Пре������а�е�с��а�а �ре� ��ра���я се��ор > 4 / Тр� �аб�уд� �а ва�с����е
сре�у COVID-19 > 60 / Че��ър�� �о����� �а�ра�� �а ��о�а��� � �обр� �ра�����
� ��ра���я се��ор > 104

специално приложение | декември 2021

Очите на
надеждата

Забравените
ръкопляскания
Във вълната с най-висока смъртност от COVID-19, претоварени болници и лекарски кабинети обществото забрави как ръкопляскаше
вечер на медиците. Не само това, дори и да имаше инструмент да се
предпази от заразата, голяма част от него отказа да го използва и
стотици хора на ден от месеци пълнят черната статистика на починали и неваксинирани.
През това време преуморените медици за поредна година надскачат
собствените си сили и възможности, за да продължат да лекуват, да внедряват иновации, да откриват нови начини да се справят с болестите.
В този брой ще прочетете какви са предизвикателствата, пред които е
изправена българската медицина, какви нови диагностични и терапевтични възможности се откриват пред лекарите, какви са техните постижения
въпреки пандемията, забраната на плановия прием, страха на пациентите
просто да посещават лекар и несъизмеримо ниското заплащане за риска,
който поемат.
В Хипократовата клетва никъде не е записано, че лекарите са длъжни
да работят безплатно и да рискуват денонощно живота си, лекувайки
хора, които могат да ги заразят, защото не са се предпазили. Въпреки това
българските лекари и фармацевти го правят. Фармацевтичните компании
положиха всички усилия да не допуснат дълготраен недостиг на лекарства.
Болниците всекидневно трансформираха дейността си, за да посрещнат
поредната вълна.
„Капитал Здраве“ е нашето ръкопляскане в думи за техния всекидневен
героизъм и невероятен талант.
Желая Ви здраве и приятно четене.
Десислава Николова
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През последните години нито едно
ново правителство не е започвало работа,
натоварено да извърши взаимоизключващите се
реформи в здравния сектор на четири партии

Лекарите в COVID отделенията разказват,
че повече от всякога най-запомнящото се
изживяване е надеждата в очите на пациентите, че ще им помогнат да преодолеят
болестта. Очи, пълни с надежда, в здравния
сектор в момента имат не само болните, но
и всички, които се надяват системата да се
промени и да бъде справедлива към всички,
които работят в нея.
Ако поредният парламент за тази година
успее наистина да излъчи действащо правителство, то ще бъде поставено в ситуация, в
която нито едно от правителствата на прехода не се е намирало. Бъдещото здравно
министерство трябва да се справи с поредната COVID вълна с изключително висока
смъртност и на фона на най-ниския брой
ваксинирани в Европа. Към нея обаче се
прибавят исканията за спешни реформи на
четири различни партии, които взаимно се
изключват. Досега в резултат на преговорите обаче има обща посока за краткосрочните
мерки. Времето съвпада и с подготовката
на проектобюджета за 2022 година и през
следващата година е ключово важно дали за
предвидените реформи ще бъдат заложени
необходимите средства.

Разяснителна кампания
за ваксините и скрининг
за имунитет
Групите за преговори на четирите партии
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- „Продължаваме промяната“, БСП,
„Има такъв народ“ и „Демократична България“, се разбраха
държавата да проведе разяснителна кампания за ползата
от ваксините и с помощта на
Българския червен кръст и
медицинските университети да се организират
масова ваксинация и мобилни групи за поставяне
на ваксини на възрастни,
трудноподвижни хора, хора
в отдалечени райони и малцинствени групи. Заради ниското ниво на тестване, което
наложи в България да се издават
зелени сертификати и при наличие
на антитела за преболедуване, беше
решено да се направи епидемиологично проучване, което да установи
колко души наистина са се срещнали
с вируса, преболедували са или са ваксинирани, като към него беше добавено
и скъпото проучване на Т-клетъчен
имунитет.
Рецептите за справяне с вълната и високата смъртност са
сравнително кратки - организиране на отделни
потоци на заразените и останалите

Здраве

пациенти във всички болници, в които
се лекува вирусът, и нови протоколи за
лечение, съобразени с тези в държавите
с най-ниска смъртност. В момента изключителен проблем в България е, че 90% от
пациентите в интензивни отделения, които
са интубирани, не успяват да се преборят
със заболяването.
Като закъсняла беше определена идеята
на „Има такъв народ“ да бъдат обособени
отделни COVID болници. Според предложението на „Продължаваме промяната“
още от следващата година 45-те клиники
за лечение на инфекциозни болести и инфекциозните болници, родилните отделения и педиатричните болници и клиники
ще получават финансиране да поддържат
готовност като студен резерв, който да се
разгръща при необходимост. Ще продължи
и практиката битката с вируса да се координира от национален и регионални щабове.

Първата стъпка за сектора реформа в Спешна помощ
Всички партии поставиха по време на преговорите си акцент върху реформата в спешната помощ, която да може да предоставя
еднакъв достъп до лечение във всички точки на България при животозастрашаващи
състояния като инфаркт, инсулт и травми.
Осъвременената структура на спешната
помощ трябва да бъде готова до юни 2022 г.,
като целта на преструктурирането е всеки
пациент да може да бъде транспортиран
до един час до болница, която да му окаже
пълна помощ и да го излекува.

Да бъдат или да не бъдат
търговски дружества
По време на преговорите БСП и ИТН поставиха ултимативно искане да се изпълнят предизборните им програми, в които
те обещаваха болниците да престанат да
бъдат търговски дружества и да се пререгистрират като нон профит структури. Така
всички клиники, които ползват обществен
ресурс от здравната каса - на практика 99%
от болничните лечебни заведения в България, ще трябва да се пререгистрират, като в
това число влизат не само държавните и общинските клиники, но и частните болници.
Въпросите, които не бяха повдигнати в
случая, са два. Първият е за предпочитанията на пациентите. Според скорошно про-

учване на Българския институт за правни
инициативи над 72% от българите предпочитат да се лекуват в частни болници и
би било важно да се отчете това желание
да насочат здравните си вноски, където
пожелаят, а не да се окаже, че частната
болница не се е пререгистрирала и не
приема болни по линия на НЗОК.
Вторият, още по-труден, момент е кой
ще плати сметката за пререгистрацията. Държавните и общинските болници
имат дългове общо над 700 млн. лв. При
евентуална ликвидация и тяхната пререгистрация те трябва да започнат начисто и да върнат дължимите пари на
доставчиците си и ако това не се счита
за държавна помощ, плащането няма как
да дойде от техните бюджети, а трябва
да бъде платено от държавния бюджет.
Дали това ще направи болниците постабилни и по-прозрачни може да се съди
по начина, по който се справят четири
болници, една от които съвсем доскоро
не беше търговско дружество - правителствената „Лозенец“, ВМА, МВР болница и
Транспортна болница. И в момента те не
са търговски дружества, а разпоредители
с бюджет към съответното министерство.
Наследството на десетгодишното управление на ГЕРБ на държавните болници, чиято завеса беше повдигната леко
от служебното правителство, показва феодализация на клиниките, практика за
масово неизгодни обществени поръчки,
безконтролно и безнаказано източване
на бюджетни средства, пари от здравната каса и дарения от граждани и фирми.
Резервите за това да се намерят средства за по-качествено лечение и по-добро заплащане на труда на медиците ще
бъдат търсени следващата година, като
ще бъдат предприети стъпки по реално
остойностяване на медицинските труд и
дейност и към преминаване на заплащане
на дейността не по клинични пътеки, а
по диагностично свързани групи. Това
ще става по единна национална рамкова
система за формиране на възнагражденията, базирана на минимална почасова
ставка и надградена със средства, насърчаващи обема на извършената дейност и
допълнителната квалификация. В закон
ще бъде уточнено минималното и максималното съотношение между заплаща-
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нето на лекарите в болниците, ползващи
обществения ресурс, и бонусите им и тези
на останалите специалисти, като първоначалното предложение е то да не бъде
повече от 1 към 20.
В процес на обсъждане е и разбиването
на модела на феодализация в болниците,
като лекарите ще имат право само на едно
работно място, на което да изпълняват
началнически функции или да бъдат управители, тоест - ако са началници на отделение в болница, те няма да имат право да
управляват медицински център например.
Основна роля за всичко това ще изиграе дигитализацията на сектора, която
продължава да бъде в твърде начална
фаза, и извеждането на Агенцията за медицински надзор от шапката на здравното министерство и превръщането й в
независим орган. По предложение на ИТН
до края на 2022 г. броят на болничните
легла в България трябва да бъде намален
почти наполовина до 5.3 на 1000, каквото е
средното ниво в ЕС. В следващия бюджет
на здравната каса се очаква да бъдат финансирани по-добре извънболничните услуги и да се увеличат значимо средствата
за профилактика и превенция.
Тепърва ще се обсъжда и дали да се
въведе тристълбов модел на здравно
осигуряване. В програмите на преговарящите политически партии въпросът
колко здравни каси да има и да има ли
частни фондове е решен диаметрално
противоположно и вероятно предстои
тежка дискусия по този въпрос. Целта
на новите модели на финансиране, които
ще се разработят, обаче ще бъде да няма
доплащане от пациентите, ако изберат да
се лекуват в обществени болници. В момента в България пациентите доплащат
за лечение и лекарства извън здравните
вноски около 5 млрд. лв., сума, съизмерима с бюджета на здравната каса. Първите
стъпки за безплатни лекарства вече бяха
направени от служебното правителство с
финансирането на терапията за домашно
лечение на коронавирусната инфекция.
Следващата беше постигната по време на
преговорите и тя е 95% покрити от НЗОК
лекарства за децата до 14 години. Това
обаче са първите малки стъпки, които
да премахнат доплащането в здравната
система. 
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Д-р Иван Маджаров е избран за
председател на управителния
съвет на Българския лекарски съюз
на 68-ия редовен отчетно-изборен събор на БЛС през юни 2018 г.
Преди да оглави БЛС, е бил управител на МБАЛ „Пълмед“ в Пловдив
и председател на управителния
съвет на Българската болнична
асоциация. От 2013 до 2014 г. е
директор на РЗОК - Пловдив. От
2008 до 2013 г. е управител на МБАЛ
„Първомай“ ЕООД. От 1994 до 2008
г. е ординатор в отделението по
УНГ болести към МБАЛ „Пловдив“
в Пловдив. Д-р Иван Маджаров е завършил Медицински университет
- Пловдив. Притежава специалност
„Ушни, носни, гърлени болести“ и
магистратура „Здравен мениджмънт“.
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Д-р Иван Маджаров,

председател на управителния съвет
на Българския лекарски съюз

Трябва да вървим в посока
висока единична цена за лечение
в болница и ограничаване на
ненужните хоспитализации
В какво състояние посреща
българската здравна система
средата на четвъртата ковид
вълна?
Мисля, че в същото състояние, в което беше и през миналата година. С тази разлика, че колегите вече имат по-голям опит,
изморени са, но емоционално
приемат нещата около COVID
по-спокойно, без онова напрежение, което се усещаше през
миналата есенна вълна, която аз
приемам за първа, защото през
пролетната практически все още
вирусът не беше дошъл до България. За щастие през тази вълна броят на загиналите колеги е
драстично по-малък в сравнение
с предишната. Тогава на сайта
на БЛС почти всеки ден публикувахме информация за лекари,
изгубили битката с болестта. Тогава нямахме оръжието, което
сега имаме - ваксините.

