидемия
не пламва изведнъж и не угасва изведнъж
в едно звено, в едно огнище. Ние не сме
преставали да работим "COVID" оттогава
дори за една минута, колкото и глупаво,
смешно и помпозно да звучи, но това е
факт. Реорганизирахме се за една нощ и
просто продължихме.

А как реорганизирахте почти половината
болница за лечение на коронавирус през
втората вълна есента?
> Със съответните разпоредби и заповеди на директора бяха освободени,
пак в рамките на едно денонощие, та и
по-бързо, съответните етажи и легла,
много работа се свърши. И в това реорганизиране участва целият колектив
на "Пирогов", като се започне от техническите служби, административните
служби. Искам да ви кажа, че наистина
хората проявиха героизъм, истински
героизъм. И тук не става дума само за
лекари, сестри и санитари. Става дума
за целия екип на болницата. Аз не мога да
коментирам в подробности действията
на "Пирогов" като цяло, като обобщаваща
категория, но като се започне от директора и се свърши - аз често използвам
тази фраза - "Васка вестникарката" (тя
вече не е част от екипа на "Пирогов", но
е емблематична личност - надявам се, е
жива и здрава), всички до един се включиха
в реорганизацията. Иска ми се да го подчертая - "Пирогов" е доказвал неведнъж,
че го може. "Пирогов" не случайно е такъв
тип болница, "Пирогов" не случайно е във
философията, в политиката на държавата, един сериозен резерв за бедствени
ситуации и кризи. Ние наистина разполагаме и с материален, и с технически
и най-вече с кадрови ресурс да можем да
направим такава реорганизация, такава
голяма крачка и да не паднем.
Но има и един минус - да, пациентите с
COVID имаха късмет да се лекуват при вас,
но пък останалите пациенти бяха лишени
за известно време от една уникална за
цяла България болница...
> Никой не го отрича и никой не може да
го отрече. Наистина една болница, която
имаше профили, на които разчиташе цялата държава, в един момент се превърна
почти изцяло в COVID болница, но това
беше правителствена политика.
Би ли могъл да се използва опитът на
"Пирогов" от другите болници за такава
бърза структурна реорганизация?
> Би трябвало, но трябва да има адаптивност. "Пирогов" е различен от
другите болници по същество, "Пирогов"
е истинска спешна болница и "Пирогов"
го може. За това винаги съчувствам на
провинциалните болници, на периферните болници, на по-малките болници, тъй
като колегите там нямат тези възможности, нито нашия опит в такива тежки
ситуации.
Продължавате ли да проследявате първите си пациенти?
> Абсолютно, всички до един от лекува-
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RДоц. Д-р Петър АТАНАСОВ завеж-

да клиниката по вътре�ни болести на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" от
2014 г., а от март миналата година
е завежда� COVID отделението на
болницата. Завър�ил е медицина в
Медицинския университет, София,
има специалности по вътре�ни
болести, научна медицинска информация, клинична хематология и
мениджмънт, в момента специализира спе�на медицина. Доктор по
медицина и доцент от 2016 г. Започва работа във вътре�но отделение
на ОРБ - К�стендил, през 1988 г., от
1992 г. работи в "Пирогов". Има над
50 научни публикации, участвал е в
множество международни конгреси по специалностите си.

ните в клиниката по вътрешни болести
и първоначално създадената към нея
COVID структура. За една голяма част от
тях минаха шестмесечните прегледи.
След около месец и половина ще започнат прегледите на над 500 пациенти,
лекувани и изписани през месец април на
миналата година, тоест едногодишен
контрол. Много сме доволни, нямаме
пост-COVID загуби до момента, дори при
много възрастните ни пациенти. Днес
например дойде на едномесечен контрол
87-годишна пациентка, която се чувства
добре. Преди много години една колежка
на шега казваше, че всичко е много хубаво,
но не й се нрави, че си ставаме почти роднини с пациентите. Сега се радваме, че
сме си почти роднини, че всички са живи
на тази възраст и след такова изпитание, на което природата ги е подложила.
Ще продължим да ги проследяваме и след
първата година, а ако има индикации - и
след това. Засега моите наблюдения
са, че нямаме късни усложнения, които
можем да свържем точно с "корона пневмонията", която пациентът е преживял
преди близо година.
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Историята на 41-годишния
пациент с еднокилограмов
тумор в мозъка, който успешно бе отстранен, доби
медийна популярност
през миналата година не само заради
уникалността на случая, но и заради
изключително сложната операция на
гигантския менингиом, изпълнена по
възможно най-добрия начин от д-р Емануил Найденов и мултидисциплинарен
екип от специалисти на университетската многопрофилна болница "Св. Иван
Рилски" в София.

Диагноза
Пациентът от години страда от главоболие, на което първоначално не обръща внимание. Впоследствие то става
непоносимо, появява се отпадналост,
зрението драстично намалява, а главата му видимо се деформира. Въпреки
красноречивите симптоми здравната
система в България допуска огромен пропуск и диагнозата не е поставена, преди
заболяването да навлезе в много късна
фаза. А когато това става, лекарите, с
които пациентът се консултира у нас и
в чужбина, са категорични: болестта е
в твърде напреднал стадий и рисковете
от хирургичното лечение са огромни.
Ако не бъде опериран обаче, пациентът,
който има съпруга и 7-годишен син, ще
загине до месеци. Преди да решат да се
ангажират с този случай, в болницата
се организира мултидисциплинарен
екип, който внимателно го анализира. В света до момента са описани само
няколко подобни случая, представени
с толкова голям тумор и сложна локализация. Ясно е, че няма как да се разчита
на чуждия опит, тъй като такъв почти
не съществува.
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Уникална операция
на гигантски
тумор в мозъка
НЕВРОХИРУРГЪТ
ЕМАНУИЛ НАЙДЕНОВ
И ЕКИП ОТ БОЛНИЦА
“СВ. ИВАН РИЛСКИ”
ПРЕМАХВАТ УСПЕШНО
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО РЯДЪК
В СВЕТОВЕН МАЩАБ
МЕНИНГИОМ
С ТЕГЛО НАД 1 КГ
автор Ани Коджаиванова |
ani.kodzhaivanova@capital.bg

Предизвикателство
с препятствия
Основното предизвикателство е големината на тумора и неговата анатомична локализация. Премахването му крие рискове
от фатална кръвозагуба. Ето защо екипът
избира необичаен за България подход, който да редуцира в някаква степен рисковете
от подобно усложнение: селективна емболизация на голяма част от хранещите
съдове на тумора с последващо радикално,
хирургично отстраняване на тумора.
Интервенцията протича на два етапа.
В първия частично са запушени кръвоносните съдове, захранващи тумора с
кръв. На втори етап се извършва радикалното отстраняване на самата лезия.

Въпреки подготовката пациентът изгуби
над 2 литра кръв по време на операцията.
Анестезиологичният екип има предварителна готовност за подобно усложнение
и проблемът е овладян. Гигантският менингиом на предна черепна яма е отстранен успешно. Към момента пациентът се
възстановява успешно. На проведеното
контролно образно изследване на глава не
се установява прогресия на заболяването.
Лечението на гигантските менингиоми поставя редица нерешени въпроси
пред съвременната медицина. Предвид
сравнително малкото описани случаи
все още не съществува общоприет алгоритъм за терапевтично поведение.
Високият риск за фатални периоперативни усложнения изисква внимателен
и комплексен подход.
Според екипа от "Св. Иван Рилски", извършил сложната интервенция, извършването на селективна емболизация на
хранещите съдове на тумора с последващо радикално, хирургично отстраняване
на тумора следва да се разглежда като
стандарт за поведение в тези случаи. Те
смятат също, че в основата на успешната операция и благоприятния резултат
от лечението на случая стоят колаборацията и съвместните и координирани
усилия на специалисти от различни направления: анестезиолози, инвазивни
радиолози и неврохирурзи.

Здраве
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ПОЕХМЕ ГО�ЯМ РИСК
И ГО ПРЕВЪРНАХМЕ
В НАДЕ�ДА ЗА
ВЪЗМО�ЕН УСПЕХ
Зад успеха на
изкл�чително трудната
операция стои
работата в екип,
казва д-р Емануил
Найденов
Разкажете малко повече за този рядък
случай и съответно уникалната операция, която извършихте успешно.
> Случаят е наистина изключително
рядък, подобни гигантски менингиоми за
щастие са редки, особено пък с толкова
огромен размер, какъвто имаше пациентът от Самоков. За съжаление той е лош
пример за очевиден пропуск в нашата
здравната система, който не би трябвало да се допуска. Заболяването се е
развивало с години и когато пациентът
стигна при нас, вече беше в много напреднала фаза.
> Цялата уникалност на извършената
операция е резултат на това. Първоначално използвахме подход за селективна
емболизация на хранещите съдове на тумора, който досега не е описван при случаи
на толкова големи менингиоми. Самата
концепция не е ново хрумване - използвана
е в практиката, но досега не е изпитан метод при гигантски тумори, като основна
причина е именно това, че те са изключително редки. На следващ етап извършихме цялостно отстраняване на лезията,
което ни отне повече от 8 часа.
Кои бяха най-големите предизвикателства в процедурата?
> Овладяването на острата кръвозагуба
по време на хирургичното отстраняване.
Процедура, в която всеки следващ момент
трябва да бъде адаптиран към актуалната ситуацията. Като цяло не го пожелавам на друг. Това е моето скромно мнение
като хирург.
> Преди да стигне до вас, пациентът е

консултиран с ваши колеги, включително
и в чужбина, които са отказали да го оперират поради напредналата фаза и големия
риск. Какво ви даде смелостта да решите,
че операцията може да бъде успешна?
> Радвам се, че използвате думата “смелост”, а не “безразсъдство”, както може
да изглежда отстрани. Наистина спрямо
фазата на развитие на тумора, която бе
достигната, пациентът имаше поне 50%
риск да загине при операцията. Малко колеги избират да действат при такъв голям
риск, въпреки че пациентът на практика
няма друг шанс. Но когато прецениш и обмислиш всички стъпки внимателно, това
“безразсъдство” се превръща в “реална
надежда за възможен успех”.
Кои според вас са основните фактори,
които стоят зад успеха на тази сложна и
рискова операция?
> Безспорно работата в екип. Шаблонно,
но факт. С екипа от болницата, който съставихме за този случай, посветихме около
месец на неговото внимателно планиране.
Всеки специалист в него имаше нужда
от време, за да анализира високия риск
на интервенцията, да обмисли неговите
стъпки, като го превърне именно в “реална
надежда за възможен успех”. Вярвам, че на
това се дължи и успехът.
Какво научихте от тази интервенция?
> Знаех го и преди - в медицината има
нещо много повече от математиката.
Резултатът е желан, не и гарантиран.
Кои са иновативните тенденции в
областта на клиничната неврохирургия
и навлизат ли те в България достатъчно
бързо? Как виждате бъдещето на вашата специалност?
> Преди години България внасяше иновативни практики и технологии от чужбина
и това към онзи момент беше добре, но
сега вече сме крачка напред и страната
ни дори е източник на подобни иновации. Разбира се, единствено времето ще
покаже тяхната адекватност, но вече
имаме въведени някои практики, описани
в авторитетни списания, адаптирани и в
чужди клиники. Това е особено важно и при
работата с бъдещото поколение, защото
даваме на младите лекари и на студентите самочувствие и добри примери.

RНеврохирургът от университетска-

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

> Екип: Д-р Емануил НАЙДЕНОВ - �еврох�рур�, доц. Станимир СИРАКОВ - �евроре���е�о�о�, д-р Марин ПЕНКОВ - �евроре���е�о�о�, и д-р
��бомир ПАДАРСКИ - а�ес�е��о�о�. УМБА� "Св. Иван РИ�СКИ" ЕАД,
гр. София.

та болница "Св. Иван Рилски" Емануил
НАЙДЕНОВ е роден е в Силистра през
1977 г. Завър�ил е Медицинския университет - София, през 2004 г. За�итава
специалност през 2010 г. в университетската болница “Св. Иван Рилски” София, в чиято Клиника по неврохирургия работи и до момента. Интересите
му са в разработването и въвеждането
на редица оперативни иновации, невроонкологията, медицинската генетика,
имунологията. Председател е Българското дружество по невроонкология.
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Онкологичният
център
на "Уни хоспитал"
помага на пациентите си да се
справят с рака
ИНИЦИАТИВАТА "ПОБЕДИТЕЛИТЕ"
ВКЛЮЧВА СЪБИТИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ
С ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
автор Деян Димитров |
deyan.dimitrov@capital.bg
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Инициативата "Победителите" на Онкологичен център "Уни хоспитал" в Панагюрище е серия от обществени събития,
ангажиращи се с различни онкологични
диагнози, които целят да привличат общественото внимание към предизвикателствата, с
които онкоболните се сблъскват всекидневно, но и
да развенчават митове, свързани с онкологичните
заболявания и лечението, свързано с тях, породени
от недостатъчно дълбоко разбиране за онкологичното заболяване, процеса на диагностика и лечение.
Волейболният турнир „Той е” е третото събитие от
инициативата и е насочен към мъже, диагностицирани с рак на простата. Инициативата се ангажира с
подобряването на качеството на живота на пациентите
и действа като продължение на био-психо-социалния
модел, който се прилага в Онкологичния център - клинични психолози работят с онкоболните успоредно с
физическото им лечение.
"Онкологичната диагноза има високо социално
значение. Често мъжете с рак на простатата страдат от социална изолация или самоизолация, стават
жертва на предразсъдъци и поведения, които понижават качеството на живота и създават условия за
психологически дистрес. С провеждането на волейболния турнир се демонстрира, че нашите пациенти
са истински победители и пълноценни членове на
активното общество", споделят от "Уни хоспитал".
Формите на отделните събития от "Победителите"
съчетават интерактивни елементи с образователни
лекции и дискусии с цел по-добро, конкретно и достъпно информиране за възможностите за лечение и
стратегиите за справяне с продължителен терапевтичен процес.
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> Екип: Д-р Росица КРЪСТЕВА, началник на Онкологичния център и на

отделението по Медицинска онкология
Д-р Захари ЗАХАРИЕВ, началник на отделението по лъчелечение
Доц. д-р Цветин ГЕНАДИЕВ, уролог
Димитър КРЪСТЕВ, клиничен психолог

ОНКОПАЦИЕНТИТЕ
СЕ СБ�ЪСКВАТ
С МНО�ЕСТВО
ПРОБ�ЕМИ

С какви проблеми извън чисто медицинските се сблъскват пациентите с рак - в
семейството си и в обществото?
> Това са психологичните и социалните
проблеми. Психологичните са на първо място заради това, че те имат обричаща диагноза, в кавички го казвам. Тъй като малко
се знае за тази диагноза и лечението й, те
го приемат като фатално. За да разберат
пациентите, че всъщност с тази диагноза
се живее, те трябва да минат дълъг път.
Започват със “Защо на мен, какво съм направил”, докато разберат, че това няма нищо
общо и че всъщност лечението им гарантира действително по-дълъг живот, а за някои
и дори и толкова, колкото съответните
други хора в тази възрастова група. Това е
първият проблем, който искаме да решим.
> Вторият е социализирането. Част от хората се затварят в себе си - някои напускат
работа, други имат проблеми с работодателя. Целта на проекта е да покаже, че
те са работоспособни, разбира се, без да
поставяме всички под един знаменател.
Има разлика между пациентите в първи и
четвърти стадий, но когато постигнем
ремисия, дори пациентите в четвърти
стадий се връщат на работа. Това е положително и за обществото, и за пациента
като личност, не само защото изкарва
пари, а защото е полезен.
> Третото направление е красотата - не
само физическа, но и душевна. Това е и бъдещият ни проект - ще направим фотоизложба, за да покажем красотата, която тези
пациенти виждат в ежедневието, картините, които рисуват, нещата, които пишат.
По тези три направления показваме, че
пациентите са изключително стойностни
и че ракът не е обричаща диагноза.
Каквf представлява био-психо-социалният модел и какви иновации прилагате в
центъра?
> Този модел се прилага при нас в Онкологичния център в "Уни хоспитал". Ние работим

RД-р Росица Кръстева се дипло-

мира се като лекар в Медицински
университет - София, през септември 1994 г. Специализира вътре�ни
болести (2001 г.) и онкология (2005
г.). Специализирала е в университетски болници в Торино, Атина , М�нхен и Базел. От 1995 до 2012 г. работи
в Клиниката по медицинска онкология към Университетска болница
„Царица Йоанна - ИСУЛ“ в София. От
2013 г. до 2014 г. работи в отделението по медицинска онкология в МБАЛ
„Сердика“, София. През ноември 2015
г. оглавява отделението по медицинска онкология в Онкологичен
център към МБАЛ „Уни хоспитал“
в Панаг�ри�е. От септември 2019
г. д-р Кръстева оглавява Онкологичния център в "Уни хоспитал", който
вкл�чва отделението по медицинска онкология, отделението
по лъчелечение и отделението по
нуклеарна медицина.

с клинични психолози с такава насоченост.
Трябва да съвместим всичко - да успокоим
психиката на пациентите, да намерим социалната им реализация и в същото време да
осигурим комфорт от лечението. Тези три
големи сфери трябва да бъдат обединени и
това не става без помощта на психолозите.
Това са наложените при нас стандарти измерваме нивото на стреса на пациентите и определяме кой към каква група спада
и какво можем да направим, за да подобрим
неговото ниво на тревожност.
> Този модел трябва да се прилага по-широко в България, но хората, които имат опит
и са обучавани по този начин, са по-малко.
Клиничните психолози имат направление
онкопсихология и Димитър Кръстев и
Чавдар Хърсев, които са в "Уни хоспитал",
прилагат абсолютно адекватно и съизмеримо този модел на проследяване на пациентите, както се случва в други държави.
Ние определено разчитаме на доброволно
съдействие от страна на пациентите. В началото на петгодишния ни опит вече в "Уни
хоспитал" имаше едно неразбиране: “Защо
сега ще ходя на психолог? Аз съм си добре.”
Към днешна дата пациентите сами търсят
тези консултации.
> Клиничните проучвания и достъпът до

най-новите лекарства са много добра опция
за тези пациенти и също им се предлагат - не
само в нашия център, но и в цяла България е
така. Достъпът до нови молекули и клинични
проучвания. Един център е много добър, ако
предлага и това.
“Той е” е трето събитие в кампанията
“Победителите” на "Уни хоспитал". По какво
измервате успеха на кампанията?
> Първо, че се увеличиха желаещите да
участват - не само колеги, но и пациенти от
други центрове. В първото събитие пациентите бяха от "Уни хоспитал", във второто
бяха и от други звена и предполагам, че сега
в тази фотоизложба действително ще
участват по-масово и от други места, които
провеждат химиотерапия.
> Включително хора извън медицинската
професия са готови да участват, за да подкрепят тази кампания. Определено имаме
по-голямо разбиране и съмишленици - хора и
компании, които подкрепят каузата, и много
пациенти, които искат да се включат, да
афишират, че имат рак, че се лекуват и че са
добре. Това за мен е прекрасно и определена
стъпка напред. Мисля, че с кампанията, която
инициирахме, постигнахме много неща. Определено спортът обединява.
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Единствената
болница, сертифицирана по COVIDSECURE Veriﬁcation
Scheme за работа
при пандемия
ТОВА Е МНОГОПРОФИЛНАТА
БОЛНИЦА "УНИ ХОСПИТАЛ"
В ПАНАГЮРИЩЕ
автор Анна Василева
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В

В условията на пандемия от
COVID-19 целият свят и особено
здравните системи са изправени
пред редица предизвикателства.
Решаващата роля в реакцията
срещу огнищата на COVID-19 е на медицинските специалисти. На първа линия здравните работници осигуряват необходимата
грижа за пациенти със заподозрян и потвърден COVID-19. Често това се случва при
утежнени обстоятелства. В усилията си да
защитят останалите медиците са изправени
пред по-големи рискове от потенциална
инфекция с COVID-19. За постигане макси-

мална безопасност както за пациентите, така и
за работещите в лечебното заведение в МБАЛ
„Уни хоспитал“ са предприети допълнителни
действия за сертифициране на болницата по
COVID-SECURE Verification Scheme. Тя е първата болница в страната, която получи този
сертификат. Със сертифицирането в „Уни хоспитал“ е верифицирано, че всички предприети
действия за предотвратяване разпространението на COVID-19 съответстват на националните
и приложими секторни указания. Цялостният
процес на работа в лечебното заведение е съобразен с алгоритъм за взаимодействие между
структурите в „Уни хоспитал“ в условия на
пандемия; алгоритъм за лечение на пациенти
с COVID-19; план за извършване на почистване
и крайна дезинфекция.
Общият брой на алгоритмите, плановете,
стандартните оперативни процедури, които се
изпълняват в лечебното заведение в условията
на пандемия, са над 20.
Сертификатът удостоверява, че лечебното
заведение изпълнява във всичките си структури ефективно мерките за управление на риска,
свързани с COVID-19, указани от правителството и Експертния медицински съвет - общи и
секторни, от браншовите организации, както и
добрите международни практики и указанията
на Световната здравна организация.
Дейността на „Уни хоспитал“ е реорганизирана изцяло - създаден е ясен алгоритъм
за пътя на пациента със съмнение за коронавирус, който включва кабинет за COVID-19
извън болничния комплекс, специален вход,
асансьор и девет болнични стаи в разкрито
COVID отделение. Две от тези стаи са с възможности за прилагане на реанимационни
грижи при пациенти в по-тежко състояние.
В лечебното заведение се осъществява самоконтрол и активен контрол на медицинския
персонал за проверка на температурата и други симптоми преди началото на всяка смяна
за откриване на безсимптомни медицински
лица, изложени на риск, но без ограничение
в дейността/работата на останалите звена в
лечебното заведение.
Осъществява се стриктно наблюдение на
процедурите за контрол на инфекциите и
интервенциите в съответствие с болничната
програма за профилактика и контрол на ВБИ
по отношение на дезинфекция, стерилизация
и ЛПС.
Прилага се стандартна оперативна процедура за извършване на PCR тест. В лечебното
заведение работи единствената в област Пазарджик, одобрена от здравното министерство,
лаборатория за наличието на коронавирус чрез
PCR методика.
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> Екип: Всички административни звена,

центрове, медицински дейности, клиники и
отделения в МБА� „Уни хоспитал“, "Ем Джи
Глобал"

СЕРТИФИКАТЪТ Е
НЕЗАВИСИМА ОЦЕНКА,
ЧЕ СМЕ СЪЗДА�И
ВСИЧКИ УС�ОВИЯ ЗА
ПЪ�НА БЕЗОПАСНОСТ
Какво е значението на сертификата COVIDSecure Verification Scheme за работещите в
МБАЛ "Уни Хоспитал" и за пациентите?
> На първо място искам от името на целия
екип на УниХоспитал и Асарел Панагюрище Здраве да благодаря на всички лекари,
професионалисти по здравни грижи, медицински секретари, санитари и административен персонал за високия професионализъм
и непоколебим дух в годината под знака на
пандемията. Глобалното изпитание COVID 19
подложи на стрес тест не само системите
на здравеопазване в целия свят, но и всяка
една сфера от живота, която считахме за
даденост.
> От гледна точка на управлението на здравен комплекс смея да твърдя, че станахме
свидетели на най-турбулентните 12 месеца
в историята на здравеопазването през
последните 100 години. Горди сме, че реорганизацията в МБАЛ „УниХоспитал“ протече
бързо, че заслужихме високата независима
оценка по COVID-SECURE Verification Scheme и
че успяхме максимално да опазим екипите си,
докато те влагаха професионализъм, енергия
и висок хуманизъм в битката за спасяването
на всеки един човешки живот.
> Сертифицирането на „Уни Хоспитал“ по
COVID-SECURE Verification Scheme верифицира,
че болницата е създала необходимата организация за функциониране при пълна безопасност и с най-високо ниво на ефективност в
условията на пандемия. Сертификатът документира, че са предприети всички действия
за предотвратяване разпространението на
COVID-19 и те съответстват на международните и националните секторни указания.
Независимата оценка е висок атестат за
работата на болницата, но е и допълнителен източник на доверие за пациентите и
техните близки и на второ, но не и по значимост, че за членовете на медицинския екип се
полагат максимални усилия за безопасност
на работа. Така успяхме да запазим обема
на дейността си и да овладеем тежките
процеси на недостатъчен човешки ресурс и
да предотвратим текучество поради страх
от заразяване.
> COVID-SECURE Verification Scheme е доказателство, че цялостният процес на работа в

R Д-р Явор ДРЕНСКИ е изпълнителен

директор на "Асарел Панаг�ри�е
Здраве" - компанията, която управлява
МБАЛ "Уни хоспитал" - Панаг�ри�е, и
медицинския комплекс към нея. Изпълнителен директор е на МБАЛ "Токуда
Болница София" от 2011 до 2016 г. Той е
част от екипа на японската болница
от самото й създаване, като последователно заема постовете административен и медицински директор.
Д-р Дренски е завър�ил медицина през
1992 година в МУ – София, специализира
аку�ерство и гинекология. Завър�ил
е магистърска програма "Здравен мениджмънт", има магистърска степен
по финанси, преминал е редица специализации в областта на болничния
мениджмънт и болничните финанси.
Специализирал е в САЩ, Швейцария,
Унгария, Великобритания, Япония и др.
В периода на 2000 – 2005 г. д-р Дренски е
международен консултант в областта на здравеопазването към световни
компании като Bearing Point, USA; 3M;
Deloitte Touche Tohmatsu и др.