Вашите колеги, както и вие
многократно сте повтаряли,
че тази вълна е вълна на неваксинираните, така ли е?
Да, точно така е. Самият
факт, че значително по-малко
колеги загиват в тази вълна на

фона на иначе огромния брой
починали от COVID, е показателен. Над 75% от лекарите са
ваксинирани и като добавим и
преболедувалите, този процент
става още по-висок. Колегите са
всекидневно на терен, изложени
са на голямо вирусно натоварване и в същото време процентът
на заразените и загиналите е изключително нисък. Реално те са
представителна извадка и практически не само дават пример,
но и показват на обществото по
категоричен начин какво би се
случило, ако постигнем голямо
ваксинационно покритие.
Имате ли етични казуси в
етичната комисия за ваши колеги, които призовават пациентите си да не се ваксинират или
пък обясняват, че няма такъв
вирус, или пък фалшифицират
зелени сертификати?
- Това са казуси, за които дори
не е необходимо да бъдем сезирани. Тук имаме проблем, който
трябва да бъде решен в първите месеци на новия парламент.
Ние многократно сме казвали,
че етичната комисия трябва да
бъде органът, който отговаря
пред обществото за спазването

на етичните норми от страна на
лекарите. Тя обаче е с орязани
функции, работи с противоречащи си законови текстове и това
трябва да бъде поправено. Засега ние се възползваме от правото си да излизаме и да осъждаме
подобни действия на колеги с
декларации. Истината е, че към
момента отделните случаи на
лекари, които говорят против
ваксините, се разглеждат от регионалните колегии, в които те
членуват. За съжаление част от
тези колеги лекари бяха и кандидат-депутати, което ни постави
в деликатна ситуация: от една
страна, можехме да бъдем обвинени в това, че се опитваме
за „запушим устата“ на политик, а от друга, че лишаваме
професионалист от право на
мнение. Да, всеки има право на
мнение по даден въпрос, но когато е експерт, неговото мнение
може да доведе обществото до
заблуждение. Когато пред името си изказващият се публично
има титлата доктор или доцент,
неговото мнение тежи по друг
начин. И би трябвало и да се оценява по друг начин. Така че се
надявам ние като организация

с волята на бъдещия парламент
да успеем да променим и да дадем по-големи правомощия на
Етичната комисия на БЛС.

Заради липсата на редовен парламент закъснява приемането
на бюджета на здравната каса,
лекарският съюз има традиция преди неговото излизане
да предлага оптималния проектобюджет. Колко още средства са необходими следващата година, за да посрещнем
евентуална следваща вълна и
да се случи очакваното увеличение на клиничните пътеки?
Ще го кажа по малко по-различен начин. Всяка година ни
питат колко още средства са
ви необходими, без да се прави
задълбочен анализ как са били
разпределени средствата в предишните бюджети. Дали не са
били неправилно предвидени
и разпределени в брой случаи
(прегледи или лекуване в болница на пациенти), или са насочени предимно за увеличаване
на цените на дейностите. През
тази година анализът показва,
че сме работили в условия на
надценени обеми и при из- > 8
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ключително ниски цени на услугите, които касата купува от
лечебните заведения. Затова ние
не бихме искали да предпоставяме колко допълнително средства са необходими. Бюджетът
вероятно ще бъде гласуван от
парламента към края на януарифевруари и ще бъде съобразен с
растежа на икономиката в България. Лично аз и управителният
съвет на лекарския съюз имаме
виждане, че има много резерви в
досегашното разпределение на
бюджета. Тези резерви могат да
бъдат използвани рационално,
като се намали изключително
високият брой заложени обеми и
по този начин се освободи ресурс
за повишаване на цените. Така
ще бъдат постигнати по-добри
цени на медицинските дейности, които реално ще подпомогнат лечебните заведения, и ще
се намали високият брой на
хоспитализациите. Обществото
няма нужда от тази индукция на
свръххоспитализации и това обвинение, че, видите ли, лекарите
умишлено приемат пациенти,
защото такава е системата. Не,
не е такава системата, просто
системата е с изключително
ниски цени. Трябва да вървим
в посока висока единична цена
на клиничните пътеки с ограничаване броя на ненужните
хоспитализации. Това ще ни
даде възможност, дори и без да
искаме голямо увеличение на
бюджета, да дадем една добра
оценка на труда на колегите и
изобщо на услугите, които се
предлагат в лечебните заведения. Ние ще вземем нашите
решения на предстоящия на 10
декември събор. Вероятно ако
няма гласуван бюджет, ще трябва да работим декември и януари с 1/12 от сегашния. Може би
ще трябва да подпишем анекс,
който ще действа до приемането
на бюджета на НЗОК за 2022 г.
Иначе пред новия парламент,
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Важно е да бъде
осигурено спокойствието в сектора чрез добри
цени за дейности,
трябва да бъдат
насочени и повече
средства в извънболничната помощ.
бъдещата здравна комисия и
следващото ръководство на
здравното министерство ще изложим своите виждания, защото не може да продължаваме по
същия начин. Ще дам един пример, който пациентите трябва
да знаят. Всички чуват за едни
огромни милиони, разпределени
в здравния сектор, но никой не
смее да каже единичните цени
на дейностите. Не смее да каже
колко заплаща касата, за да
може пациентите да получат
безплатно лечение. Например
ежедневната физиотерапевтична процедура, чието народно
название е нагрявка и която се
прави в медицински център и
много пациенти ползват, се заплаща от НЗОК на стойност 3 лв.

Три лева?
Да, всъщност е това е цената
- 3 лв., и аз бих попитал при това
здравеопазване каква качествена услуга очакваме. Изобщо спрях да говоря за цените на клиничните пътеки в болница, при
които има огромни диспропорции. Ние сме изготвили пътна
карта как да премахнем диспропорциите през следващите пет
години с ежегодно актуализиране на цените. Но давам пример
за нещо елементарно, нещо, с
което всеки би се сблъскал. Влиза в сектор физиотерапия, трябва да му се направят процедури, за да се възстанови. Самият

преглед при лекаря се заплаща
с 12 лв. от касата, а ежедневната
процедура, която се изпълнява
от лекар физиотерапевт, рехабилитатори и друг квалифициран персонал, е оценена на 3 лв.
Толкова получават колегите за
своята работа. Какво можем да
си купим за 3 лева? Един хляб и
билетче за градския транспорт.
Това не е единственият фрапиращ пример - има и други и
ние ще ги покажем, за да докажем, че гордото и високопарно
твърдение, че няма проблеми,
че всичко е наред в нашата система, че всичко е безплатно и че
ще накажем строго нарушителите, не отговаря на истината.
Всъщност хората разчитат да
получат качествена услуга от
едни нископлатени лекари, медицински сестри или рехабилитатори и в това се корени всичко,
което наблюдаваме, например
олющените стени на общинските и областните болници и
ДКЦ-та. Всеки, който посещава
здравно заведение, знае, че цената, която гражданите плащат,
е между 40 и 50 лева за преглед.
Здравната каса за съжаление
обаче е приела, че ще плаща 24
лева, и на този фон е предвидила много висок брой прегледи,
които в крайна сметка никой не
използва. Да не говорим за случаите, в които не достигат средства, за да може пациентите да
си направят скенер, рентгенова
снимка, изследване в извънболничната помощ, и влизат
в болница, за да им направят
безплатно тези изследвания.
И за всичко това отново са
набедени за виновни лекарите. Не е вярно. Истината е, че
системата е принудила нашите колеги да работят по този
начин. Те трябва да получат
достойно заплащане за труда
си. Още повече че в лечебните
заведения за болнична помощ
всички знаем, че има месечни

лимити. Ясно е, че никой не
може да застраши сигурността на държавата или здравната каса, тъй като болниците в
крайна сметка спират приема
в момента, в който наближат
своя месечен лимит. Има много казуси, които трябва да се
обсъдят на експертно ниво, но
това е посоката, в която ние ще
говорим. Ще показваме истината на българските граждани, на
пациентите, за да разберат, че
в крайна сметка срещу себе си
имат всеотдайни лекари и медицински сестри, които работят за
жълти стотинки.

В допълнение, през тази година
COVID нанесе поражения върху дейността, финансите на
лечебните заведения, защото
лечението беше недофинансирано, а освен това пострада
и лечението на останалите
заболявания.
Последното е най-страшното. Изправени сме пред една
скрита вълна от пациенти,
които са изоставили своята диагностика заради COVID, която
ще ни залее през следващата
година. Иначе от първия ден
на пандемията ние твърдяхме, че лечебните заведения
трябва да получат било то от
държавния бюджет, било то от
касата месечните си суми, за
да работят спокойно. В крайна
сметка мнението ни беше чуто
и лечебните заведения получаваха 85% от бюджетите си.
През тази есен повдигнахме
въпроса за огромната сума икономисани средства в областта
на болничната помощ в ръцете
на касата. След дълга борба в
крайна сметка здравната каса
взе решение всички, които лекуват COVID болни, да получат за септември, октомври и
ноември пълните си бюджети,
без оглед на дейността, която са
отчели. С тази стъпка донякъде

ще се подсигури краят на тази
година. Какво ще правим обаче след това? Лечението след 1
декември се заплаща от новия
бюджет. Аз не мисля, че трябва
вечно да вървим по пътя да даваме едни средства, без насреща
да има работа, но не знам дали
през декември болниците ще успеят да излязат от опашката на
вълната. Така че най-вероятно
ще се наложи надзорният съвет на здравната каса отново да
вземе решение за изплащане на
пълните бюджети и едва след
отминаването на вълната да се
върнем към плащане за дейност
според преминалите пациенти.
Не можем да плащаме за структури, които просто стоят, без да
приемат пациенти. Трябва да
вървим към добро заплащане
за отделната дейност и лекуване на всеки, който има необходимост. Притеснително е, че
нямаме голяма предвидимост
към момента.