лечебното заведение е съобразен с алгоритъма за диагностика, лечение и проследяване на пациентите с COVID-19, алгоритъма
за взаимодействие между структурите в
условия на пандемия и плана за крайна дезинфекция на всеки един етап от предоставяне
на медицинските услуги.
Как се промениха организацията на работата и пътят на пациента със сертификата?
> Дейността на „Уни Хоспитал“ бе реорганизирана изцяло - създаден бе ясен алгоритъм за пътя на пациента със съмнение за
коронавирус, който включва кабинети за
COVID-19, организиране на извънболничния
комплекс, разкриване на отделен вход, асансьор и специални болнични стаи в разкритото COVID отделение. Организира се реанимационно отделение за интензивна помощ на
пациенти в по-тежко състояние.
> От началото на пандемията стриктно

прилагаме самоконтрол и мониторинг на
екипите за проверка на температурата и
други симптоми преди началото на всяка
смяна. Така се спомага за откриването на
безсимптомни медицински лица, изложени
на риск, като не се налагат ограничения в
дейността на останалите лечебни звена.
Стриктно се наблюдяват процедурите за
контрол на инфекциите и интервенциите
в съответствие с болничната програма за
профилактика и контрол на вътреболничните инфекции - дезинфекция, стерилизация
и лични предпазни средства. Прилагаме и
стандартна оперативна процедура за извършване на PCR тестване. В "УниХоспитал"
работи единствената в област Пазарджик,
одобрена от МЗ, лаборатория за наличието
на коронавирус чрез PCR методика, както и
прилагане на всички нови утвърдени диагностични методи.
Кои промени в правилата на работа в
болниците, които са факт от началото
на пандемията, ще се развият трайно и
занапред?
> В общ план стремежът за управление на
качеството и повишаване на удовлетвореността на пациентите и близките им
е наша основна фисолосия, наред с обезпечаването на сигурна среда на работа за
висококвалифицираните ни екипи. И няма
да спрем да се утвърждаваме по най-високите стандарти в медицината. В тесен
смисъл сертификатът стана предпоставка
за по-нататъшното сертифициране на
болницата по национални и международни
стандарти като системи на управление
на качеството като ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001, както и GHA за покриване на критериите за лечение на пациенти от чужбина.
Внедряването им е естествено продължение на настоящата политика на лечебното
заведение за осигуряване на адекватна, навременна и качествена медицинска грижа за
пациентите в безопасна среда, съобразена
с работата в условия на световна пандемия
от COVID-19.
> Ще продължим все така стриктно
да следим процесите по дезинфенкция и
прецизност в хигиената като основен
подход в непрекъсната борба за снижаване
на вътреболничните инфекции. Ежедневният мониторинг на разходите, който ни
помогна да запазим и финансовото здраве
на лечебното заведение, също ще продължи,
за да бъдем едновременнни ефективни и
ефикасни при предоставяне на медицински
грижи на страдащите хора.

2021 | КАПИТАЛ

52 | Здраве

Първият в България
високоспециализиран
център за
диагностика
и лечение на инсулти
В БОЛНИЦА „СВЕТА АННА“ - СОФИЯ,
ОКОЛО 30% ОТ БОЛНИТЕ
С ИНСУЛТ СА ЛЕКУВАНИ
С НАЙ-МОДЕРНИ МЕТОДИ
автор Мара Георгиева |
mara.georgieva@capital.bg

М

Мозъчният инсулт е най-честата причина за инвалидизация и смърт в България, както и в по-голяма част от света.
В първите няколко часа прилагането на специфично лечение е единствено възможното и спасява човешки животи.
През 2016 г. под ръководството на д-р Славчо
Близнаков в болница „Света Анна“ – София,
е създадена уникална организация, която е в
основата на високоспециализирания Център
за диагностика и лечение на инсулти - първият с такива показатели не само в България,
но и в Югоизточна Европа. Ръководител на
центъра е доц. Росен Калпачки.
В основата на центъра стои уникална
организация за управление, която обединява усилията на работещите в различни
болнични структури и гарантира непрекъснато взаимодействие между специализираните екипи. Екипът на клиниката по
нервни болести целодневно си сътрудничи
с всички свързани екипи – от спешното отделение, през лабораторията и отделението
по образна диагностика до клиниката по
реанимация и клиниката по неврохирургия. Създаването и спазването на строги
вътрешни правила за движение на болния
и на алгоритъм за вземане на решение за
поведение позволяват на лекуващите да не
пропуснат и най-трудния случай.

Мозъчният инсулт се разглежда не
като състояние, а като динамичен процес, в който времето играе ключова роля
за прогнозиране на изхода. Затова ранното разпознаване на първите симптоми и
своевременната реакция както от страна
на пациента и неговите близки, така и на
медицинските лица, е крайъгълен камък
в лечението на заболяването.
Желязната организация в Центъра за диагностика и лечение на инсулти в болница
„Света Анна“ помага за бързото и ефективно
лечение. На практика след постъпването на
пациента и разговор с придружителите му
започва преглед, следват вземане на кръв за
спешни изследвания, задължително изследване на мозъка с компютърен томограф (скенер),
обсъждане между специалистите от екипа и
вземане на решение за най-доброто лечение.
Всичко това става средно за 25 минути.
Часовете са от изключително значение
за съвременното лечение – интравенозна
тромболиза, защото терапевтичният прозорец (времето от началото на симптомите до
момента, в който лечението би имало ефект
и ползата би била по-голяма от вредата) е
4 часа и половина. Мнозина пациенти пропускат златния си шанс да се вместят във
времето, затова дори в Европа не повече от
10-15% от болните с инсулт получават модерното лечение. В болница „Света Анна“
- София, обаче около 30% от болните с инсулт са лекувани с тромболиза. В конкретни
числа това прави 350 лекувани за 2019 г.,
като около две трети от пациентите биват
изписани без значима инвалидност.
За да се разпространява опитът на центъра, в специално създадената „Академия
Инсулт“ п од ръководството на доц. Росен
Калпачки се организират регулярни обучителни курсове за подготовка, през които
са преминали над 100 медици – невролози,
реаниматори и др. По този начин добрите
практики на центъра успешно са се усвоили
и днес се прилагат сред над 40-те екипа на
подобни неврологични центрове в страната.
Успехите на екипа са оценени от Европейската организация за инсулти и нейния проект “Ангелите”, в рамките на който
всяка година от 2017 досега се присъжда на
Клиника по нервни болести в УМБАЛ „Св.
Анна“ - София, най-високият „Диамантен
статут” за качество.
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> Екип: Д-р Славчо Б�ИЗНАКОВ, доц. Росен КА�ПАЧКИ, д-р Ана

СЪЗДАДЕНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ
УВЕ�ИЧАВА
ШАНСОВЕТЕ
НА БО�НИТЕ ЗА
МОДЕРНО �ЕЧЕНИЕ
Как се роди идеята за Център за
диагностика и лечение на инсулти,
какъв е международният опит?
> Пример за нас са колегите от
едноименната болница „Света Анна“
в Бърно, Чехия, които са водещи в
организация на подобни центрове.
Те са стартирали преди 20 години и
са едни от първите в света, които
създават подобна организация. Ние
не сме единствените, които ползват
техния опит.
Какво финансиране беше нужно за
реализацията на идеята?
> Оказа се, че няма нужда от сериозно
допълнително финансиране, за да се
реализира идеята. Направихме всичко
със собствени средства след реорганизация на процесите. Закупен беше
обаче още един апарат за инвазивно
изследване на човешкото тяло – в
случая на мозъка, модерен компютърен томограф и магнитен резонанс,
всичко останало го имахме като
материален ресурс.
Какви трудности срещнахте в реализацията на проекта?
> Най-голямата трудност, която
срещаме и сега, е в това да убедим колегите в България, че организацията
на подобен център е възможна. Имах и
имам уникален шанс да работя с млади хора, интелигентни и одухотворени, с присъщите им отговорност
и необременено мислене. Имахме и
огромна подкрепа от ръководството
на „Света Анна“, чийто директор - д-р
Славчо Близнаков, е неврохирург. Имаме много колаборативни колеги от
клиниките по реанимация и неврохирургия и спешното отделение. Може
би най-трудна беше реорганизацията

в спешното отделение, което по
правило е много трудна за промяна
структура, зависеща от много и
разнообразни фактори. Това е входът
на болницата, фунията, в която се
балансира между много интереси и
порядки. Успяхме да накараме колегите в спешното отделение да мислят
за инсулта като за свръхспешно
състояние. Ако преди пет години
в спешното отделение попаднеха
едновременно например пациенти
със счупване, сърдечен инфаркт,
болки в корема и инсулт, последният
обгрижен беше този с инсулта. Днес
обаче този болен е първият обслужен
и това е резултат от промяната
със създаването на нашия център и
работата с хората.
Отрази ли се COVID пандемията на
работата на центъра?
> Да, категорично се отрази. В
началото на епидемията през март
миналата година трябваше да „байпасираме“ нашата дейност. Тогава
всички минахме през дилемата дали
пациентът, когото обгрижваме,
е заразен или не с COVID-19. После
сменихме начина на работа и вече
подхождаме към всеки пациент като
към заразен. Вече имаме достатъчно
ресурс и опит, така че пандемията
не ни бави. Защото при нас големият
проблем е времето. От влизането,
през прегледите до вземането на
решение минават обикновено 20-25
минути, а пандемията и неяснотата
дали пациентът е заразен или не в
началото увеличаваше този времеви отрязък. Но сега вече всичко е в
ритъм.
Търсят ли ви за предаване на опит?
> Макар и трудно, обучаваме наши
колеги в специално създадената
„Академия Инсулт“, за да тръгнат
по нашия път. В резултат - над 40
неврологични структури в страната
правят това, което правим и ние, а
когато започвахме, бяха не повече от
пет. Всички усилия водят до увеличаване на шансовете на пациентите за
модерно лечение.

R Доц. д-р Росен КА�ПАЧКИ за-

вър�ва със златен медал средното си образование, а след това и
Медицинския университет – София.
Има участия в множество международни клинични проучвания в
областите: епилепсия, болка, множествена склероза, мозъчно-съдова
болест. Притежава специализирани
умения в електроенцефалографията, доплеровата сонография и
невропсихологичното тестуване.
Членува в международни колегии и
дружества по неврология, епилепсия, неврофизиология, невросонология и мозъчна хемодинамика.
Има богат преподавателски опит,
а научната му дейност обхва�а
монографии и съавторство на три
книги в областта на неврологията
и об�ественото здраве, както и на
учебник за специалисти по спе�на
медицина. Началник е на Клиниката по нервни болести към УМБАЛ
“Света Анна” - София.
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СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

НИКО�ОВА, д-р Мариела ДОРОСИЕВА, д-р Нурфет А�ИОСКИ,
доц. Мария АТАНАСОВА и д-р Стефан НИКО�ОВ
от УМБА� „Св. Анна“ – София
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Защитено жилище „Св. Рафаил“ е създадено по швейцарско-италиански модел. Намира
се в уюта и спокойствието на
природата край Панчаревското
езеро и осигурява място за живеене на
пълнолетни хора с психични страдания.
В България има много хора с душевни
терзания, които се нуждаят от комплексна извънболнична грижа, но нямат достъп, възможност или информация къде и
как да я получат. Психичните страдания
засягат все повече хора и обществото ни
следва да е все по-посветено в намирането на съвременни решения в грижите за
тях. Създаването на защитена и сигурна
среда, която да предоставя адекватна грижа и помощ, е една от възможностите.
Към момента обаче броят на дневните
центрове и защитените жилища за хората
с психични страдания е недостатъчен
спрямо необходимостта.
Потребителите на Защитеното жилище „Св. Рафаил“ са лица, навършили
пълнолетие, които се нуждаят от психологическа подкрепа, рехабилитация
и специализирана грижа. Възможните
потребители на защитеното жилище са
хора с депресивни състояния и страдащи
от биполярни, афективни и тревожни разстройства, придържащи съм ефективна
медикаментозна терапия. Жилището не
е лечебно заведение и не е предназначено за настаняване на пациенти в остри
и тежки състояния и потребителите му
не представляват заплаха. Приемът се
осъществява въз основа на експертната
оценка на медицинско лице - психиатър.
Защитеното жилище осигурява място
за живеене с максимален капацитет 25
души.
Екипът на жилището е висококвалифициран и с необходимата експертиза.
Специалистите, които полагат грижи за
настанените лица и са на разположение
на потребителите, са със следния профил: психиатър, медицинска сестра,
фелдшери, психолози, социални педагози, ерготерапевти и трудотерапевти.
Те осъществяват професионален контрол
на състоянието на потребителите и проследяват за спазване на необходимата
им терапия 24 часа в денонощието. В „Св.
Рафаил“ се провежда широк спектър от
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За�итено
�или�е
за хора с психични
страдания
В "СВЕТИ РАФАИЛ"
ЕДНОВРЕМЕННО МОГАТ
ДА СЕ ЛЕКУВАТ 25 ДУШИ
автор Деян Димитров |
deyan.dimitrov@capital.bg

дейности по предварително изготвена
програма. В нея са включени спорт, хоби,
културни прояви, социални и обучителни
занимания, творчески дейности. Програмата се изготвя според индивидуалните
потребности и възможности, както и на
базата на експертната оценка на екипа.
Целта на провежданата от специализирания екип работа с пациентите е точно
в това – тези хора да възстановяват уменията си, да се чувстват полезни и найвече - да се реинтегрират пълноценно в
обществото.