Според вас кои трябва да бъдат първите стъпки на новия парламент и здравното
министерство, ако се създаде
правителство?
Първите стъпки трябва да
бъдат краткосрочни и да гарантират функционирането
на системата през следващите
месеци. В тях трябва да бъдат
заложени и бъдещите промени,
които се предвиждат. Важно е
да бъде осигурено спокойствието в сектора чрез добри цени
за дейности, трябва да бъдат
насочени и повече средства в
извънболничната помощ. Като
казвам повече, имам предвид
драстично повече, а не както
в момента - около 13% от бюджета на касата. В следващите
години ние трябва да постигнем дял на извънболничната
помощ около 40%. Не можем да
седим на това ниво за извънболничната помощ и да очакваме,

че с тази обърната пирамида
ще има добро здравеопазване.
Постепенно трябва да се стимулира изместването на тежестта от болничната помощ. Ние
знаем, че в повечето случаи
се нуждаем от диагностика и
предписване на терапия, без да
влизаме в болница. Когато се
наложи да стигнем до болница,
една огромна част от случаите,
за щастие, разбира се, не са толкова тежки. Пациентите могат
да бъдат обслужени за един ден
и да се приберат вкъщи, без да
стоят 3 дни в болницата, защото
трябва да се отчете клиничната
пътека. Но това се случва, защото тези еднодневни дейности и операции в болницата са
заплатени със смешни суми от
порядъка на 40 - 50 лева. Това
е посоката, в която трябва да
вървим: стремеж към ограничаване на свръххоспитализациите и предоставяне само на
високотехнологична болнична
помощ, а не изостанало 30 - 40
години назад обслужване, което представлява пролежаване
на пациент в сграда, която се
нарича болница. Трябва да се
предоставят все повече и подобри услуги, профилактични
и скринингови програми в извънболничната помощ.
Надявам се да бъдем здрави.
Да има разум и по-малко фойерверки и популизъм сред новите
управляващи. Не бива да забравяме, че българските лекари
и българските специалисти по
здравни грижи все пак работят
в ЕС във времената на свободно
придвижване на хора, стоки и
услуги, и всеки, който се опитва
да прилага административно-командно разпределение и ограничение, ще се сблъска незабавно
с огромен отлив на лекари и сестри, които ще отидат да търсят
своето бъдеще в друга държава.
Интервюто взе
Десислава Николова
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Сербезова е назначена във Факултета по
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Проф. Асена Сербезова,

председател на Българския фармацевтичен съюз

Фармацевтите знаем колко
трудни ще бъдат истинските
реформи в здравния сектор

През последните месеци влязохте в сблъсък с държавните институции за начина
на работа в българските аптеки. Подкрепи ви и лекарският съюз. Какво се случваше
през последните две години в аптеките и
какво ще се промени?
- Не отричам институционалния ред, а го
спазвам и уважавам. Добре работещите механизми и процеси следва да се надграждат
и усъвършенстват. Има обаче и много неща,
които са ригидни и догматични и нямат добавена стойност в XXI век в една държава,
която уж иска да има модерно здравеопазване. Това, за което настояваме, е равноправно
третиране на магистър-фармацевтите заедно
с другите медицински специалисти в системата. Още през 2012 г. Комисията за защита
на конкуренцията (КЗК) излезе с решение, с
което е установено несъответствието на липсата на надбавки за отпускане от аптеките
на напълно платени лекарствени продукти
с правилата на конкуренцията. Установено
бе и вредното действие на това несъответствие върху броя на аптеките, желаещи да
отпускат лекарства, заплащани от НЗОК. В
края на 2020 г., осем години по-късно, КЗК
отново излиза с поредно решение, според
което „заплащане от 2.00 лева с ДДС по реда

на Наредба №10 на аптеките за обработване и отпускане на рецептурни бланки за
предписани напълно платени продукти не
е адекватно и не съставлява възнаграждение за усилията на аптеката“. В изводите
на доклада ясно се посочва, че държавата не
осигурява качествен достъп на пациентите
до напълно платени от бюджета на НЗОК
лекарствени продукти, тъй като аптеките
нямат стимули да отпускат подобни продукти. От години държавата е прехвърлила
на аптеките тежестта на осигуряването на
достъпа до лекарствена терапия, заплащана
от бюджета на НЗОК, и по същество същите
извършват социални функции, които не се
заплащат адекватно и дори не се признават.
Налице е очевидна неравнопоставеност и
дискриминация по стопански критерии между аптеките (търговци на дребно) и търговци
на едро, производители и вносители, които
съвсем не са лишени от нормалните приходи
от дейността им.
Обемът от средства, които НЗОК е изразходвала за 100% реимбурсирани лекарствени
продукти, когато таксата е повишена на 2
лв. (2012 г.), е бил около 25% от средствата
за домашно лечение. Оттогава всяка година
НЗОК заплаща все повече за лекарства, които

са 100% реимбурсирани, като обемът вече
гони 75% при почти константен брой предписания. Иначе казано, НЗОК заплаща за
отпускане под формата на такси почти една
и съща сума всяка година към аптеките, а
финансовият ресурс, с който аптеките кредитират здравната система, расте в пъти. За да
подсигурят нужните лекарствени продукти,
аптеките блокират собствени средства, ползват кредити или други финансови обезпечения, които струват все повече и предвид
растящия обем на тези средства тази дейност
губи своя смисъл.
На фона на това през последните две години бяха въведени редица изисквания, с
които ние се съобразихме - СУПТО, СЕСПА,
верификация и НЗИС, и които изискваха значителни инвестиции от страна на аптеките,
за което те не получиха никаква дотация.
Фармацевтите не получиха и заплащане за
медицински специалисти на първа линия,
нито някаква друга подкрепа или признание
за усилията им като най-достъпните медицински специалисти, особено по време на
пандемия. Ние не поставихме табелки, че
само здрави хора влизат в аптеките, боледувахме тихомълком, като не е получен нито
лев компенсация за затворена поради > 12
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болест на персонала аптека, за разлика от
възприетата практика за други здравни
заведения. Всичко това ни даде основание
за завеждането на колективния иск, който
вероятно визирате във въпроса (към СГС за
установяване на неравноправно третиране
спрямо другите медицински специалисти),
както и логично доведе до подписването на
меморандум с Надзорния съвет на НЗОК. В
този меморандум се предвижда финансова
подкрепа за фармацевтите като медицински
специалисти на първа линия, но тя все още
не е факт. Разбира се, очакваме позитивно
развитие на събитията. За да стигнем дотук,
проведохме десетки срещи, на които консултирахме нашите искания с възможностите
на държавния апарат в няколко аспекта финансов, времеви и политически нагласи,
както и с нагласите на БЛС и представители
на производители на лекарства и пациентски
организации. Дори на най-високо ниво в държавата - в президентството, бяха обсъдени
проблемите на фармацевтичната професия
в България. БФС доказа последователност и
практичност в исканията си през всички тези
години и пред всички институции. Не сме
променяли позицията си, не сме се „качвали“
на ничий друг влак. Исканията ни са скромни, дори закъснели, и това, че те може да са
повод за такова „джедайско“ упражнение и
усилия, ме изумява... Това, което ние искаме,
е нещо, което здравият разум го изисква, а
пациентите отдавна очакват. Ако за приемането на такива малки, разумни неща, приети
и очаквани от всички заинтересовани страни, се полагат такива усилия, представете
си колко трудно ще бъде въвеждането на
истински реформи. Срещу какво ли ще се
изправят хората, които искат промяна и ще
нарушат статуквото на онези, които отдавна
са превърнали здравеопазването предимно
в бизнес.

сътрудничество и разбирателство. Това е документ, който не задължава страните по него
в юридически, а в морален аспект. Считаме,
че след като е подписан, би следвало да се
изпълни, още повече че бяха поети гаранции
за това и на срещата при президента. Ние
сме водени от желанието за осигуряване на
сигурен и редовен достъп на пациентите до
лекарствени продукти и други продукти, заплащани напълно или частично от бюджета
на НЗОК, както и за постигането на достойни
и равнопоставени условия на работа на магистър-фармацевтите като висококвалифицирани медицински специалисти.
Облекчението на работата на фармацевтите може да се постигне и чрез оптимизирането на контрола на електронното предписване
и отпускане на лекарствени продукти - това
е също нещо, около което консенсусно уж се
обединихме в меморандума, но на практика
преговорите с експертите от НЗОК не вървят
гладко. Всичко, което искаме, е и в полза на
пациентите. Въпреки че мерките са скромни, те са знак за положителна тенденция,
защото така повече аптеките ще бъдат стимулирани да работят с НЗОК и да отпускат
повече продукти, реимбурсирани напълно
или частично. Няма да бъдат връщани пациенти заради грешки и несъответствия в
предписанията, защото това, което искаме
да бъде заложено в електронното предписване, е контрол още на входа на процеса. На
лекарите и фармацевтите, ако това, около
което се обединихме в меморандума, бъде
приложено на практика, ще им бъде гарантирано, че рецептата, която е „стигнала“ до
етапа на отпускане, е коректно предписана
и проверена от системата.

Какво би могло да се направи за облекчаване на работата на фармацевтите на
първа линия?

- Към настоящия момент има редица
възможности за оптимизиране, които обсъждаме, но напредък се постига много
бавно и той е променлив. Трудно е, когато
се опитваме да правим дигитално здравеопазване с аналогово съзнание. Във всяко
зряло общество процесите по употреба на
лекарства са дигитализирани, така че се знае
как хората употребяват лекарствата, каква е
тяхната ефективност в реалния живот, какво
е нивото на съгласие с назначената терапия,

- Това, което може да се направи в спешен порядък, се съдържа в меморандума,
който бе подписан между надзорния съвет
на НЗОК и БФС. По своя смисъл меморандумът е дипломатически документ, в който са
изложени подробности за развитие на спорен въпрос и становищата на различните
страни на спора по него. Подписва се с цел за
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Работи ли системата за електронни рецепти и кои са основните затруднения
пред отпускането на лекарства, които
срещат вашите колеги и пациентите?

и когато се установят отклонения, се разработват успешни стратегии за справянето с
тях. В момента контрол по предписването и
отпускането на лекарствата се осъществява
едва при отчитането на дейността по НЗОК
на аптеките, което може да се случи дори седмици след като пациентът вече е започнал
терапията. В контекста на дигитализацията
това е недопустимо. Считаме, че най-ефикасният контрол е превантивният, който открива допускането на евентуални грешки още
на ниво предписване. В момента обаче се
разчита изцяло на контрол от фармацевта,
който ако забележи административни или
медицински отклонения от терапията, трябва да върне пациента при лекаря за корекция
на предписанието, което не само е неприятно
и неудобно за всички засегнати страни, но и
излишно, защото контролът може да е още на
входа, така както настояваме. Нещо повече
- обобщените данни от лекарствената употреба трябва да бъдат достъпни за всеки и на
базата на тях трябва да се вземат адекватни
и навременни решения за изпълнението на
модерна лекарствена политика.

Вие спечелихте заведеното от прокуратурата дело срещу вас, как протече за вас
изминалата година и половина след това
обвинение?
- Да, не само аз спечелих това дело. Спечелиха го хилядите хора, които ме подкрепиха.
Спечели го правдата. Спечелиха го българските фармацевти, защото оттук нататък
те знаят, че спокойно могат да говорят по
въпросите на лекарствоснабдяването. Още
повече след изказването на ръководителя
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на СГП, че това дело е било една грешка.
СГС ме оправда на втора инстанция през
лятото на 2021 г. - почти година и половина
след повдигането на обвинението. За мен
продължава да буди недоумение фактът,
че по повод на две интервюта, в които в
качеството си на председател на БФС съм
споделила публично налична преди това
информация за затруднения в снабдяването
на активни субстанции и производството
на някои лекарствени продукти, бях обвинена за престъпление, определена ми
бе като мярка за неотклонение гаранция
от 20 000 лв., направена ми бе полицейска
регистрация и бях изпратена на съд. Изумително... В XXI век! В една държава, която
е член на ЕС повече от 15 години... Това,
разбира се, изуми и редица международни организации, които реагираха остро и
своевременно. Случаят влезе като нарицателен за погазване на основни човешки
права по време на пандемия и злоупотреба
на власт. Не искам да прозвучи иронично,
но благодарение на тази ситуация видяхме,
че Българският фармацевтичен съюз може
да бъде единен, че обществото вече не е
толерантно към извращенията с правото,
че хората припознават фармацевтите като
медицински специалисти на първа линия
и повече от тях научиха, че исканията на
фармацевтите всъщност ще облекчат лекарствоснабдяването и следователно тяхното
ежедневие. Започна по-открито да се дискутира недостигът на лекарства.
Разбира се, в резултат на обвинението
(всъщност те бяха две) претърпях доста
вреди в личен аспект, както аз, така и > 14

14 | Здраве

семейството ми, но не искам да акцентирам
върху тях в това интервю. Само ще споделя, че предстои завеждане на иск за обезщетение, доколкото изобщо може да има
финансов еквивалент на стреса, влошеното
здравословно състояние, изгубеното време
и пропуснатите възможности за по-продуктивни от събирането на документи за данъчна проверка доказателства за правотата на твърденията и явяването по съдебни
заседания дейности. Важното е след един
такъв опит всеки да си направи изводите
и да продължи напред. Ние, българските
фармацевти, продължихме по-обединени.
Личният аспект е важен за мен и моето
семейство, не за членовете на БФС или за
обществото. В обществен план обвинението
послужи за нещо полезно... Едва ли обаче
това е била първоначалната цел на прокуратурата. Всъщност никой не разбра каква е
била целта й... Но това вече не е важно. Нито
е важно какво е искал „да каже авторът“
(както едно време ни питаха в часовете по
български език и литература), нито кой е
бил той, т.е. поръчителят. Важното е, че
този абсурд се случи и прокуратурата не се
отказа да повдига обвинения до последно
въпреки безспорните доказателства за правотата на твърденията ми. По-важното е
това да не се случва с никой друг повече
и това бе потвърдено от ръководителя на
Софийската градска прокуратура, Илиана
Кирилова, която официално, визирайки
случаят с моето обвинение, каза: „Имаме
мотивите на съда. Прочели сме ги, изучили
сме ги, за да не допускаме бъдещи грешки.“
Нищо, че следващият, който трябваше да
бъде обвинен, ако прокуратурата бе приложила същия аршин, трябваше да е бившият
премиер на страната (за изказването му за
прилагането на ваксини с изтекъл срок на
годност). Оттук нататък всички очакват
последователното поведение на прокуратурата и за други потенциални „обвиняеми“.

Как си обяснявате високия брой лекарствени продукти, включени в забранителния списък поради недостиг? Смятате ли, че системата работи със 100%
от необходимата информация, и кой контролира дали тя е коректна?
- Вероятно визирате факта, че Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ)
преди известно време спря временно износа
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Едва ли причината за недостиг е еднаква за тези
297 лекарства. Ефективните решения са индивидуални, взети въз основа
на достоверна информация, обсъждане с всички
заинтересовани страни
и при поставяне на интересите на пациентите
в центъра
на 297 лекарствени продукта. Този забранителен списък се генерира автоматично от
специализираната електронна система за
проследяване и анализ на лекарствените
продукти (СЕСПА), която се администрира
от ИАЛ. Това, че тези лекарства са попаднали в този списък, означава, че към момента
на генерирането му е имало количества помалко от 65% от необходимите количества
за задоволяване на здравните потребности
на населението за период от един месец.
Тези количества се изчисляват на базата
на ретроспективни данни за средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 месеца.
Тоест системата регистрира автоматично
риска от недостиг на базата на данните,
които се подават от производителите и
търговците. Аптеките всеки ден подават
към тази система информация за доставените, отпуснатите и наличните лекарствени продукти. Гаранция за коректността на
информацията са всички субекти, които я
подават - притежатели на разрешения за
употреба, търговци на едро и дребно с лекарства, както и, разбира се, Изпълнителната агенция по лекарствата. Агенцията
е гаранция и за сигурността на данните,
и за коректното им интерпретиране. Временното спиране на износа не означава автоматично, че засилен износ е причина за
този недостиг, а означава, че количествата
не са достатъчни за българските пациенти и че с ограничаването на износа ще се
предотврати допълнително задълбочаване
на ситуацията. Отделно е необходимо да се
установят причините на този недостиг за
всеки конкретен лекарствен продукт от този
списък, защото причините може да са от
различен характер, например производствени причини, маркетингови или др. Също
така е необходимо да се използва целият
инструментариум за справяне със ситуации на недостиг, а не само ограничаване

на износа - например генерична замяна,
улесняване на паралелния внос, използване
на терапевтични алтернативи, връщане на
баланса в лекарствената политика и пр.
Няма универсално решение за справяне с
недостига на лекарствени продукти, тъй
като неговата специфичност се обуславя
от вида на лекарствения продукт, наличието на терапевтичните алтернативи и конкретната причина/и за недостиг - едва ли
причината за недостиг е еднаква за тези 297
лекарства. Ефективните решения са индивидуални, взети въз основа на достоверна
информация, обсъждане с всички заинтересовани страни и при поставяне на интересите на пациентите в центъра. Генерирането
на подобни списъци е първата крачка към
ефективните решения. Далеч не единствената обаче... В този смисъл смятаме, че системата трябва да бъде надградена. Това, че
според данните в СЕСПА има наличности
от даден лекарствен продукт, не означава
автоматично, че всички аптеки имат достъп
до него. Системата трябва да позволява на
аптеките да „виждат“ в кой склад какво е
налично. Това, че държавата в лицето на
ИАЛ има информация, не значи, че тази
информация е достъпна за аптеките. Това
бе на практика една система, наложена
от държавата, която аптеките платиха, за
която дължат глоби, ако подадат грешна
информация (независимо от причината
за грешката) в размер на до 10 000 лв., а не
могат да ползват. Реално тя не работи за
аптеките и пациентите, но има потенциал
това да стане с нейното усъвършенстване.
Това може да стане с елементарни доработки, които не изискват значителни инвестиции, а само воля. Демонстрацията на воля
обаче, както е поемането на отговорност от
страна на институциите като резултат, се
оказа много трудна, особено напоследък.
В XXI век желанието за правене на добро
без насрещен интерес се оказа по-ценно от
финансовия ресурс, който всъщност е наличен. Трябва работещо чувство за общност,
желание да оставиш нещо работещо след
себе си и издигане над личния интерес и
его, за да се оценяват и реализират такива
възможности. Видяхме, че има такива хора
и на ръководни постове, което е положително и обнадеждаващо. Надяваме се такъв тип
овластени хора да станат повече в бъдеще.
Интервюто взе Десислава Николова

Хишам Сабри,

Генералният мениджър на „Рош“ за България

Ние правим това,
от което пациентите ще се
нуждаят утре
Г-н Сабри, тази година „Рош“ отбелязва
125 години, малко или много са за това за
една компания?
Нашата годишнина е много специална за
нас, не само заради годините, които са се
натрупали, а защото през цялото това време нашата основна мисия остава непроменена, а именно да правим днес и сега това,
от което пациентите ще се нуждаят утре.
Това е и причината да идваме на работа
всеки ден.
„Рош“ е изключително богата на история компания, с традиции, семейна.
Днес фамилиите, основали компанията,
продължават да държат мажоритарния
дял с право на глас в нея, което е рядко
срещано в днешно време. В тази връзка
125 години определено са достатъчно, за
да разработим иновациите, които промениха революционно някои области с непосрещнати медицински нужди. Това не
трябва да учудва никого, защото „Рош“ е
компания с ясен фокус към иновацията
и креативността е част от нашето ежедневие. Ние концентрираме енергията си
изцяло върху лекарствата, отпускани с
рецепта, и диагностични решения, вместо
да диверсифицираме дейността си в други
сектори като генерични и биоподобни лекарствени продукти, лекарства, отпускани
без рецепта, и други. В тази насока „Рош“
е един от най-големите инвеститори сред
фармацевтичните компании в изследователска и развойна дейност. Имайки фармацевтична и диагностична дивизия под
един „покрив“, ни прави още по-уверени,
че можем да предоставим услуги по целия път на пациента за неговото лечение.

Освен лидер в иновации „Рош“ е една от
компаниите с най-голямо устойчиво развитие на индустриите фармация, биотехнология и природни науки вече 13 поредни
години според Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI).
Всичко това е невъзможно да се случи и
издържи всичките тези години без хората,
които са част от компанията. Изключително горд съм, че работя с талантливи и отдадени хора тук, в България, и по целия свят,
които ежедневно работят за подобряване
живота на пациентите.

А какви са нуждите на пациентите днес?
И как според вас здравните системи се
справят с тях, най-вече в България?
Това е реално темата, която ни вълнува
най-много. Как да посрещнем нуждите на
пациентите и нашите усилия да донесат
полза за тях. Определено, ако трябва да
използвам една дума за нуждите, би била:
устойчивост. Здравна система, която е
устойчива и е основана на нуждите на пациентите, носи по-високи ползи и по-добри
услуги за тях. В същото време тази дума е
трудна за изпълнение, особено в последните 2 години, в които приоритет на всички
здравни системи и особено в България е да
се справят с пандемията от COVID-19. Как
да се справим със сегашното предизвикателство, но да не пренебрегваме останалите
социално значими заболявания и нужди на
пациентите, остава основна грижа за нас.
Грижа и отговорност. Определено една от
положителните страни, които донесе пандемията, е потвърждението, че навременното
партньорство на различните заинтересо-

вани страни в здравеопазването води до
бързи резултатите, които носят полза за
пациентите. Това не трябва да спира и ние
като компания

оставаме ангажиран партньор за изграждането на устойчивост на здравната ни система
Съществуването и прилагането на национална здравна стратегия е от основно
значение за устойчивостта на системата,
а нуждата от предвидима стратегия на
финансиране би довела до улеснен и бърз
достъп по иновативни терапии. България
има голям напредък през последните години в това отношение, но определено има
какво да се желае, за да стигнем страните
от Западна Европа. Например за периода
2016 - 2019 година само 32% от новите лекарства, одобрени от ЕМА, са налични в
България, като спрямо средното за ЕС са
необходими допълнителни близо 250 дни
повече, за да могат пациентите в страната
да се лекуват с тях.

Здравеопазване, основано на данни, които
водят до ползи за пациентите
и ефективност на здравната система, е
също нещо, което води до устойчивост.
Това е и наш основен приоритет. Още повече здравните данни и тяхното използване
е „гореща“ тема на европейско ниво през
последните години и най-вече месеци. В
началото на 2022 г. очакваме да излязат
различни становища и регламенти (пример: European Health Data Space - EHDS),
които да помогнат на страните от ЕС да
изградят единна стратегия за управление,

съдържание от

споделяне и използване на здравни данни,
които да позволят на гражданите от ЕС и
лекуващите ги лекари да имат лесен достъп
до тях във всеки момент и във всяка точка
от съюза. Освен първичното използване на
здравните данни, свързано със здравното
състояние на даден пациент, на европейско
ниво се обсъжда и използването на здравните данни за вторични цели, което да
послужи за по-бързо и лесно разработване
на иновации, за научни изследвания, за
изграждане на по-ефикасни реимбурсни
модели, ориентирани към пациента и найвече да доведат до ефективни политики в
областта на здравеопазването. Всичките
тези дискусии не могат да не доведат до
въпроса къде сме ние като държава в тези
процеси и най-вече дали сме подготвени.
Основна стъпка за подготовка е

дигитализацията на здравеопазването

ПРОФИЛ
ХИШАМ САБРИ има дългогодишен опит в сферата
на здравеопазването. От януари 2003 г. заема последователно различни позиции и функции в четири
мултинационални фармацевтични компании - Eli Lilly,
Johnson & Johnson, Novartis Oncology и Roche. Към екипа
на Roche се присъединява през януари 2015 г., заемайки
различни ръководни функции в Саудитска Арабия, Ливан, Йордания, Сирия и Палестина. Г-н Сабри завършва
„Фармацевтични науки“ в университета в Кайро, Египет. По-късно получава магистърска степен по бизнес
администрация със специализация по маркетинг от
Университета в Лестър, Обединеното кралство.
Основна мотивация в работата му е постигане на
устойчивост на здравните системи, което да води до
повече ползи за пациентите.