Здраве

НА ХОРАТА С ДУШЕВНИ ТЕРЗАНИЯ Е
НЕОБХОДИМА АТМОСФЕРА, НАПЪ�НО �ИШЕНА
ОТ СТИГМА И ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ
Кои са най-наболелите проблеми и възприятия за хората с душевни терзания в
България, които трябва да се променят, за
да се повиши качеството им на живот?
> Психичните страдания или душевните терзания засягат все повече хора и
винаги съм настоявала за това, че трябва
да сме по-посветени като общество и
специалисти в намирането на съвременни
решения за тези проблеми и изграждането
на подходящи места за грижи. За хората с
психични страдания е важно да имат защитена, сигурна и предвидима среда, в която
се уважава достойнството на човека и
се взимат предвид силните му страни и
затрудненията му, неговите желания и
интереси. На хората с душевни терзания
е необходима атмосфера, напълно лишена от стигма и предразсъдъци и близка
до семейната среда, която ги посреща с
адекватна и професионална грижа. Много
от тези хора всъщност имат капацитета и способността да бъдат пълноценна
част от нашето общество, просто се
нуждаят от подкрепа. Колкото повече са
възможностите пред тези хора и техните
семейства, толкова повече ще се повишава
нивото на съпричастност към тях и ще
се случи реалната им реинтеграция. Ако
всичко това е налице, ако се структурира
средата, уверена съм, че и качеството им
на живот ще се подобри.
Какви предизвикателства за функционирането на центъра сте преодолели до този
момент и какво виждате като следващата голяма битка?
> За съжаление живеем в особено време
заради пандемичната обстановка. Наистина не очаквахме точно така да стартира начинанието ни, но никога не сме
се страхували от предизвикателства.
Работата ни е кауза, влагаме всички усилия
в подкрепа на една от най-уязвимите групи
в обществото ни – тази на хората с психични страдания. Екипът ни е висококвалифициран, с необходимата експертиза и бързо
се преодоляват предизвикателствата,
независимо от какъв характер са. Много
важно е за нас потребителите ни да се
чувстват добре и да припознаят защите-

ното жилище като свой дом, а екипа - като
свое семейство. Голямата ни всекидневна
битка е да виждаме, че потребителите ни
се чувстват спокойни и се включват активно в повече дейности, опитват активно да
си изградят среда.
Каква институционална промяна желаете
да видите в отношението на държавата
към хората с душевни терзания? Приложими ли са вашите програми и международен
опит на по-системно ниво?
> В България има много хора с душевни
терзания, които се нуждаят от подкрепа и
комплексни грижи, но те или техните близки и семейства се притесняват или дори
не знаят къде и как да потърсят помощ. По
мое мнение в България психичното здраве си остава неразпознато докрай като
приоритет - липсата на адекватни услуги,
на места с рехабилитационни програми
и въобще на системна работа с хората с
психични страдания води до влошаване на
тяхното състояние, до това проблемите
им да се задълбочават, а не да намират решение, и в крайна сметка до невъзможност
за тяхната реинтеграция в обществото.
Много често семейството и близките на
човек с психични страдания са принудени
да посветят цялото си време и усилия в
грижата за него. Това може да доведе до нарушаване на семейния климат и фамилната
динамика, да лиши самите тях от работа,
от реализация и т.н. Към момента броят на
дневните центрове и защитените жилища
за хората с психични страдания е недостатъчен спрямо необходимостта. Престоят
на болен в домашна среда може да е затруднен по много и различни причини, част
от които вече споменах, а настаняването
му в институция да е неподходящо и/или
ненужно. Затова е много важно да се развиват местата за комплексна извънболнична
грижа за хората с психични страдания.
Мисля, че обществото ни дължи на тази
изключително уязвима група от хора среда,
лишена от стигма и предразсъдъци. Винаги
съм казвала и вярвам, че ангажиментът към
опазване на най-ценното ни благо – здравето, независимо физическо или ментално, е
предмет на всеобщ принос и грижа.
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> Екип: Деница С�АВОВА, управител на

фондация „Св. Рафаил“
Мина ЕНЕВА, директор на Защитено жилище „Св. Рафаил“

RМина ЕНЕВА е психолог, ерготе-

рапевт, директор на За�итено
жили�е "Св. Рафаил" и създател на
Център за работа с деца с аутизъм
"Тацитус". �или�ето осигурява
място за живеене и подкрепа за пълнолетни хора с психични страдания
и е нова за страната ни възможност
за предоставяне на комплексна
помо� за тази изкл�чително
уязвима група от хора. Мисията на
Мина като директор на жили�ето
е да работи за по-доброто качество на живот на хората с психични
страдания. Тя е майка на три деца,
първото от които е дете с аутизъм. Това е и причината да създаде
място, където децата с аутизъм да
се чувстват обичани, обгрижвани,
да получават индивидуално внимание и обучение. През 2009 г. създава
Център за работа с деца с аутизъм
"Тацитус".
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Сдру�ение "Тацитус" помага
на децата с аутизъм
с индивидуални програми
СЪЗДАТЕЛЯТ НА СДРУЖЕНИЕТО
МИНА ЕНЕВА Е МАЙКА
НА ТРИ ДЕЦА, ПЪРВОТО
ОТ КОИТО Е С АУТИЗЪМ
автор Деян Димитров |
deyan.dimitrov@capital.bg

С

Специалистите от центровете за работа с деца с аутизъм
"Тацитус" в София и Благоевград са преминали обучения
по ABA (Appplied Behavior
Analysis), или приложен поведенчески
анализ. Екипът на "Тацитус" е обучен
от гръцкия сертифициран поведенчески
терапевт за Applied Behavior Analysis
(ABA) Анна Цатири Емануил*. ABA, или
приложен поведенчески анализ, цели
намаляване на проблемните поведения
и структуриране на функционални умения в различни и изключително важни за
ежедневното функциониране направления: реч, комуникация, имитация, игра,

социално общуване, следване на вербални
инструкции, справяне с различни задачи
и самообслужване.
Чрез съвместна работа и благодарение на обмяната на опит с Анна Емануил
специалистите на "Тацитус" прилагат
принципите на ABA в общността, във
външна среда, а не само в затворената и
структурирана среда на центъра и спрямо графика на посещения на детето. От
изключителна важност е, че освен ранна
интервенция АВА специалистите в център „Тацитус“ вече имат възможност да
прилагат и да бъдат супервизирани в работата си с деца от аутистичния спектър
от специалист, сертифициран по ABA, от
0- до 18-годишна възраст на децата. Така
на практика работата и заниманията се
осъществяват през игра, чрез подпомагане
в различна среда и ситуации – например
при посещение и пазаруване в магазин,
чрез посещаване на детската площадка,
където децата са стимулирани да общуват със своите връстници. Работата във
външната среда изисква съответен отго-

*Анна Цатири Емануил завършва бакалавърска степен по ерготерапия в Университета в Атина.
От 2014 г. Анна Цатири Емануил се включва като основен терапевт в работата с групи от деца със
синдром на Аспергер и ADHD. От 2016 г. е сертифициран поведенчески терапевт от International BACB
Council, а 3 години по-късно и сертифициран Assistant Behavior Analyst от International Commission
for the Certification of Behavior Analysts. Благодарение на съвместяването на двете специалности –
ерготерапия и ABA – Емануил има задълбочен поглед върху нуждите, затрудненията и същевременно
силните страни на децата с аутизъм.
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вор на социалните взаимоотношения и
определени социални ситуации, което допринася за интеграцията в обществото. По
време на престоя си в България Емануил
е изготвила индивидуални програми и/
или е ревизирала вече съществуващите
на около 30 деца. Емануил съвместно с
екипа на център „Тацитус“ е осъществила
посещения във външна среда с около 20
деца. Проведени са съвместно и срещи с
родителите, предстои организирането и на
обучение за родители, в което да разберат
повече за това как да прилагат принципите на АBА в домашна среда и в общността.

Здраве

ТРАВМИТЕ ОТ
ИЗО�АЦИЯТА НА
ДЕЦАТА ЩЕ БЪДАТ
СЕРИОЗНИ
Какви са психологическите и социалноикономическите пречки пред интеграцията на децата с аутизъм в българското
общество?
> Аутизмът засяга основно социалната
функция и това диктува редица пречки
пред пълноценната интеграция в социума. При децата от ауистичния спектър
това може да се прояви с липса на говор, с
нежелание да се общува с външния свят, с
поведенчески особености, които трудно се
приемат от социума. Някои от децата от
спектъра трудно се научават да следват
дадени инструкции, да спазват правила,
може да изпитват трудности и при научаването на елементарни умения за самообслужване в ежедневието им. При хората с
типично развитие тялото по естествен
начин произвежда отговор на даден стимул
от околната среда. Децата с аутизъм
обаче много често не разбират околната
среда и стимулите, сред които всички ние
живеем, имат затруднения със сензорната
обработка на постъпващите от заобикалящия свят и собственото тяло сигнали.
Нашата мисия като специалисти е да
работим с тези деца, за да им помогнем
да се справят с ежедневни дейности, да
общуват и да бъдат социално включени.
Затова и правя уточнението, че има и деца
от спектъра, които научават няколко
езика и се превръщат в изявени членове на
обществото.
Как принципите на приложно-поведенческия анализ се прехвърлят и извън очертанията на центъра и от каква подкрепа
се нуждаят родителите на децата с
аутизъм, за да се осъществи това?
> Приложно-поведенческият анализ (ППА)
е наука, която разглежда научаването и
функционирането на дадено поведение.
ППА се основава на базисни закони, които
прилага към поведението, така че способства всички аспекти на ученето. В
допълнение ППА идентифицира и редуцира
нежеланите поведения, възпрепятстващи напредъка на детето. ППА включва

множество техники, които се прилагат
към поведението в контекста на средата
и ситуацията, в които то се случва. Това
позволява да определим каква е целта
на дадено поведение и да разработим
стратегии, чрез които да се научат нови
социално приемливи и ефективни начини за
общуване, самообслужване, игра и справяне
в учебна и социална среда. Подходът към
всяко дете е индивидуален, позитивен,
мотивиращ и съобразен с неговите нужди.
Изготвя се оценка и се прави индивидуална
програма, която стимулира силните страни и подкрепя затрудненията на детето.
Тази програма - след необходимия процес
на обучение - може да бъде следвана и от
семейството извън пределите на специализираните центрове за работа с деца от
спектъра. Възможно е терапевтът да посети семейството и да изготви и домашна
програма, която да се спазва от семейството, близките около детето и учителите.
Предостави ли държавата достатъчно
подкрепа на децата с аутизъм и специални
образователни нужди и техните семейства по време на пандемията? Как им се
отрази тя?
> Смятам, че травмите от изолацията
при децата ще са сериозни. Психиката на
децата е най-уязвима, те нямат съвсем
точно разбиране какво се случва, а ние като
възрастни невинаги можем разбираемо и
ясно да обясним. Все пак това, което можем
и съветвам да се направи от родителите,
е да разговарят с децата и да им обясняват
това, което се случва, по възможно най-достъпен начин. В много голяма степен децата
научават за света от нас - възрастните.
Добре е също така да се опитаме да структурираме всекидневието на детето, да контролираме процесите и времето за учене
и отдих. При децата от аутистичния спектър сегашната ситуация около пандемията
смятам, че вероятно ще доведе до липса на
развитие на умения, които са им нужни, за да
могат да се интегрират в обществото. Ще
се отрази също на емоционалното им състояние като незнание и страх, че не разбират и не се ориентират добре в правилата,
които трябва да следват в тази ситуация.
Децата с аутизъм обичат рутината, а виждам, че при много от тях тя търпи промени
в създалата се ситуация и това ги обърква
по отношение на ежедневния им режим и
дейности, с които по принцип са свикнали.
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> Екип: Мина ЕНЕВА, детски психолог , Михаела
ТРИФОНОВА, АВА терапевт, Теодор АНГЕ�ОВ, АВА
терапевт, Александра ЧЕХ�АРОВА, логопед