- цел, която се обсъжда доста, но към момента липсва стратегическа рамка за нейното
постигане на национално ниво. Ние смятаме, че е нужна цялостна секторна стратегия за дигитализация на здравеопазването.
Това, разбира се, е процес, който трябва да
се случи в партньорство с доста страни в
сектора, както и е необходима политическа
воля за вземане на важни решения. Оптимисти сме, че съвсем скоро в страната ще има
такава стабилност и воля това да се случи,
като ние като компания оставаме отворени
за партньорство и работа в тази посока.
Здравеопазването, основано на данни,
неизбежно води и до персонализирана грижа и лечение на пациента, което също би
довело до устойчивост на здравната система. „Рош“ е пионер в персонализираното здравеопазване. То обаче не е само за
лечение и превенция на заболявания за
отделни пациенти. Персонализираното
здравеопазване е и концепция за преосмисляне на здравната система за бъдещите
поколения. Персонализираната медицина
може да осигури ефикасност, която да запази устойчивостта на здравните системи
в условията на нарастващи разходи. За да
се случи обаче, здравните системи трябва
да се развиват с бързи темпове. Подходите за споделяне на данни, дизайнът на
клиничните изпитвания и регулаторните
процеси се засягат от дигитализацията на
здравеопазването и са пряко свързани с
разгръщането на потенциала на персонализираната медицина.
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Деян Денев,

изпълнителен директор на Асоциацията
на научноизследователските фармацевтични компании

Дигитализацията
и ранното лечение
на заболяванията са
рецептата за по-добра
здравна система

Н

Най-важната спешна стъпка, която трябва
приеме новото управление, е да създаде
силен екип, който да ръководи здравеопазването през следващата година с нужната политическа подкрепа, и да му даде
инструментите да го направи, да укрепи
здравната система догодина, смята Деян
Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании.
Според него първият инструмент, разбира се, е

Бюджетът за здравеопазване
през следващата година.
„Особеността му ще бъде, че той трябва да бъде готов да посрещне голям брой
пациенти, които са недиагностицирани,
недолекувани, заболяванията им не са
им били под контрол през последните две
години в резултат на пандемията. Между другото Българският лекарски съюз и
Националното сдружение на общопракти-

КАПИТАЛ | 2021

Десислава Николова | desislava.nikolova@capital.bg

куващите лекари след удължаването на
протоколите за получаване на лекарства,
платени от здравната каса, алармираха, че
това удължаване вече три пъти по време
на пандемията е намалило контрола върху
хроничните заболявания, защото просто
тези пациенти не ходят на лекар. Получава се така, че пациентите се страхуват да
посетят кабинетите им, а в същото време
лекарите са фокусирани в друга област,
защото много от тях са по COVID отделенията и просто нямат нужното време да
наблюдават хронично болните пациенти,
онкологичните пациенти и т.н. Наред с
борбата с поредната вълна на пандемията
догодина системата трябва да е готова за
посрещане и на вълна от пациенти, хронични и онкологични, които са недолекувани,
недиагностицирани или не добре лекувани“, казва Денев.
Според него здравната каса може да посрещне тези пациенти заради намаляващите хоспитализации около пандемията и ако

получи увеличение на бюджета, сравнимо
с това от предходните години - 8.10%, без
в това число да влиза COVID свързаното
увеличение на средствата й.

Лекарствената политика
В Позитивния лекарствен списък в момента са включени около 4600 лекарствени
продукта, като по-голямата част от тях
заплаща здравната каса - за домашно лечение и за терапия на пациентите при лечение в болница. Здравното министерство
покрива лекарствата за ХИВ/СПИН, психиатрични медикаменти и медикаменти
срещу туберкулоза, а от миналата година
и лекарствата срещу ковид.
От една страна, здравната каса не покрива напълно стойността на лекарствата
на всички пациенти, а го прави само частично. От друга, пациентите доплащат
или сами си купуват лекарства на стойност около 2 млрд. лв., при положение че
НЗОК покрива стойността на лекарства

за 1 млрд. лв. Не на последно място и тези
средства не са достатъчни да покриват
лекарствата, които НЗОК трябва да плаща, и лечението съществено надвишава
бюджета й в продължение на три години.
При медикаментите без аналог действат
няколко механизма - през първата година
компанията подарява лекарството си на
НЗОК, като доплаща ДДС за него, в останалите случаи на лекарство без аналог тя
дължи задължителна отстъпка от цената
от 10%, както и допълнителна отстъпка без
ясен размер. В допълнение - ако лекарите
изпишат повече опаковки от лимита на
касата за плащане на определена лекарствена група, производителят е длъжен
да й върне всички средства над лимита.
„През тази година очакваме средствата,
които индустрията връща на касата, да са
от порядъка на 270 - 280 млн. лв., което е
близо до сумата от миналата година, тоест ние наблюдаваме въпреки пандемията
през 2020 и 2021 г. едно стабилизиране на
обема на компенсация и отстъпки, които
индустрията връща на НЗОК. Това са около
18% от плащанията на касата към болници
и аптеки. Тъй като има риск обемът на
компенсациите да продължи да се увеличава, трябва да се предприемат нужните
действия за устойчиво бюджетиране, за
да не се поставя под риск лекарственото
снабдяване през следващата година. За да
се случи това, е необходимо увеличение на
бюджета на НЗОК, което да гарантира, че
обемът на отстъпките и компенсациите ще
остане на същото ниво, като това включва
и поетия ангажимент за увеличаването на
таксата за обработка на рецептата за напълно платените лекарства от 2 на 4 лева,
която също е част от средствата и изисква
допълнителен ресурс“, казва Денев.
Според него пандемията не трябва да
прекъсва или да блокира процеса на оценяване на нови терапии и договаряне на
отстъпки. За съжаление обаче към края
на октомври изключително малък процент
от заявените за включване в Позитивния
лекарствен списък нови лекарства и нови
показания на вече заплащани медикаменти са наистина включени и определено
е налице риск от един административен
мораториум върху новите терапии.
„Затова през последните няколко седмици като индустрия работим и с Нацио-
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налния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствата, и със здравната каса, за да им
помогнем да преодолеят това забавяне, за
да не останат българските пациенти без
достъп до иновативни терапии, които са
оценени за нужни, минали са процеса на
оценка на здравните технологии и изчакват или становище от НЗОК, или договор
за отстъпка, или се намират на някакъв
етап от процедурата. Става въпрос за 25
нови лекарства и над 20 заявления за разширяване на терапевтичните показания,
които също имат готови доклади и оценка
на здравните технологии. Институциите
полагат усилия, надяваме се това огромно
забавяне да бъде преодоляно“, казва Денев.
Той конкретизира, че става въпрос за
продукти за лечение на онкологични заболявания, редки заболявания, хематологични заболявания, множествена склероза,
бъбречни заболявания и много други.
„Някои от тях са животоспасяващи,
безалтернативни, дават възможност за
по-добро лечение на хиляди пациенти, а
в някои случаи дори говорим за терапии,
които са по-изгодни на НЗОК, откол- > 20

Профил
Деян �енев заема позицията на
директор ARPharM от октомври
2003 г. Юрист по образование, дипломирал се от СУ “Св. Климент
Охридски”, експерт по фармацевтично законодателство и лекарствена политика. Като директор
на асоциацията води активностите на научноизследователската
фармацевтична индустрия по
ключови въпроси, касаещи лекарствената политика и регулации,
интелектуална собственост
и развитие на фармацевтичния
пазар.
Член на Комисията по прозрачност като представител на
фармацевтичната индустрия
в България от януари 2008 г. до
февруари 2013 г.
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кото заплащаните в момента. Всички те
са заплащани в цяла Европа, достъпни
са за пациентите там и не бива да се бави
процесът, защото по закон пациентите
ще трябва да ги чакат още една година.
Процесът трябва да приключи някъде до
средата на декември.
Отстъпките и връщането на средства на
здравната каса доведоха до това, че през
последните две години две от мултинационалните компании в топ 10 по продажби в
стойност напуснаха България и преминаха
към партньорски модел, което означава,
че техните лекарства продължават да се
разпространяват, но вече чрез компании,
които не са част от структурата на мултинационалната фармацевтична компания,
а от независими компании, които имат
съответните лицензионни споразумения.
Това, разбира се, е лош знак за пазара, за
условията за бизнес и за пациентите.
„Няма как да не се отрази върху сектора.
Това показва, че инвестициите в здравеопазването не са достатъчни, за да задържат тези компании на българския пазар.
Ангажиментът, който компаниите имат
към българския пазар, се изразява не само
в осигуряването на лекарствени продукти,
но и в провеждане на клинични изпитвания. С оттеглянето на компаниите тези
инвестиции няма как да не намаляват. При
възникнали критични ситуации, такава,
каквато беше ситуацията с COVID, недостигът на определени продукти за кратки
периоди беше много бързо преодолян, защото компаниите имаха структури в България. Липсата на структури в България
означава, че при бъдещи такива ситуации
много по-трудно те ще бъдат преодолени“,
прогнозира Денев.

каса да удължава хартиените протоколи,
за да не се налага пациентите да се редят
на опашка в касата за заверка и да се заразят. Ако електронните протоколи към
момента работеха, нямаше да се налага
удължаването на хартиените и пациентите
щяха на всеки шест месеца да посещават
за преглед своя лекар, състоянията им да
бъдат контролирани и да получават своя
нов електронен протокол, без да го носят в
РЗОК. От началото на годината очакваме
това да се случи и сме готови да подпомогнем този процес, включително и чрез
участие в пилотни проекти, така че тези
електронни протоколи да сработят и да не
се налага пациентите да ходят до РЗОК и
да чакат със седмици, за да си получат терапията и да не се налага да я прекъсват“,
казва Денев.
Според него вторият акцент на новото
правителство би трябвало да бъде поста-

вен върху това електронните системи на
лечебните и здравните заведения и Националната здравна информационна система
да бъдат свързани и да си „говорят“, да
обменят данни и информация за лечението
на пациентите, за да може всеки лекар да
разполага с цялата информация за пациента и да го лекува по най-добия възможен
начин.
„Така и хората, които управляват здравната система, ще имат най-добрите данни,
за да взимат най-добрите управленски решения, защото в момента те управляват на сляпо. Конкретно по отношение на лекарствата
наличието на данни от реалната медицинска
практика за лечението на пациентите може
да помогне както по отношение на взимане
на решения, свързани с публичното заплащане на лекарствата, така и за иновативни
подходи при договарянето на условията на
реимбурсация на лекарствени продукти,
които са свързани с постигнатите резултати
от лечението“, казва Денев. Според него това
важи не само за лекарствата, а и за цялата
здравна система, в която заплащането трябва да бъде обвързано с постигнатия здравен
резултат. За да се знае резултатът обаче,
трябва да съществува интегрирана оперативно съвместима със съществуващите
системи на лечебните заведения.
Третата стъпка, в която индустрията би
могла да помогне, е създаването на скринингови програми за ранно откриване на
тежки заболявания.
„В България недобрите здравни резултати до голяма степен се дължат на късното
откриване на заболяванията, основно на
онкологичните, но не само. Създаването
й в рамките на един бъдещ Национален
антираков план или планове за останалите социално значими заболявания на
определен брой работещи, национални
скринингови програми, при които пациентите трябва да бъдат издирвани за ранна
диагностика, а лекарите - мотивирани да
ги лекуват, трябва да бъде приоритет. И
то в кратки срокове, а не след 5 години, за
да може българските пациенти да стигат
до лечение много по-бързо, отколкото в
момента, и това да се случва с прецизна
диагностика, която дава възможност за
много по-добри резултати от лечението правилното лекарство, персонализирано
за правилния пациент“, смята Денев. 

Преодоляването
на препятствията
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Асоциацията на научноизследователските
фармацевтични компании смята, че може
да подпомогне здравната система в още
много аспекти, извън конкретната доставка на лекарства, и един от тях е дигитализацията на системата, за да може тя да
стане по-ефективна и да постигне по-добри
здравни резултати.
„Първият аспект са електронните протоколи за лекарства, които все още не работят, което е причина да се налага здравната

Деян Лаковски,

директор AstraZeneca клъстер Балкани (България, Сърбия, Хърватия, Словения и Западните Балкани)

Работим за бъдеще, в което
всички ще имат достъп до
устойчиви здравни грижи,
лечение и превенция
AstraZeneca е една от водещите иновативни компании в света. Кои са заболяванията, които сте поставили във фокуса на целия си научноизследователски
потенциал? Какви са приоритетите на
компанията на глобално ниво?
AstraZeneca е глобална биофармацевтична
компания, която разработва иновативни
терапевтични решения за социално значими заболявания и поставя здравните
нужди на пациента в центъра на всичко,
което прави. В този смисъл ние правим
значителни инвестиции в научноизследователска и развойна дейност. Фокусираме
се върху откриването, разработването и
осигуряването на достъп на пациентите до
лекарства за онкологични, сърдечно-съдови, бъбречни, метаболитни, респираторни
и имунологични заболявания.
В онкологията например фокусът ни е
върху едни от най-агресивните и трудно
лечими ракови заболявания. Амбицията ни
е да открием лекарство за рака, като първо
го трансформираме в хронично заболяване
като междинна стъпка, което вече е реалност за някои онкологични локализации.
Към настоящия момент AstraZeneca има
утвърдени персонализирани терапии, които подобряват прогнозата на пациентите
с едни от най-агресивните онкологични
заболявания като рак на яйчниците, рак на
гърдата и рак на белия дроб. В България
компанията финансира и необходимата
диагностика, чрез която се идентифицират
пациентите, които биха имали полза от
лечението.
Целта ни е да подобряваме достъпа до
здравеопазване чрез инвестиции в персонализирана медицина и подкрепа за лечение
в ранните етапи на заболяването.

Тази година разширихме портофолиото
с терапии за редки болести чрез придобиване на специализираната биофармацевтична компания Alexion.
Базирана в Кеймбридж, Великобритания, AstraZeneca работи в над 100 страни
в света и нашите иновативни терапии се
използват от милиони пациенти по целия
свят. Вярваме, че работим за бъдеще, в което всички хора ще имат достъп до устойчиви здравни грижи, до лечение, осигуряващо
по-добро качество на живот и превенция.

AstraZeneca допринася значително в глобалната борба срещу COVID-19 - какво е
отражението върху компанията?
За последните близо две години
AstraZeneca постигна значителни успехи, от които сме невероятно горди. Постигнахме безпрецедентно партньорство
с Оксфордския университет, чиито учени
разработиха ваксината срещу COVID-19.
То беше договорено само за 10 дни като
спешен отговор на ескалацията на пандемията от COVID-19. Екипът в Оксфорд
припозна в AstraZeneca партньор, който
ще ускори глобалното клинично развитие,
ще увеличи мащаба на производството и
ще доведе до широк и справедлив достъп
до ваксината в цял свят. Ние направихме
повече от всяка друга компания, за да
осигурим достъп до ваксини навсякъде
по света, независимо от нивото на доходите
в страните. По-голямата част от нашите
ваксини са доставени в страни с ниски и
по-ниски средни доходи. AstraZeneca беше
и първата фармацевтична компания, която
заяви готовност за доставки на ваксината
по инициативата COVAX на СЗО. Доставихме 2 милиарда дози в над 170 страни за

една година! Никога досега не е правено
нищо в този мащаб, и то само за няколко
месеца, когато обикновено са необходими
години. Всичко това безспорно повлия върху чувството за принадлежност към една
истински социално отговорна компания
на екипите ни по цял свят. Мотивира ни
да работим още повече и да търсим нови
посоки за борба с пандемията, като за целта
бе създаден нов отдел, който работи върху
ваксини и имунотерапии.
Едно от стратегическите направления е
осигуряване на защита от COVID-19 на уязвими групи от населението, които поради
някакво основно заболяване не могат да
изградят собствен имунитет след ваксиниране. Това са пациенти с трансплантации,
вроден имунен дефицит, злокачествени
заболявания на кръвта или такива с автоимунни заболявания, които получават
лекарства, потискащи имунитета. В напреднал етап на развитие е комбинация от
дълго действащи антитела, която с една
доза може да защити незабавно пациентите от зараза поне за 6 месеца, както и
да предотврати развитието на тежко заболяване при вече заразените. Работим с
регулаторните власти в Европа и в САЩ,
за да осигурим достъп до такава профилактика и терапия.

Как процесите вследствие на пандемията повлияха на финансовото състояние
на AstraZeneca?
В глобален мащаб AstraZeneca е в период
на растеж. През последните две години отбелязва двуцифрен ръст, като продължаваме и през настоящата 2021 г. и очакваме
тази тенденция да продължи до 2025 г.
Растежът е стабилен във всички гео-

съдържание от

Новата структура на Балканите също
така е предпоставка и възможност за обмяна на опит, развитие и разрастване на
екипа, което също е сред нашите приоритети. Вече имаме резултати и AstraZeneca
на Балканите допринася с растеж 16.1%,
като същевременно въвежда иновации,
за да отговори на непосрещнатите нужди
в целия регион.
В България имаме страхотен екип, с който ще продължим да развиваме плановете
за растеж и инвестиции.

AstraZeneca има сериозна социално отговорна политика както по отношение на
опазването на околната среда, така и по
отношение на опазването на общественото здраве с фокус върху младите хора.
Как пандемията повлия върху тази дейност на компанията?

ПРОФИЛ
графски региони и терапевтични области,
тъй като ние продължаваме да развиваме
нашето портфолио с лекарства, променящи
живота.
С увеличените инвестиции в научноизследователска и развойна дейност ние
продължаваме да градим бъдещето на
AstraZeneca и да надграждаме нашите
постижения.
AstraZeneca на Балканите не прави изключение.

Пр ез т ази г о ди н а б е сф орм ир а н
„AstraZeneca клъстер Балкани“ - как тази
трансформация повлия на развитието
на компанията в региона и какви са приоритетите ви като ръководител на
структурата?
Създаването на новата структура е продиктувано от идеята за разрастването на екипа
и допълнителен ръст, предвид очаквания
голям брой нови продукти и индикации.
Със сформирането на клъстер „Балкани“ си поставяме за цел да помогнем да се
подобри достъпът до качествено и иновативно лечение, както и да представим новите терапевтични решения за пациентите
във възможно по-кратки срокове.

ДЕЯН ЛАКОВСКИ се присъедини
към AstraZeneca през март 2021
г. като директор на клъстерна структура, която включва
България, Сърбия, Хърватия,
Словения и Западните Балкани.
Има над 20-годишен опит във
фармацевтичната индустрия,
като има богат опит с управление
на екипи в страни от тази част
на Европа. Лекар по образование,
грижата за пациента е в неговата природа и присъединяването
към AstraZeneca- компания с фокус
върху пациентите - е естествена
стъпка в неговото професионално
развитие. В новата си роля той
се стреми към изграждането на
разнообразен, силен и перспективен екип, с ключова роля в ускоряването на растежа на компанията
в Балканския регион. Основните
приоритети са представянето
на нови терапевтични решения и
подобряване на организационните
възможности чрез иновативен
модел на ангажираност на партньорите и пациентите.

Където и да работим по света, ние се стремим да окажем положително въздействие
върху хората и общностите, в които живеят. Един от много примери в това отношение е Young Health Program (YHP) - глобална програма за превенция на незаразните
заболявания с фокус върху младите хора
на възраст от 10 до 24 години, която стартира преди 10 години. В партньорство с
УНИЦЕФ тя достигна до повече от 30 страни и 12 милиона младежи с информация
за незаразните заболявания и рисковите
фактори за проблеми с психичното здраве
и затлъстяването, превенция от тютюнопушене и др.
В България AstraZeneca реализира националната социална кампания „МОЖЕЩИТЕ/Разкрий силата си“, насочена към
превенция на тютюнопушенето сред учениците на възраст 12 - 16 години.
Екипът ни тук има силно изразена позиция относно необходимостта всички заедно
да се грижим за опазването на околната
среда и по-точно за подобряване на качеството на въздуха като превенция срещу рака
на белия дроб. От края на 2018 г. до сега сме
засадили 380 дръвчета, които допринасят
за пречистването на въздуха в София и в
дворове на лечебни заведения и ключови
места в шест големи града на страната.
Усилията на компанията в опазването
на околната среда на глобално и местно
ниво получават високи оценки. През 2020 г.
„AstraZeneca България“ получи глобалното признание Lead in Sustainability
Award. В началото на ноември тази година
AstraZeneka получи наградата Terra Carta
Seal от принца на Уелс - Негово кралско височество принц Чарлз, в знак на признание
за водените устойчиви политики.
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Ковид ваксините
позлатиха Pfizer,
Biontech и Moderna

З

И AstraZeneca започва да сключва
търговски договори за своята
Кирил Кирчев | kiril.kirchev@capital.bg

Западните производители на ваксини срещу короновируса вече берат плодовете на
своя труд. Годината се очертава да е много
добра във финансово отношение за Pfizer,
Biontech, Johnson & Johnson и Moderna, а
AstraZeneca променя ценовата си политика
за развитите страни. Предвижданията са, че
следващата година ще бъде също успешна,
защото здравният проблем в света все още
не е разрешен.

Следващата година ще
бъде също успешна,
защото здравният
проблем все още не е
разрешен.
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Лидерите
Безспорно най-големият печеливш досега
е американският фармацевтичен гигант
Pfizer. Той очаква 36 млрд. приходи от продажбата на ваксината срещу ковид през
тази година, която е разработена с германския му партньор BioNTech. Компанията
прогнозира също така, че приходите � от
продажби догодина ще достигнат 29 млрд.
долара, което е над прогнозите на анализаторите и за двете години.
Фармацевтичната компания очаква да
подпише още договори със страни, които
може да увеличат допълнително продажбите на ваксината � догодина. Тя има капацитет да произведе 4 млрд. дози през 2022 г.
и базира прогнозите си върху продажбите
на 1.7 млрд. дози. Ваксината на компанията
първа получи разрешение за употреба в
САЩ миналата година. Приходите от нея
ще бъдат 44% от общите й продажби през
тази година, което показва колко е важна
за компанията.
Приходите от продажбите на ваксината
Comirnaty - каквото е търговското й наименование, изпреварват сериозно тези на конкуренти като Moderna и Johnson & Johnson,
които изпитват трудности с производството

и трябваше да се справят с опасения около
страничните ефекти на ваксините си.
Според анализатора Вамил Диван от
компанията Mizuho дългосрочните приходи, които компанията може да генерира от Comirnaty, остават неизвестни и ще
бъдат определени отчасти от развитието
на пандемията, както и от конкурентната
динамика на пазара.
Pfizer поделя поравно брутната печалба
от ваксината в повечето страни в света с
германската BioNTech, която също повиши
прогнозите си за продажбите. Ръководството й очаква постъпления в диапазона между
16 до 17 млрд. евро. През третото тримесечие
BioNTech увеличи приходите си до близо 6.1
млрд. евро, а оперативната печалба - до 4.7
млрд. евро. За деветте месеца на годината
приходите на биотехнологичната компания
скочиха 100 пъти - 13.4 млрд. евро, благодарение на ваксината срещу ковид. Оператив-
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ната печалба за периода е 10.6 млрд. евро,
а нетната - 7.1 млрд. По този начин германската компания стана най-печелившата във
фармацевтичния сектор в страната.