R Мина ЕНЕВА е психолог, ерготе-

рапевт, директор на За�итено
жили�е "Св. Рафаил" и създател на
Център за работа с деца с аутизъм
"Тацитус". �или�ето осигурява
място за живеене и подкрепа за пълнолетни хора с психични страдания
и е нова за страната ни възможност
за предоставяне на комплексна помо� за тази изкл�чително уязвима
група от хора. Мисията на Мина
като директор на жили�ето е да
работи за по-доброто качество на
живот на хората с психични страдания. Тя е майка на три деца, първото
от които е дете с аутизъм. Това е и
причината да създаде място, където децата с аутизъм да се чувстват
обичани, обгрижвани, да получават
индивидуално внимание и обучение.
През 2009 г. създава Център за работа с деца с аутизъм "Тацитус".
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„�октор Онла�н“
помага на хронично
болните в условия
на пандемия
ИНИЦИАТИВАТА УСПОКОЯВА,
ЧЕ ЗАБОЛЯВАНЕ НЕ ОЗНАЧАВА
НЕПРЕМЕННО СМЪРТ ОТ COVID-19

автор Ефтика Георгиева |
eftika.georgieva@economedia.bg

Ф

Федерация „Български пациентски форум” създава инициативата „Доктор Онлайн”,
за да помогне с информация и
съвети на хронично болните
по време на карантината, наложена заради
пандемията от COVID-19.
Инициативата цели да отговори на всички въпроси, които вълнуват тези пациенти,
почувствали се изплашени от медицинска
изолация и внезапно изоставени от здравната
система по време на забраната на плановите
операции и прегледи в началото на извънредното положение. За тях възниква голям
проблем, тъй като остават без физически
достъп до лекуващите ги лекари, а това води
и до нарушаване на терапиите им. Мнозина
се обаждат във федерация „Български пациентски форум” с въпроси, като например
какво ще стане с тях, ако се заразят, дали прилаганата им животоподдържаща терапия
не ги поставя в риск и дали не е по-добре да
я прекратят, за да не се заразят с COVID-19.

�екар онлайн
три пъти в седмицата
Инициативата „Доктор Онлайн” започва
на 27 март 2020 г. и продължава около три
месеца. В началото на всяка седмица се
обявяват лекарите, с които ще има онлайн
интервюта. „Доктор Онлайн“ се излъчва три пъти в седмицата – в понеделник,
сряда и петък. Лекари от специалностите
вирусология, дерматология, нефрология,
онкология, ендокринология, неврология,
дентална медицина, гастроентерология,
психология отговарят на стотици въпроси
на разтревожени хронично болни.
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Пациентите имат възможност да задават
въпроси под публикацията за съответния
лекар. След края на онлайн интервюто видеото се качва в сайта, фейсбук страницата
и youtube канала на федерацията, за да бъде
достъпно до повече потребители с подобни
здравни проблеми.
Инициативата дава възможност на всеки
пациент до виртуален достъп до най-големите имена в медицината в България, за да
зададе важни за здравето му въпроси, което
в тези трудни за здравната система времена
не би могъл да направи.
Начинанието помага на мнозина да се успокоят, че хронично заболяване не означава
смърт от COVID-19 и че е важно да слушат
лекуващите лекари, а не да вземат самостоятелно решения за терапията си. Пациенти,
които са останали без лечение по време на
„първата вълна” на епидемията от COVID-19,
са били насочвани към специалист.

Положителен отзив и от Европа
Иновацията доказва професионализма и
съпричастността на българските лекари
към проблемите на хората с хронични заболявания. След първите излъчени видеоинтервюта пациенти не само благодарят
на „Български пациентски форум” за инициативата, но и правят предложения кои
специалисти желаят да видят онлайн и да
продължат да получават жизненоважна
информация и съвети за терапията на различни заболявания.
Федерацията получава положителни отзиви и от европейски пациентски организации, които желаят да използват този опит
в реализирането на подобни инициативи в
техните държави.
Според „Български пациентски форум”
продължаването на проекта ще внесе повече
спокойствие във всекидневието на хронично
болните пациенти. В несигурните времена,
които пандемията от COVID-19 постави целия
свят, подобен вид онлайн излъчвания ще е в
полза на обществото и ще успокоява хронично болните пациенти, че няма да спре жизненоважната връзка между лекар и пациент.
Каузата на федерацията е да бъде в помощ
на всички българи със здравни проблеми,
най-вече те да бъдат здравно образовани и
да получават качествено лечение.

Здраве
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ДА НЕ ПОЗВО�ЯВАМЕ
ПАНИКАТА ДА НИ
ЗАВ�АДЯВА
Инициативата
„Доктор Онлайн”
се надгражда
в здравен канал

е председател на
федерация „Български
пациентски форум”.
Има повече от 15 години опит в сферата на
здравеопазването.

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

R Иван ДИМИТРОВ

Как стигнахте до идеята „Доктор Онлайн”?
> За съжаление стигнахме до тази идея, когато пациентите започнаха да ни се обаждат притеснени, че не
могат да стигнат до лекуващите ги лекари. Много от
хронично болните пациенти в така наречената първа
вълна на епидемията от COVID-19 бяха
изоставени от здравната ни система,
или поне аз го наричам по този начин.
Кои бяха най-големите предизвикателства и какви резултати постигнахте?
> Предизвикателството бе да намерим
формат, в който въпросите и опасенията на пациентите да получат своите
правилни отговори. Така решихме да
се правят интервюта онлайн, за да
може въпросите, които ни задаваха на
нас като пациентска организация, но
ние няма как да отговорим, да бъдат
зададени и да достигнат до лекарите.
Ние ги препредавахме до медицинските
специалисти, за да могат пациентите
да се успокоят и получат важни за тях
отговори.
Какво е бъдещето на вашата инициатива „Доктор Онлайн”?
> Инициативата ще се надгради в съвсем друг формат - тип здравен канал,
Интервютата ще се заснемат професионално в студио и ще бъдат предавани около 40 - 45 минути. Надяваме се, че ще създадем нещо,
което ще бъде в полза на българските пациенти и лекари,
а и по този начин здравната ни система да може да вземе
глътка въздух. Може би всички трябва да осъзнаем, че времената се променят, но в наши ръце е да не позволяваме
паниката да ни завладява.
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Безплатно заличаване
на белези от
пътнотранспортни
произ�ествия
МОДЕРНА АПАРАТУРА И ОПИТЕН
ЛЕКАРСКИ ЕКИП В „ДЕРМАЛ ЛЕЙЗ ЦЕНТЪР“
ПОМАГАТ НА ПОСТРАДАЛИТЕ
автор Мара Георгиева | mara.georgieva@capital.bg

Н

Над 100 милиона годишно са ранените при
автомобилни катастрофи, които получават
травми, оставящи видими белези. Над 15%
от тях остават с белези, които напомнят за
преживения ужас и вредят на психиката и
социалния живот на потърпевшия.
Екипът на клиника „Дермал Лейз център“ решава да
помогне напълно безплатно за заличаване на физически
белези на определен брой пациенти, избрани след конкурс.
Целта на инициативата е да мотивира пострадалите да
потърсят компетентна лекарска намеса още в ранния етап
от създаване на белезите, тъй като ефектът от премахването им зависи много от това дали е потърсена помощ
възможно най-рано.
За да избере правилните кандидати, екипът на „Дермал
Лейз център“ провежда конкурс. Критериите за избор са
белегът да е с размери повече от 2 см в областта на лицето или видимата част на ръцете. Кандидатите изпращат
формуляр с информация за датата на получената травма,
досегашното третиране на белега (ако има такова), както
и снимков материал.
Отзовават се 13 кандидати, от които 11 получават одобрение. Всеки от избраните пациенти преминава през индивидуално лечение с най-висок клас иновативна лазерна
апаратура - CO2 и Vbeam, плюс инжекционни процедури.
Времето за лечение продължава повече от предварително заложеното, като липсва ограничение в броя процедури
на всеки пациент.
За екипа на „Дермал Лейз център“ е важно ранените
при катастрофи да са информирани за възможностите
на клиниката за премахване на тежки физически белези,
които потърпевшите смятат за непоправими. Реакцията
и благодарността на пациентите показват на лекарския
екип, че с безплатната инициатива той е постигнал много
повече от информираност. Защото е оставил в съзнанието
на пострадалите лъч надежда в модерната специализирана
медицина и апаратура, позволяваща заличаване на белега.
А както показва практиката, понякога с отстраняването
на белега изчезва и негативният натиск върху психиката
след инцидента.
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В ОСНОВАТА Е
�Е�АНИЕТО
НИ ДА ОСИГУРИМ
НАЙ-ДОБРАТА ГРИ�А
ЗА ПАЦИЕНТА
Как се роди идеята за проекта за безплатно
заличаване на белези, получени в резултат на
пътнотранспортни произшествия? Срещнахте ли трудности при реализацията му?
> Личното ми убеждение като човек, работещ
повече от 10 години в сферата на здравеопазването, е, че успешните иновативни практики в
медицината биват инициирани от стремежа
на медицинските специалисти да осигурят
най-добрата грижа за пациента. Така се появи и
съвместна кампания на “Дермал Лейз център”
и Българската асоциацията на пострадалите
при катастрофи.
> Основното предизвикателство в реализацията на тази кампания бе оповестяването
й и достигането до хората, които ще имат
най-голяма полза от нашата високоспециализирана услуга. Благодарение на дейния екип
на Асоциацията на пострадалите от пътнотранспортни произшествия и личната ангажираност на Владимир Тодоров, председател на
управителния съвет, успяхме да информираме
хората, които имат най-висока потребност
от лечение и най-затруднен достъп до него. Медицинският екип, с който работя, е мотивиран
да овладява в пълен обем новите възможности за лечение и паралелно с това да проявява
креативност в прилагането на иновативните
терапевтични подходи. Идеята за участие в
кампания за безплатно заличаване на белези бе
инициирана от наш пациент, потърсил дерматолог след преживяно пътнотранспортно
произшествие. Споменът и вечната емоция на
ужас от изживяната травма често не могат
да бъдат изтрити от съзнанието на пострадалия. Това от своя страна води до нарушаването
на базови активности през ежедневието на
потърпевшите. Но съвременната медицинска
лазерна апаратура в ръцете на опитен дерматолог може да заличи физическите белези и да
спомогне за преодоляване на психологическото
страдание и да възстанови желаното качество
на живот.
Защо решихте лечението да е безплатно, каква е всъщност стойността на лечението?
> Вярваме, че активностите със социална
насоченост са задължителна част от изграждането на устойчива организация и висока екипна култура. Нашата клиника е относително
млада. Отворихме врати през октомври 2018 г.
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> Екип: Доц. д-р Дончо ЕТУГОВ – основател, дерматолог на клиника „Дермал �ейз център“,

и мога съвсем отговорно да кажа, че първите
12 месеца бяха огромно изпитание за екипа, за
възгледите ни. Да идентифицираш потребността от специфично лечение, да осигуриш ресурси, да вдъхновиш и да реализираш
безвъзмездното провеждане на една такава
кампания беше предизвикателството, което
ние отправихме към себе си още в първата
година от съществуването си. Благодарни
сме на нашите пациенти за доверието - то е
знак, че вървим в правилната посока, и е стимул да продължаваме да разгръщаме своята
социална отговорност.
> Лечението на белези стартира с преглед
от дерматолог, назначаване на терапия,
включваща комбинация от лазерно третиране и медикаментозна терапия за постигане
на синергична поредица от интервенции,
проследяване и консултации. Спецификата
в лечението на белезите е, че са необходими
между 4 и 10 процедури, за да се постигне
оптимален резултат, всяка от които с
продължителност около 40 минути. Този
интензитет на посещения и интервенции
рефлектира върху стойността на лечението.
Устройствата, които използвате в хода
на лечението, познати ли са в България, или
клиниката е пионер в прилагането им?
> - Медицинските лазери, които използваме
в ежедневната си практика, са познати в
България. На територията на страната има
общо 5 клиники, които разполагат със сходна
комбинация от медицинска дерматологична
апаратура. Това, което бих посочила като
иновативно в лечението, прилагано в хода на
тази кампания, е комбинацията от лазери на
Syneron Candela - съдов лазер плюс аблативен
лазер и инжекционни процедури.
> Всеки пациент премина индивидуален курс
на лечение след първоначална консултация с
д-р Мария Ръткова. Използвани бяха най-висок
клас иновативна лазерна апаратура - CO2 и
Vbeam, както и инжекционни процедури, за да
се постигне синергично действие в името на
добрата медицинска практика.
> Белезите представляват заместване на
увредената кожа с нова, абнормална тъкан,
вследствие увреда с дисбалансиране на колагеновите типове в дермиса и хистологична
дезорганизация.
> CO2 (карбон диоксид лазер) е аблативно
устройство, което предизвиква термична
фракционирана аблация на кожата. Това води
до неоколагеногенеза (промотирано от високите нива heat shock protein след термичната