Леки затруднения
Конкурентите от Moderna и Johnson &
Johnson също успяха да осребрят усилията си, довели до създаването на ваксини
срещу ковид, макар и да имаха затруднения
от различен характер.
Moderna предупреди, че няма да постигне целите си за доставка за тази година,
което не се одобрява от Белия дом, влезе
в патентен спор с правителството в САЩ,
а регулаторите имат опасения за редкия
риск от сърдечно възпаление при хората,
които приемат нейната ваксина, макар че
компанията ги отхвърли. В резултат на
тази комбинация от фактори компанията
не изпълни прогнозите за продажбите за

третото тримесечие. Постъпленията през
периода са били 5 млрд. долара, всички от
продажбите на ваксината. Очакванията
на ръководството са за годишни приходи
между 15 млрд. и 18 млрд. долара.
Johnson & Johnson също се опитва да се
справи с проблемите в производството и
безопасността си и да настигне конкурентите си. Компанията повиши прогнозата за
приходите си за 2021 г. и съобщи, че очаква
да продаде ваксини срещу ковид-19 за 2.5
млрд. долара. Въпреки че еднодозовата
й ваксина беше одобрена в САЩ няколко
месеца след тези на Pfizer и Moderna, прогнозата за продажбите на ваксината все още
изостава значително от тези на конкурентите и показва колко сериозна е надпреварата.
Ваксината на Johnson & Johnson се ползва най-слабо в Европа спрямо останалите
одобрени ваксини, като среща трудности и в
САЩ. Компанията очаква да продаде между
500 млн. и 600 млн. дози от ваксината тази
година, обяви главният финансов директор
Джоузеф Уолк.

На по-високи цени
Английско-шведската AstraZeneca обяви,
че започва да продава ваксината, която
разработи съвместно с Оксфордския университет, на по-високи цени в развитите
страни. Очакванията са това решение да й
донесе „скромни печалби“. Компанията
обаче явно променя политиката си, защото през пролетта изпълнителният
директор Паскал Сорио беше заявил
пред Financial Times, че ще спре да продава ваксината на производствената
цена чак когато пандемията приключи.
Приходите на AstraZeneca от продажбата на ваксини през третото
тримесечие са доста по-скромни в
сравнение с тези на Pfizer и Moderna.
Постъпленията са били 1 млрд. долара. Маржовете на печалбата на двете конкурентни
компании също са значително по-високи. Въпреки това броят
на продадените от английскошведската компания ваксини
се увеличава всяко тримесечие
на годината, като за първото те
възлизат на 894 млн. долара, а за
второто - 275 млн.
Общите приходи са се увеличили с 48%
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Надежда и за хапчето
Pfizer също така възлага надежди и на
своето хапче срещу ковид-19, за което
твърди, че е намалило смъртните
случаи и постъпването в болница при
високорискови пациенти с 89%. Този
резултат има потенциал да подобри
значително начина за лечение на
заболяването. Така вече има два обещаващи медикамента за лечение на
ковид-19 в началото на заболяването.
През октомври американската Merck и
партн�орът й Ridgeback Biotherapeutics
подадоха документи пред регулаторите за експерименталното си
хапче, защото проучване показа, че то
понижава риска от сериозно разболяване или смърт с 50% при пациенти с лек
до умерен ковид-19. Голямата нужда от
лечение на заболяването накара Merck
да се съгласи да позволи генерични
производители да кандидатстват за
лицензи, за да произвеждат хапчето
на компанията за над 100 страни с
ниски и средни доходи още преди то
да е получило разрешение за ползване в
САЩ. Великобритания стана първата
страна в света, която разреши употребата му.
Pfizer планира да предлага антивирусната терапия на различна цена по
време на пандемията, като страните
с по-нисък доход ще плащат по-малко.
Компанията очаква да произведе над
180 хил. опаковки от лекарството
тази година и поне 50 млн. до края
на 2022 г., като 21 млн. през първото
полугодие.

до 9.9 млрд. долара. Като се извадят ваксините, останалите продажби са скочили
с 32%, като най-големият ръст е при онкологичните медикаменти. Силните резултати са повлияни и от завършеното през
юли придобиване на фармацевтичната
компания Alexion Pharmaceuticals за 39
млрд. долара.
Очакванията на компанията за четвъртото тримесечие са запазване на възходящата
тенденция. Печалбите от последното тримесечие ще бъдат използвани за покриване
на инвестициите в коктейла от антитела,
който AstraZeneca разработва - AZD7442. 
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Скринингът трябва да
бъде първата стъпка от
имплементирането на
Европейския антираков
план в България
Станахте част от работната група за
въвеждане на Европейския антираков план
в България. Според вас какви трябва да са
първите стъпки, които да залегнат в изпълнението му?
Това, което направихме, е поредица от
срещи на управителния съвет на Българското онкологично научно дружество във
връзка с избирането на екип, който да координира информацията. И смятаме, че
първата стъпка е предаването на информация в Европейската комисия относно възможностите на България за скрининг. Тази
информация далеч няма да е много обемна,
тъй като скрининг за съжаление в България
няма. Аз няколко пъти съм подчертавал,
че програмата „Спри и се прегледай“ беше
една подигравка и с лекарското съсловие,
и с пациентите за съжаление. Така че това,
което ние ще предадем като информация,
е, че наличен скрининг, който е първата
стъпка от Европейския антираков план, за
която имаме срокове да осъществим до 2025
г., в момента няма апаратурна обезпеченост,
доколкото това е възможно да се установи с
абсолютна сигурност.
Дотук сме събрали информация, че има
достатъчно апаратура за цервикален скри-

нинг. Друг е въпросът, че вероятно ще има
допълнителни въпроси от страна на екипа
на еврокомисаря по здравеопазване във
връзка с това колко колеги гледат тези материали, защото скринингът за рак на маточната шийка трябва да обхваща цялата таргет
група, а за съжаление патолозите в България са много малко. Аз разчитам на обратна
връзка, която да е свързана с възможностите
за квалификация - както допълнителна квалификация, така и квалификация на колеги,
които в момента са взели специалност или
пък предстои да вземат специалност, за да
можем да имаме уточнени възможности
за диагностика на пациентите, които са за
скрининг.
По отношение на рака на млечната жлеза сме в процес на изготвяне на списък на
колегите, които имат достатъчно натрупан
опит. Тук също имаме известно разминаване въобще със страните в ЕС, в които освен
необходимостта от налична специалност
трябва да има и определен брой изследвания,
направени всяка година, за да могат колегите да се сертифицират и ресертифицират
и да отговарят на условията.
Множество колеги в страната работят по
отношение на визуалната диагностика на

рака на млечната жлеза. Те са наистина с
голям брой изследвания. Така че вероятно
нашата първа стъпка ще бъде те да бъдат
участници в началото на този проект и вече в
зависимост от броя на жените, които трябва
да минат през такъв скрининг, ще се прецени дали има нужда от допълнителни специалисти и колко да бъдат те. В този сегмент
също имаме квалифицирани специалисти и
съответната техника. Разбира се, техниката
не работи сама, изисква се да има организация, за да може да започне да се извършва
скрининг не стихийно, както досега.
В Европейския план са много ясни препоръките за възрастовите групи за скрининг,
които трябва да се спазват, а в България
също имаме различни интерпретации. Естествено, когато един лекар е решил, че трябва да се извърши извънредно изследване на
някоя от пациентките му или има процес в
организма, който го безпокои, той трябва
да иска изследването преди сроковете, които са настъпили, за поголовно пресяване,
или скрининг, както го наричаме. Това е
преценка, която зависи от индивидуалния
клиницист. Но когато говорим наистина за
скрининг, който да обхваща цялата популация, този огромен брой хора изисква > 28
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една адекватна логистика, която да обхване
населението.
В Европейския антираков план локализациите за масов скрининг са три - маточна
шийка, млечна жлеза и дебело черво. Понататък идеята е да бъде увеличен обемът
на скринираните хора и с изследване на
стомаха, една много бурно развиващата
се локализация и скрининг за рак на белия
дроб, което изисква провеждане на нискодозов скенер. За щастие ние сме страна, в
която вече имаме сертифицирано такова
устройство, това е скенерът в нашето лечебно заведение. Много време ни отне да
получим тези лицензии, което звучи малко
нелогично, тъй като това е една от най-честите форми на разпространение на рак и много
хора желаят да си направят адекватно изследване. Само провеждането на рентгенова
снимка не е достатъчно за откриване на рак
на белия дроб или на нея се вижда процес в
една напреднала фаза за съжаление. Докато
провеждането на нискодозова компютърна
томография, или скенер, както популярно се
нарича сред хората, е една наистина уникална възможност процесът да се хване съвсем
рано, преди да е дал симптоматика, и както
другите локализации на рака, да позволи
едно наистина ранно и успешно лечение.
На следващ етап, разбира се, ще е необходимо поне на още две места в страната да се
лицензират подобни устройства. Апаратура
има, разбира се, тук вече работата е на колегите - медицински физици, които трябва да
направят такива дозиметрични планове и
такова дозиметрично замерване на съответните апарати, че те да бъдат лицензирани за
работа с тази ниска доза радиация, която, от
една страна, дава достатъчна информационна достоверност, а от друга страна, здра-

КАПИТАЛ | 2021

вите хора,
които ще
б ъ д а т
скринирани, няма да
получават
лъчево натоварване,
което по
някакъв
начин да ги
застрашава.
Всички си
спомняме, че в далечното минало имаше подвижни рентгенови
установки, наречени флуорографи, с които
се правеше задължителна диагностика. При
тях лъчевото натоварване беше огромно,
докато в момента при един нискодозов скенер на гръдния кош то е по-малко от една
рентгенова снимка. Преди тези установки
бяха задължителни и бяха насочени към
ранното откриване на туберкулоза. За щастие туберкулозата дълги години беше под
значителен контрол в страната, а и тогава, макар и на цената на едно значително
облъчване, бяха открити много ранни белодробни карциноми. Идеята ни е сега да
се правят такива много по-информативни
изследвания, но с лъчева доза, която да не
обременява организма.