увреда), ремоделиране на променената тъкан
и експресия на растежни фактори, преминаване на колаген тип 3 в колаген тип 1. Или
с други думи - подобряване на променената
тъкан, каквато е белегът.
> Vbeam (Pulsed Dye Laser) е другият лазер,
показан при третиране на хипертрофични
белези. Vbeam намалява TGF-B, потиска фибробластната пролиферация и колаген тип 3
депозити в белезите. Освен това предизвиква
селективна фототермолиза на кръвоносните съдове, освобождават се хистамин и
интерлевкини, колагенова деградация с последващо възстановяване на дермиса.
> Интралезионалната кортикостероидна
инфилтрация цели да инхибира синтеза на
колаген. Заедно с лазерната апаратура се
постига синергично действие за максимално
повлияване на пациента и отстраняване на
белега.
Как измервате ефекта от постигнатото в
резултат на проекта?
> За да можем да измерим прогреса от проведеното лечение, д-р Мария Ръткова стартира
терапиите с Ванкувърската скала за оценка
на белези. Скалата отчита васкуларитет,
пигментация, еластичност и височина на
белега.
> Паралелно с това имаме и снимки преди
и след терапия, които показват постигнатите резултати при всеки пациент. Резултатът от проекта е, че пострадалите
вече имат надежда, че физическият, както
и емоционалният белег ще могат да бъдат
заличени. Макар и ние да можем да помогнем
само с първото, пациентите знаят, че не са
сами, имат подкрепата на високоспециализирани лекари и обучен екип и имат силата да се
справят и с увреждания в психиката си.
Предвиждате ли продължение на проекта?
> Проектът бе с по-голяма продължителност от зададеното, като не е имало ограничение в броя процедури за всеки пациент.
Кандидатурите спряха през пролетта на
следващата година, когато активното слънце би попречило на провеждането на адекватно лечение, и подновиха процедурите си с
настъпването на есента.
> За нас е важно хората да са информирани
за възможностите, с които разполагат, в
случай че получат тежък физически белег,
който смятат за непоправим. Медицинският
ни екип, ръководен от доц. д-р Дончо Етугов,
е отдаден на тази мисия и през 2021 г. ще
продължим да се ангажираме със социално
значими кампании в тази посока.

RКристина ДАВИДОВА е за-

вър�ила бакалавърска степен
“Бизнес администрация” в Нов
български университет и следва
магистратура “Политики, иновации и управление в здравеопазването” в Маастрихтския университет. Работила е 5 години в
най-голямата за страната верига
лечебни заведения. Има 2-годи�ен
професионален стаж в клинични
проучвания и фармацевтичната
индустрия.
Кристина Давидова е управител
на “Дермал Лейз център” от 2018
г. Клиниката е продължение на
индивидуалната дерматологична практика на доц. д-р Дончо
Етугов. Мисията на ръководения от него медицински екип е
да предостави на пациентите
услуги на световно ниво. Разполага с най-висок клас медицинска
апаратура и висококвалифицирани медицински специалисти. През
2021 г. предстои откриване на
нова локация в София.
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СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

д-р Мария РЪТКОВА – главен лекар, дерматолог в „Дермал �ейз център“, Кристина ДАВИДОВА – управител на клиника „Дермал �ейз център“, Владимир ТОДОРОВ – председател на
Българската асоциация на пострадалите при катастрофи.
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автор Мара Георгиева |
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Кризата с COVID-19 постави
пациентите с репродуктивни
проблеми в ситуация на сериозен стрес и объркване заради
липсата на информация как ще
продължи лечението им и как ще бъдат извършвани стартиралите или предстоящите
инвитро процедури. Пандемията постави
още една въпросителна пред тези пациенти
– за финансирането на инвитро процедурите, тъй като заповедите за финансиране от
Центъра за асистирана репродукция (ЦАР)
са със срок на изразходване една година.
Центърът е специализирана структура,
която чрез медицински критерии определя
лицата за инвитро оплождане и ги подкрепя
финансово и организационно.
За да запълни празнината от информация, екипът на проекта организира уебинари във вътрешните групи на социалните
мрежи и залага на издаването на списание
„Искам бебе“ в книжен и в онлайн вариант.

Резултатът е поредица от интервюта с лекари, ембриолози, психолози и други специалисти, които осигуряват бърза и качествена
информация до пациенти с репродуктивни
проблеми не само в големите градове, но
и в най-малките населени места. Онлайн
платформата на списание „Искам бебе“
позволява на екипа да следи за интереса
към конкретни теми и да търси отговор от
специалисти в областта на женското здраве
по време на специално организираните виртуални срещи в социалните мрежи, които
свързват директно лекари и пациенти.
В партньорство със списание „Кенгуру“
е създадено и онлайн студио, в което гостуват лекари, занимаващи се с асистирана
репродукция, андролози, АГ специалисти
по фетална морфология, специалисти по
хранене, психолози и др.
Бързата реакция на екипа на проекта е
налице и по време на извънредното положение, когато възниква проблем с издадена
от министъра на здравеопазването заповед за спиране на инвитро процедурите.
Тогава мрежата успява да свърже лекари,
администрация в здравното министерство,
медии и много пациенти, за да се реши бързо проблемът.
Резултатът от усилията показва, че по
време на кризата - от март до 15 октомври
2020, информацията достига до над 23 850
потребители. Книжната форма на списанието, което вече е с тираж 3000 броя, се
разпространява в общините партньори и
създава много полезни връзки и контакти.
Създадената информационна мрежа се
допълва и от Втори национален кабинет по
репродуктивно здраве в Перник, изграден
съвместно с община Перник и фондация
„Богданова и Данаилова“.
Дейността на информационната система в помощ на двойки с репродуктивни
проблеми продължава и досега.
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> Екип: Мария ЯНЕВА – адвокат, председател на управителния съвет на

фондация „Искам бебе“, Александра ВЕ�ЕВА – член на управителния съвет
на фондация „Искам бебе“, автор на статии, художник, Християн ГЬОШЕВ
– собственик на информационни сайтове, автор на статии, Катя ИВАНОВА – Симеонова – психолог, Радина ВЕ�ЧЕВА – основател на фондация „Искам
бебе“, списание „Кенгуру“ – партн�ор на инициативата.

ВСЯКА КРИЗА
ИДВА, ЗА ДА
НИ ДАДЕ УРОК ПО
"СПРАВЯНЕ ЗАЕДНО"
Пред какви трудности се изправихте в
реализацията на проекта?
> Кризата с COVID-19 засегна по особен начин
пациентите с репродуктивни проблеми
заради липсата на информация. Подготовката за инвитро процедура често отнема
месеци и дори години, т.е. от огромно значение е инвитро процедурата да стартира в
точния момент. Другият сериозен проблем
беше свързан с финансирането на инвитро
процедурите. Трудностите идваха най-вече
от това, че трябваше да се действа бързо, в
същото време много отговорно и да се търси
подкрепа от институциите.
Колко устойчив е проектът, какво е неговото продължение?
> Кризата ни мотивира да продължим започнатото. И не само - мисля, че устойчивостта
на проекта тепърва ще дава своите резултати, защото привличаме нови участници
в него, тъй като каузата ни обединява. Доказахме и през годините, че всяка криза идва, за
да ни даде урок по "справяне заедно", и това
не е клише. Проектът към момента функционира изключително успешно, тъй като продължава да дава информация на над 20 двойки
дневно, или около 2000 правни безплатни
консултации от началото на пандемията.
Помагаме на двойките да стигат по-бързо
до желаните от тях специалисти. Даваме
юридически консултации по казуси, касаещи
бременност и раждане. Провеждаме онлайн
срещи с желани от пациентите специалисти. Адвокат Мария Янева съвместно с екипа
си успява да консултира до 10 жени месечно
и да бъде в помощ на семействата и техните деца. Психологът на “Искам бебе” Катя
Иванова, която работи с двойките във Варна,
стартира безплатни онлайн консултации.
Над 150 жени от цяла България се възползват
от специализирана психологическа помощ,
тъй като кризата с COVID отложи във времето извършването на някои процедури, както
и първичните срещи с пациентите за установяването на стерилитета. През следващите месеци до края на годината вече имаме
планирани уебинари с различни специалисти

RРадина ВЕ�ЧЕВА е завър�ила

"Българска филология" в СУ "Св.
Климент Охридски" и "Маркетинг и
мениджмънт" в УНСС. Тя е магистър по “Интегративна биоетика”
в първата магистърска програма
по биоетика на СУ "Св. Климент
Охридски" и член на Българската
асоциация по биоетика.
Професионалната й кариера стартира през 1993 г. от БНР, а впоследствие работи като рекламен, медиен и PR експерт в БНТ, Ogilvy Soﬁa,
издателство "Христо Ботев" и др.
През 2007 г. основава фондация
"Искам бебе" и работи по различни
об�ествени проекти, свързани с
детското и майчиното здравеопазване. Сега е главен редактор на списание "Искам бебе" и PR мениджър
на най-голямата тъканна банка в
България - "Биорегенерация"

в областта на женското здраве. Онлайн
платформата на списанието “Искам бебе”
достига до над 10 300 потребители месечно,
интернет сайтът на организацията се посещава от над 12 000 потребители, а фейсбук
страницата на „Искам бебе“ при излъчване на
уебинари достига до над 2000 потребители.
Проведохме и успешна дарителска кампания
по време на COVID-19 с “Билла България”, чрез
която на фондацията беше дарена сумата 45
000 лева.
Колко голям е проблемът с пациентите с
репродуктивни проблеми в България?
> В проучване, което направихме преди няколко години с агенция МБМД, се установи, че 145
000 души в България имат репродуктивни
затруднения. Това на фона на драстичния спад
на ражданията през последните десетилетия
- а се оказа, че през 2020 г. отново не отчитаме желания ръст - е един огромен демографски
срив. Запитани "Колко деца бихте искали да
имате", двойките с репродуктивни проблеми
отговарят "най-малко две". Оттук е парадоксът - младите хора в репродуктивна възраст
поне до 30-32 години не се замислят за раждане
на дете, а двойките, които искат, извървяват
един много труден път, за да осъществят
мечтата си за дете.
Необходими ли са някакви законодателни
промени, които биха улеснили пациентите с репродуктивни проблеми в страната?
> Към момента отчитаме водещо място в
Европа по справяне с проблема "стерилитет",
тъй като държавата финансира с до 20 000
лева или до 4 опита инвитро всяка двойка,
нуждаеща се от лечение. Държавният фонд
“Инвитро” обедини всички политически сили
и обществени звена през годините и през
настоящата година ще навърши 11 години.
Ние като организация се гордеем, че сме в
основата на създаването му и до ден днешен
участваме в различни национални и медийни проекти, касаещи репродуктивното
здраве на нацията ни. Това, с което все още се
борим, е създаването на работещи общински програми в подкрепа на двойките със
стерилитет, тъй като е важно хората да
имат и стартираща финансова подкрепа още
при установяване на проблема. Общинските
администрации са в подкрепа на каузата в над
45 общини, но има още много работа, за да сме
адекватни и бързи в помощта, която даваме
на хората.
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�екари помагат
на лекари в
условия на COVID-19
ФОНД ЗА ВЗАИМОПОМОЩ
ОТПУСКА ПОВЕЧЕ
ОТ 111 ХИЛЯДИ ЛЕВА В ПОМОЩ
НА СТОЛИЧНИТЕ МЕДИЦИ
автор Ефтика Георгиева |
eftika.georgieva@economedia.bg
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„Лекари помагат на лекари
в условия на COVID-19” е
инициатива на Столичната
лекарска колегия на Българския лекарски съюз.
Това е единствената организация,
която реагира възможно най-бързо, за
да помогне в условията на пандемия на
най-голямата група лекари в България
– тези в София.
В началото на пандемията все още никой няма ясна стратегия как да се действа
и какви мерки да се взимат. Всеки медик е
наясно, че личните предпазни средства са
от изключително значение за опазването
на здравето и живота при работа на лекарите, а и на самите пациенти при всяка

зараза и заболяване.
Столичната лекарска колегия (СЛК) се
организира първа и започва да снабдява
своите членове с най-необходимите материали, които са неоткриваеми в аптечната и търговската мрежа при настъпването
на пандемията от COVID-19 през март и
април миналата година. По този начин
помага не само на значителен брой свои
колеги, но и на пациентите, които имат
работещи и защитени специалисти срещу
себе си.
Ръководството на СЛК веднага решава да вземе средства от фонд „Лекарска
взаимопомощ”, създаден преди три години, за да може да купи и раздаде безвъзмездно предпазни материали и дезинфекциращи средства. Така лекарите
в столичните болници вече имат достъп
до най-добрите лични предпазни средства
– ръкавици, калцуни, маски, очила, шлемове, защитни костюми, дезинфекциращи
материали. УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”,
УМБАЛ „Александровска”, Първа, Втора,
Четвърта и Пета градска болница, интензивното и детското отделение на белодробната болница „Света София”, Център
за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски”, ВМА, СБАЛ по онкология, СБАЛОЗ
„Проф. д-р Марин Мушмов”, Център по
спешна медицинска помощ, Втора САГБАЛ „Шейново”, СБАЛАГ „Майчин дом”
и УМБАЛ „Света Екатерина” получават
шлемове, бактерицидни лампи, маски,
очила, бързи тестове, ръкавици, спирт.
Необходимите материали, липсващи в
аптечната и магазинната мрежа, получават и повече от 15 ДКЦ в София, както
и над 470 общопрактикуващи лекари в
столицата.
Въпреки всичко част от лекарите се
заразяват с опасния вирус, което налага
лечение и карантинен период. Управителният съвет на Столичната лекарска
колегия решава да отпусне еднократно
сумата 800 лв. на всеки лекар, който е приет в болница заради коронавирус. Така
на членовете й са изплатени 90 помощи
по 800 лева, или общо 72 000 лева, до декември, като тази подкрепа са получили
всички, които са подали молба.
Общата сума на изразходваните средства от фонд „Лекарска взаимопомощ” за
борбата с COVID-19 е 111 658 лева.
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Д-р Меджидиев, как се появи идеята
„Лекари помагат на лекари в условията
на COVID-19”?
> Създали сме фонд за лекарска взаимопомощ още в началото на нашия
мандат като управление на лекарския
съюз. Още преди възникването на тази
епидемиологична обстановка, преди
три години, колеги получават помощи
при раждане, смърт, тежки заболявания. В началото изплащахме първоначална сума 400 лева, на първата година
я удвоихме на 800 лева. Когато започна
настъпването на COVID-19, първоначално започнахме да закупуваме маски,
предпазни костюми, очила, шлемове,
дезинфекционни разтвори, да раздаваме
по болници и на общопрактикуващи
лекари. След това предложих на управителния съвет към този фонд да се
включат заболелите от COVID-19, тъй
като доста лекари починаха, а доста го
прекараха тежко. Отпускахме помощ
по 800 лева на заболял колега, който е
лежал в лечебно заведение с COVID-19.
Договорих и с ДЗИ, които отпуснаха на
над 1500 колеги от София безплатни
застраховки. Към 15 декември, когато започна кампанията по ваксинация, взехме
решение тази помощ да се изплаща,
след като премине първият етап от
ваксинацията, само на тези, които са се
ваксинирали и евентуално са заболели
с усложнения. Защото не е нормално да
процедираме по този начин за колега,
който не желае да се ваксинира и сам да
си помогне.
Какви бяха най-големите трудности и
предизвикателства при раздаването
на най-необходимите материали, които липсваха в аптечната и магазинната мрежа?
> Костваше големи усилия, особено
през март и април, докато самите ние
успеем да закупим големи количества, за

> Екип: Членовете на оперативното

б�ро на Столичната лекарска колегия
на Б�С, както и членове на комисията,
която разглежда постъпилите молби.

да можем да ги предоставим на колегите. Кампанията е „Лекари помагат на
лекари” и всичко това се получи със заделянето по един лев от членския внос.
На базата на натрупания опит имате
ли стратегия, ако отново се повтори
тази ситуация?
> Аз съм голям оптимист, че ситуацията няма да се повтори, тъй като
повечето колеги се ваксинираха. Не
мога да кажа, че е огромен процент,
но над 45% в София са ваксинирани.
Като се има предвид и че около 20%
прекараха заболяването, мисля, че
създаваме защитна бариера при
лекарите. Тя е важна не само за нас,
но и за пациентите. Защото притеснението до момента беше, че ние би
трябвало максимално да защитим
пациентите ни от евентуално заразяване от самите нас.
> Продължаваме да натрупваме
средства във фонда за лекарска
взаимопомощ. Идеята е да направим
малко по-мащабна кампания, така че
бизнесът и цялото общество да се
включат. Вече ще стане една година,
лекарите продължават денонощно
да устояват на COVID-19. И краят не
се вижда, поне докато не се постигне
висок процент на ваксинирани, над 60
- 70% от населението.
> За първи път създаваме в Столичната лекарска колегия асоциация
на младите лекари до 35-годишна
възраст, които са над 1500, и това ще
е подструктура на лекарския съюз.
Откриваме също фонд за подпомагане на младите лекари за специализации. В него има натрупани 210 хиляди
лева. Идеята ни е младите лекари да
имат собствена организация, да управляват и контролират сами тези
средства и така да ги мотивираме да
остават в България.

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

КАМПАНИЯТА
„�ЕКАРИ ПОМАГАТ НА
�ЕКАРИ” СЕ ПО�УЧИ
СЪС ЗАДЕ�ЯНЕТО
ПО ЕДИН �ЕВ ОТ
Ч�ЕНСКИЯ ВНОС
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RД-р Асен МЕД�ИДИЕВ ръководи кампанията „Лекари
помагат на лекари в условия
на COVID-19”. Председател на
УС на Столичната лекарска
колегия на Българския лекарски съ�з. От 2012 г. е завежда�
УНГ отделение на УМБАЛСМ
"Н. И. Пирогов" ЕАД
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I-Health залага
на персонализиран
подход в здравеопазването
ПЛАТФОРМАТА ИЗПОЛЗВА
ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ
И КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ
ЛЕКАР И ПАЦИЕНТ
автор Ефтика Георгиева |
eftika.georgieva@economedia.bg
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Технологичната платформа
i-Health Технологичната платформа i-Health е съвкупност
от модули, които решават
важни проблеми за пациентите, лекарите и здравните заведения. Тя
е част от портфолиото на „Санома” – компания, ориeнтирана към предоставяне
на решения в здравната сфера на база
интегрирани информационни системи
и услуги.
I-Health залага на персонализиран
подход към всеки пациент, съобразен
с неговия здравен статус. Въвежда персонализиран здравен асистент, с чиято
помощ се минимализират или елиминират напълно проблеми в здравеопазването в глобален мащаб - затруднена
комуникация със специалисти, трудно свързване със здравните заведения,
чакане пред кабинетите, забавяне при
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регистрация на пациенти в лечебните
заведения, взимане на неинформирано
решение от пациента, здравен туризъм
към съседни държави, административна натовареност на лекарите.
Технологичната платформа използва онлайн консултации и комуникация,
онлайн календар за записване на часове, иновативен персонален монитор за
проследяване жизнените показатели в
домашни условия, термокамери за проследяване и предсказване състоянието
на пациентите, цялостни извънболнични
решения.
Персонализираният здравен асистент
оптимизира времето за достъп до доказани специалисти, подобрявайки с над 70%
момента на критичност – регистриране
на оплакването, консултация, транспортиране до здравно заведение, първоначалното диагностициране, и разширява
възможностите на пациента за вземането на информирано решение. Подобрява
с над 60% комуникацията между лекар
и пациент, оптимизира използването на
медицинските ресурси, съкращава времето за административно обслужване,
изграждането на надеждна бази данни,
предшестващи заболявания, подобряване
на обратната връзка.

„Фокусът ни е да осигурим на българските и чуждестранни пациенти достъп
до качествени здравни услуги и лекотата
да взимат по-бързо и информирано решение за своите здравни нужди”, споделя
Светлана Съботинова, управител на „Санома” ЕООД. ”Социалната роля на платформата е насочена и към изграждането
на устойчиво развитие на медицинския
туризъм в България, като основният ни
приоритет е ангажиментът за качеството на предоставяните услуги в полза на
обществото”, допълва тя.
Специализираното лечение зад граница е нарастваща тенденция на търсене и
предлагане на специфични медицински
услуги и пакети от процедури, насочени
към чуждестранни пациенти и клиенти.
„Санома” залага на това, че България
има потенциал да се превърне в предпочитана дестинация за медицински туризъм. Сред най-търсените процедури
са зъболечение, дерматология, лазерни
корекции на зрението, кардиология и
урология.
Като част от персонализираната грижа
се предлага допълнителна логистична
асистенция, хотелско настаняване, меню
според индивидуалните нужди и заявка
за преводач. Платформата осигурява и
първа помощ от единствения специализиран медицински транспорт у нас.
Краткосрочният план е да се изградят
6 регионални центъра в България, чрез
които да се обхванат всички точки и повече българите да ползват медицинските
услуги в страната.
Стратегията за медицински туризъм
на „Санома” е гъвкава и предвижда експанзии на нови пазари. Приоритет е регионалното разширяване с привличане на
посетители от Румъния, Сърбия, Македония, Албания, Косово, Черна гора. Следват арабските държави и бившите съветски републики - Украйна, Казахстан,
Грузия, Азербайджан.
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> Партньори в този проект са „Аджибадем Сити клиник груп”, МБАЛ „Света София”, Очна болница „Зора”, лаборатории „СитиЛаб”, Здравен клъстер
„Трансбул”, „Ена първа помощ”, „Трансдиализ“ и „Интер медика“. Работи се в
партньорство с Германския червен кръст и Българския червен кръст.

ПРЕД�АГАМЕ
ЦЯ�ОСТНО РЕШЕНИЕ
ЗА ВСЕКИ КАЗУС

Как възникна идеята и какво представлява
платформата i-Health?
> Идеята възникна преди няколко години,
тъй като аз като пациент се сблъсках
с проблем със свързването със здравни
специалисти. Платформата технологично работи от 2019 г. Тя е съвкупност от
различни модули, които позволяват на
пациентите дистанцирано да се свържат
с лекар чрез онлайн консултация и комуникация, да се използва онлайн календар
за записвания на час. Има иновативен персонален мониторинг за проследяване на
различни жизнени показатели на пациенти в домашни условия. Водещият й модул
е персонализираният здравен асистент.
Какво представлява персонализираният
здравен асистент и какви са неговите
предимства?
> Чрез него се оптимизира времето за
достъп до доказани специалисти, тъй
като той персонално отговаря за конкретния пациент и неговото медицинско
досие. Асистентът организира самата
консултация, но и подпомага пациента
и неговите близки при подготовката на
необходимата документацията за преглед
при специалист. Също така може да организира транспортирането до здравното
заведение. По този начин предлагаме цялостно решение, когато към нас се обърне
пациент или негов близък за решаване
на конкретен казус. Така оптимизираме
времето на пациента и неговите близки,
на лекарите, както и на регистратурите
в болниците. Всичко е съгласувано между
страните, има координатор в болницата
и в нашата платформа. От една страна,
има телемедицина, когато може да бъде
дадено второ мнение по документи и не е

СНИМКА НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Оптимизираме
времето на пациенти,
лекари и болници

R Светлана СЪБОТИНОВА
е основател и управител на
компанията „Санома”: Платформата i-Health е проект, появил се като част от нейната
докторантура в УНСС.
необходимо пациентът да пътува на далечни разстояния. Това може да стане чрез
нас като здравен консултант на болница, с
която имаме сключен договор. Това спестява изключително много време, още повече
сега, заради епидемичната обстановка.
Каква е вашата стратегия за развитие на
медицински туризъм?
> Стратегията се променя в движение и
трябва да сме гъвкави заради настоящата ситуация. Въпреки ограниченията
миналата година имахме няколко успешни
операции с чуждестранни граждани в
България. Това бяха процедури, свързани
основно със зъболечение, дерматология,
лазерна корекция на зрението. В тези
области в България има изключително
подготвени специалисти, апаратура
и частни клиники. Нашата стратегия
поставя акцент върху тези здравни
услуги, но и в останалите области като

кардиологията и урологията. Предлагаме и допълнителни услуги, като
например логистична асистенция.
Вече имаме сключен договор за
медицински туризъм с хотел и така
допълваме целия цикъл - можем да
предложим да вземем пациента от
летището, хотелското настаняване,
меню според неговите нужди, заявка
за преводач. Така че по нищо не отстъпваме на това, което предлагат в
Турция например. Бихме могли да промотираме България като дестинация
за здравен туризъм. Заложили сме
както на регионална експанзия, така
и на вътрешния туризъм, защото
много пациенти в момента пътуват
до Турция за лечение на заболявания,
за които и в България има клиники,
които могат да дадат бързо решение
и това да се случи в рамките на деня.
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�ампания
предупре�дава
младите
за рисковете
за здравето им
ЛЕКЦИИ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ И АНКЕТИ
В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ АЛАРМИРАТ
ЗА ВРЕДАТАТА ОТ ЦИГАРИТЕ
автор Ефтика Георгиева |
eftika.georgieva@economedia.bg

Т

Тютюнопушенето, нездравословното хранене, ниската
физическа активност, злоупотребата с алкохол са основните
фактори за развитие на редица
хронични незаразни болести – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести
и диабет. Тези заболявания са причина за
60% от всички смъртни случаи в световен
мащаб, а в България този процент достига
80.
Обединението на пациентски организации „Заедно с теб” започва национална
кампания „Общественото здраве и опасностите от тютюнопушене, затлъстяване,
неконтролирани диабет и хипертония – предизвикателства и решения“, като целта й е
да провери обществената информираност
и да алармира за рисковите фактори за
развитие на заболявания, значението на
профилактиката и превенцията.
В проекта е включено създаването и
разпространението на анкети по темите
вредите от тютюнопушенето, затлъстяване
сред младежите, диабет, белодробни заболявания, превенция на сърдечно-съдови
заболявания, дентално здраве.
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Кампанията включва лекции пред студенти в университетите в София, Пловдив,
Плевен и Варна. Лектори са университетски преподаватели. Сред студентите се разпространяват и банери, плакати, брошури
и диплянки по темите, касаещи общественото здраве. Статии със ситуационен
анализ от лекари по определена тема се
публикуват на сайта на неправителствената организация „Заедно с теб” - „Здравен
форум Е” – "Здраве и култура" - http://ezdravey.com.
Статиите на водещите специалисти и
анкетите относно тютюнопушене, затлъстяване, неконтролирани диабет, хипертония, нездравословното хранене, ниската
физическа активност, злоупотребата с алкохол са достъпни в интернет и се споделят
активно в социалните мрежи. Това подтиква младежите да задават въпроси и да
търсят отговори от лекуващите ги лекари.
С активното включване на младите хора в
проекта и благодарение на споровете, които
се провеждат под анкетите в социалните
мрежи, се постига значително обществено обсъждане на здравните теми, целите,
ефективността и са събрани различни предложения, които ще бъдат предложени на

институциите.
Партньори в тази кампания са не само
лекари - ендокринолози, пулмолози, кардиолози, но и студентите от факултетите
по обществено здраве в София и Пловдив.
В реализирането й се включват и Институт по иновации, информационен портал
„Здраве и култура”, доброволци и пациентски организации в цялата страна.
Кампанията е планирана за една година, но епидемията от COVID-19 забавя цялостното й реализиране. Предстои кръгла
маса и пресконференция за обявяване на
резултатите от разяснителния проект. Ще
бъде изготвен и анализ на нагласите на
гражданите относно общественото здраве,
който ще бъде представен на Министерство
на здравеопазването. Една от идеите-предложения е общопрактикуващите лекари да
извикват пациентите си за полагащите им
се безплатни профилактични прегледи, за
да може да се улови здравословен проблем
на ранен етап, защото тогава е по-лесен контролът и по-малко са щетите в емоционално отношение за пациентите и близките.
Това е и ефективен начин за спестяването
на публични средства от усложнения на
заболявания и хоспитализации.

R Пенка ГЕОРГИЕВА е

Госпожо Георгиева, не са ли достатъчно
известни рисковите фактори за здравето?
> Напоследък сигналите, които получаваме като пациентска организация, показват, че хората неглижират опасностите
от незаразните болести. Интелигентни
хора не си дават сметка за „тихите крадци” на здраве. Затова и започнахме тази
кампания.
Какви са постигнатите резултати от
тази кампания?
> Благодарение на създадените анкети за
вредите от тютюнопушенето и опасностите за диабет, разпространени и в
социалните мрежи, започнаха оживени коментари и противопоставяне на мнения.
По този начин заострихме вниманието
към опасностите от тютюнопушенето
и най-вече към начините на отказване
– как да потърсят специалист за консултация, как да използват по-малко вредни
алтернативи за отказване. Например
в Англия бездимните устройства са

председател на обединението на пациентски
организации „Заедно
с теб”. Бив� член на
надзорния съвет на НЗОК
и на об�ествения съвет
на Фонда за лечение на
деца.

ИНТЕ�ИГЕНТНИ
ХОРА НЕ СИ ДАВАТ
СМЕТКА ЗА „ТИХИТЕ
КРАДЦИ” НА ЗДРАВЕ

снимка Надежда Чипева

Здраве

| 69

политика на държавата за начален
начин за отказване от тютюнопушене.
В нашата анкета „Запознати ли сте с
вредата от тютюнопушенето” 84%
са запознати, но въпреки всичко нямат
воля да се откажат. По тази причина
решихме да насочим нашата кампания
към младите хора, защото опасностите
за тях са най-големи. Те са запознати с
вредата, но всъщност не предприемат
никакви действия и затова е необходимо
да има повече говорене в обществото.
Зададохме и друг въпрос - „Как се оценява
степента на вредност на електронните
цигари”, точно когато имаше доста информации в САЩ за увреждания от електронни цигари и няколко смъртни случая.
В анкетата ни 41% отговарят, че всички
са еднакво вредни, обаче 24% не могат да
преценят и искат да научат. Затова към
тях насочихме нашия проект. Решихме да
публикуваме на сайта ни статии на сърдечно-съдови специалисти, за да обяснят
опасността от цигарите.
Какво ще предложите на здравните
власти на база данните от кампанията?
> Проектът трябваше да приключи през
миналата година, но заради пандемията го преструктурирахме. Събираме
цялата информация и ще поискаме от
Министерството на здравеопазването
да се активират обучителни кампании
за опасностите от тютюнопушенето
сред младежите, особено в училищата.
Ще предложим в свободните програми на
студентите да се коментират опасностите от незаразните болести. По
здравна каса на всеки пациент се полага
проверка на пълна кръвна картина на
определен период от време, но като цяло
хората не се възползват. Ще поискаме
от министерството да се активират в
посока изискване от личните лекари да
се правят тези профилактични прегледи.
Общопрактикуващите лекари да извикват пациентите си, за да може да се улови
здравословен проблем на ранен етап.
Тогава е по-лесен контролът и по-малко
са емоционалните щети за пациентите
и близките им, а и ще бъдат спестени
публични средства за хоспитализация.
Подготвяме анализ на нагласите и ще
направим своите предложения до Министерството на здравеопазването.
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Healthnews.bg
се бори сре�у
„кликбе�т” на
здравните
новини
САЙТЪТ ЦЕЛИ ДА ПРЕОДОЛЕЕ
ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ
И ДА СЕ ГОВОРИ ЗА
ЗАБОЛЯВАНИЯТА ОТ „ПЪРВО ЛИЦЕ”
автор Ефтика Георгиева |
eftika.georgieva@economedia.bg
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Healthnews.bg e новинарски уебсайт, който
цели повишаване на
информираността в
сферата на здравеопазването в България.
Неговият създател е студентът
по медицина и здравен журналист Атанас Георгиев. Началото
на healthnews.bg е поставено през
лятото на 2019 г. с амбицията да се
прави качествена журналистика и
обективно отразяване на здравните
новини от България и света. Атанас
Георгиев събира малък екип, който
никога да не работи на принципа
„кликбейт”, да не разпространява
фалшиви новини и гръмки заглавия
в името на финансова печалба на
здравната медиа. Това е и един от
основните мотиви за създаването
на healthnews.bg – да се работи по
различен начин, а не просто да се
броят кликове върху недостоверна
и непроверена информация, носещи
по-голяма печалба.
Healthnews.bg следи и отразява
само информацията от официални
източници и институции в здравеопазването в България. Публикуваните на сайта интервюта също са с
утвърдени лекари и експерти и представители на здравни институции.
Екипът на сайта отразява здравните новини и по света, но за това
разчита само на утвърдени източници и медицински гайдлайни.
По-различната концепция на
този здравен сайт е търсенето на
лични истории на пациенти, които
разказват своя опит, страховете и
надеждите си в борбата си с болести
и пристрастявания.
Това споделяне помага на много

други да се справят с психологичните
и физически предизвикателства, да
разберат, че не са сами в преодоляването на проблемите си. Според Атанас Георгиев един от проблемите на
пациентите в България е, че са малко
структурите, които да им помагат с
психологичното справяне със здравословните проблеми. Споделяйки личните истории на различни пациенти с
техните заболявания, сайтът се стреми да достигне до голяма аудитория
– хора със здравословни проблеми,
които виждат опита на други в тяхното положение. Това, че не са сами, им
помага да се справят по-лесно с психологическите предизвикателства
на заболяването. Идеята на бъдещия
медик е да се преодолеят обществените нагласи и българите да говорят за
заболяванията си, въпреки че трудно се откриват хора, които открито
споделят болките и трудностите си.
Аудиторията на здравния сайт е
най-различна, като освен широката
публика голям интерес има от страна на медицинските специалисти и
студенти по медицина. Сред целите,
които си поставя Атанас Георгиев, е
да разшири дейността си и да се обхване още по-таргетирано и тясната
медицинска аудитория.
Медийни партньори на Healthnews Bulgaria са "Хепактив",
Medguide, Medilatte, Асоциацията на студентите изследователи,
Medicalnews.bg, Асоциация на
младите хепатогастроентеролози
в България и др. Желанието на създателя на здравния сайт healthnews.
bg Атанас Георгиев е да организира
повече партньорства с неправителствени организации, обединяващи
различни групи пациенти.
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КОГАТО ИМА И ДРУГИ В „ТВОИТЕ ОБУВКИ”
�ичните истории на пациенти
дават сили да продължиш напред

R Атанас ГЕОРГИЕВ е

студент по медицина,
здравен журналист, основател и собственик
на сайта healthnews.bg.
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Господин Георгиев, защо решихте да направите здравен сайт?
> Всичко започна преди около година и половина. Преди това работех за друга
медиа като журналист, но изобщо нямах идея от юридическа гледна точка
как функционира един сайт. Забелязах, че голяма част от колегите ми четяха
здравни медии, в които циркулират много фалшиви новини. Много сайтове
работят на принципа кликбейт, с който постигат голям трафик и печелят от
това. А медиите, които отразяват обективно, без да пишат някакви гръмки
заглавия, всъщност не печелят. И аз реших да направя свой собствен сайт и
винаги да отразявам обективно новините.
Какво е различното във вашия сайт?
>По-различното е, че имаме рубрика „Моята история“, в която споделяме истории на пациенти с техните преживявания.
Голяма част от тях искат да останат анонимни, но други
застават със своите лица, като някои от тях са по-популярни личности. Това оказва един вид емоционална подкрепа на
други, които са в същото положение. Имаме много интересни
истории на пациенти с тежки заболявания, буквално срещнали се със смъртта. Хора, които са имали проблеми с наркотиците, също разказаха своята история, Това, което ми прави
впечатление, е, че като че ли в България има една стигма
около заболяванията. Хората се притесняват да говорят за
това, което са преживели. Дали като един вид емоционална
защита, дали заради обществени нагласи, не зная. Но това,
което видях, е, че това помага на хората – когато видиш, че
не си сам, че има други в „твоите обувки”, преживели същото
и все още се справят, това дава сили да продължиш напред.
Как намирате актуална здравна информации и лични истории?
>Много е трудно да се намерят личните истории. Причината според мен е, че голяма част се притесняват да говорят
за това, което са преживели. Обикновено тези, които са се
осмелили да го направят, са ни потърсили с цел да бъдат
полезни и да накарат други да променят нещо в живота си,
преди да стигнат до тежък момент.
Какви са бъдещите ви планове – лекар или журналист? И
можете ли дадете съвет как да се разпознаят фалшивите новини?
> Харесвам журналистиката. Не мисля, че това ще ми попречи на медицината.
Много пъти това ми е помагало да се информирам за новостите с новини и
данни. Надявам се да продължим с нашия сайт, въпреки че е много трудно, когато не правиш кликбейт заглавия. Оказва се, че фалшивите новини и медиите
онлайн, които ги разпространяват, са най-четени и най-печеливши. Надявам
се, че нещо ще се промени, хората просто трябва да се научат да разпознават
фалшивите новини. Това невинаги е лесно. Понякога нещо, което изглежда логично, нормално и не толкова гръмко, се оказва фалшива новина, защото никой
не очаква да е. Това е глобален проблем, не само в България. Но според мен има
липса на регулации и медиите, които публикуват невярна информация, трябва
да носят отговорност.
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