Многократно сте отбелязвали, че се нуждаете от дигитална инфраструктура за
онкологичната мрежа, например от регистри, които да работят в реално време. Ще
има ли възможност тя да се структурира
в първите години?
Разбира се, това е абсолютно необходимо, и то не само под формата на регистри,
а и под формата на цели софтуерни пакети,
свързани със съответните изследвания. Тук
също искам да подчертая, че не би трябвало
да има „национални“ различия, тъй като
страните - членки на ЕС, трябва да могат да
обменят и непрекъснато да следят взаимно
информацията, която се натрупва, защото
това е в интерес на пациентите от няколко
гледни точки. Първо, в реално време, и то за
милисекунди, човек може да разбере колко
от нуждаещите се пациенти са преминали
през скринингова програма, колко от тях
са сигнализирани като подозрителни за онкологично заболяване, колко онкологични

заболявания са наистина уточнени, какъв е
техният стадий и, разбира се, какъв е планът
за лечение. Това е нещо, за което ние само
сме си мечтаели дълго време. И тези софтуерни пакети, които, пак повтарям, трябва да
бъдат еднакви за отделните страни членки
по препоръки на еврокомисията, ще бъдат
използвани в нашата страна. Разбира се,
проблемът в България е в това, че много
години само се говореше за електронно здравеопазване, това не се случи, не се случи и
дигиталната среда в редица други сфери на
нашия живот.

Тя се е случила във вашата болница, но само
на локално ниво.
Да, на локално ниво тя е изключително
удобство. Когато човек е работил в такава
среда, му се струва невъзможно да работи
по друг начин. Но реалността е такава за
съжаление, дигиталното здравеопазване
не е осъществено в страната, остана си една
мечта, но в края на краищата може би сме
нация от индивидуалисти и понякога трябва
нещата да стават и с размахан пръст, защото
ако това не се случи, ние няма как да си партнираме, т.е. нашата здравеопазна система
няма как да си „говори“, образно казано, със
здравеопазните системи на ЕС.
Става дума да се унифицира софтуерът,
което не е проста работа, но не е и чак толкова висш пилотаж, а е въпрос до голяма
степен и на организационен потенциал и,
разбира се, признаването му от държавната администрация, мисля, че тогава
нещата биха вървели по различен начин.
Като казвам „признаване от държавната
администрация“, време е да се разбере, че
мокрият печат, подписът са неща, които на
много места, не само в ЕС, но и в Северна
Америка, в страни, които са много, много
далеч географски и икономически от нашето развитие, вече не означават нищо. В
2021 г., когато всеки документ би могъл да
се подпише електронно, да се използва неговият електронен вариант, да се говори за
оригинали, които да са на хартия, е в голяма
степен безумие.
Ние между другото го изпитваме на гърба
си. Мога да ви дам един конкретен пример
- в нашата болница извършваме високотехнологични иновативни диагностични
изследвания при пациентите, каквито са
хибридните - ПЕТ-скен, с радиоактивна за-
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хар, с калий при рака на простатата. Ние
използваме наистина върха на иновативното
диагностициране и в същото време здравната каса ни кара да пишем на хартия, на вече
доста забравените зелените талончета, заявка за това изследване. Така ние прилагаме
най-високата технология и в същото време
пишем на ръка тези документи, което като
оставим, че отнема време, мултиплицира
вероятността да се получи човешка грешка,
ако това писане се извършва в края на деня,
когато лекарят се е срещнал с много пациенти и е уморен. Грешка, която в електронния
всемир не би могла да бъде допусната. Да не
говорим за губенето на време, за това, че се
трупат едни планини хартия, които, освен
че се проверяват електронно, се проверяват
и ръчно - дали ги има, дали са разписани,
дали са изпратени по пощата, за да се разгледат в касата и да се получи разрешение
за изследването.

Не смятате ли, че това е една от формите, по които здравната каса ограничава
достъпа до иновативна диагностика и лечение, наред с други методи на контрол
като броенето на използваните флакони
с лекарства за химиотерапия?
Контролът наистина не може да бъде да
се броят разни флакони. Минахме през всякакви чудеса. Даже наскоро имаше издадена
заповед, за щастие отменена още в същия
ден, от една регионална здравна инспекция
- да се броят използваните флакони от ремдесивир в COVID отделенията. И ние се чудихме каква организация да направим, как
да изнесем тези флакони, вкарани веднъж
вътре в средата и използвани на заразни
пациенти, за да могат да бъдат проверявани
от съответните служители на РЗИ.
Така че има много недомислици. Аз
мисля, че тези архаични методи на контрол
би следвало да отпаднат. Има достатъчно
възможности това да става по електронен
път. В страната вече е задължително това,
което ние правим от години - централизирано разтваряне на лекарствените продукти,
използвани за лечение на онкологични заболявания, имаме роботизирана система, която
автоматично утилизира празния флакон или
ампула, запечатва ги в торбички, за да няма
токсичност от аерозолите, които отделят. Да
ги разкъсваме ли, за да се броят на ръка, при
положение че в паметта на системата има аб-

солютно всичко - от баркода на лекарството
на конкретния флакон, ампула до това колко
милиграма е изтеглила машината и при кой
пациент са отишли? Нещо повече, тъй като
ние сме акредитирани по JCI, организация,
която сертифицира за най-добра клинична
практика, отпечатваме и хартиени гривни
на пациентите от плътна устойчива ламинирана хартия, на която има баркод, на който
са описани не само данните на пациента и
диагнозата му, но и лекарствата, които му
се вливат, и редица други подробности от неговия статус, като например риск от падане.

Разполагате и с пациентско досие на всеки от вашите пациенти, преминали през
болницата...
Ние имаме всичко в електронен вид, във
вариант, който директно би могъл да се
включи във всяко изискване за унификация с най-съвременните системи навсякъде
по света.

През последната година пред „Капитал“
споменахте, че пациентите са се отдръпнали от диагностиката и лечението на
онкологичните заболявания и по време на
третата вълна вече сте били свидетели
на закъснели случаи. Възвърна ли се обръщаемостта към системата, нормализира
ли се търсенето на помощ?
За съжаление не достатъчно, но това,

В Европейския антираков
план локализациите за
масов скрининг са три маточна шийка, млечна
жлеза и дебело черво. По
нататък идеята е да
бъде увеличен обемът
на скринираните хора и с
изследване на стомаха и
скрининг за рак на белия
дроб, което изисква провеждане на нискодозов
скенер.
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което ме безпокои още повече, е, че заради
затварянето на клиники и превръщането
им в COVID отделения навсякъде в здравеопазната система пациентите нямат достъп до лечение на елементарни хронични
заболявания. Имаме хора с комплициран
диабет, които не могат да го коригират с
месеци поради това, че звената са затворени.
Сега е затворен и плановият прием. Често
пъти при една планова операция нещо, което изглежда безобидно, всъщност се оказва онкологично заболяване. Биопсирането,
което не означава, че ние непременно сме
изправени пред онкологично заболяване,
също намалявайки, дава възможност ракът
да ни изпреварва там, където това е предотвратимо много по-навреме. Диагностицирането на белодробните карциноми отново е
пълна катастрофа, защото и специалистите
пулмолози са изпратени в COVID отделенията, и възможностите за бронхоскопски
изследвания са на практика почти сведени
до нула. От друга страна, другите най-често срещани локализации се откриват чрез
гастроскопии и колоноскопии, инструментални изследвания на горния и долния отдел
на храносмилателния тракт, които също са
спрени в планов порядък и се приемат само
пациенти с остри състояния, което води до
забавяне на диагностиката. Освен пациенти
с напреднало онкологично заболяване аз
очаквам огромен брой пациенти, които ще
засипят здравеопазната система и с напреднали други хронични заболявания. Така както се случи в малкия прозорец по време на
нашето безметежно лято през юли и август,
когато всички бързаха да се срещнат на едно
или друго място, забравяйки за маските и
дезинфекцията. За ваксинацията е толкова
болен въпрос, че не искам и да го повдигам.

Дали успяхте да мотивирате поне своите
пациенти?
Опитвам се, опитвам се ежедневно да го
направя, някои разбират. Наистина се получава, когато се обясни достатъчно дълго,
достатъчно подробно, човек да има търпение да изслуша всички конспиративни теории и теории, свързани с най-причудливи
опасения. Лекарите знаят, че хората са различни, и просто трябва имат търпението, но
невинаги имат времето. Но дори и да трябва
по 1 час да си говорим с човек, той най-накрая разбира, че е много по-добре да се > 30
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ваксинира, отколкото да заболее от COVID,
да го изкара тежко, да се прекъсва лечението
и да загине от онкологично заболяване. А
често пъти хората не са болни само от рак.
Хората имат сърдечно-съдови заболявания,
имат мозъчно-съдови заболявания, имат
редица други усложнени заболявания, които прогресират в хода на COVID, който има
своите специфични характеристики и не е
само пневмония, а води до усложнения в
бъбречната функция, в периферните съдове, до макар и леки тромбофлебити, които
на фона на химиотерапия след това дават
предпоставка за развитие на тежки форми,
които водят и до спиране на лечението. Аз
отправям своите апели непрекъснато, дано
да има кой да ме чуе, че на един онкологичен
пациент, дори лечението да е завършило
по най-благоприятния начин, не му трябва
да боледува от COVID. Или ако се разболее,
по-добре да е ваксиниран и да го изкара полеко, отколкото по-тежко.

Споменахте, че сме нация от индивидуалисти, но пък в онкологичната сфера вие
постигнахте обединение...
Да, Българското онкологично дружество
обедини отделните онкологични структури в страната - Академията по онкология,
която традиционно се води от проф. Галина Куртева и има образователен характер,
и Българската асоциация по медицинска
онкология, и новосъздаденото сдружение
за имуноонкология. Ние се обединихме, асоциирахме се, стиснахме си ръцете, както се
казва, за да можем да бъдем партньори и да
влезем наистина в Европейския противораков план успешно, без да оставим капка
съмнение. На този фон всяко желание някой
да води бащина дружина, особено когато
няма достатъчната възможност и капацитет
да го направи, всяко такова действие би било
нередно. Наистина заедно можем повече.
Да, наистина ние сме нация от индивидуалисти, но това, че, да кажем, при нас като
лечебно заведение нещата могат да се получат, както и в някои други лечебни заведения, показва, че това е възможно, възможно
е технически, възможно е благодарение на
високата квалификация на колегите лекари,
фармацевти, имаме фантастични медицински сестри, които също са изключително запознати, дори повече от колеги, наскоро получили специалност по медицинска онкология.
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Време е най-после да
разберем, че както лечението на един пациент
с онкологично заболяване се извършва от един
екип, от един отбор, от
един тим, така и здравеопазването в страната
и в Европа трябва да бъде
дело на един екип, работещ в синхрон.
Така или иначе в западния свят не се изисква
от всички такова ниво на квалификация. Там
всеки има своето ниво на знания и умения,
тук сме натоварени с малко повече функции
просто защото понякога животът ни слага
в най-различни части на пъзела, свързан с
лечението на пациентите. Иначе нашият
индивидуализъм избива и по отношение на
Европейския противораков план, в един момент се появяват субекти, които искат да направят нещо, което да водят, контролират, да
го пречупват през собствената си призма на
възприятия, което за съжаление може да ни
изиграе много лоша шега. Време е най-после
да разберем, че както лечението на един пациент с онкологично заболяване се извършва
от един екип, от един отбор, от един тим, така
и здравеопазването в страната и в Европа
трябва да бъде дело на един екип, работещ
в синхрон, без така характерните за нашата
нация солови акции. През последните дни
започва да се развива активност, колеги предложиха някаква платформа, която според
техните виждания може да бъде доразвита
на принципа на т.нар. свързани онкологични
мрежи, или както в Америка от дълги години работи подобна система, наречена NCCN
или National Comprehensive Cancer Network.
Това са доста аматьорски желания. Просто
понякога, как да го кажем по-меко, планината е доста по-висока, отколкото изглежда, и
всъщност на някои им изглежда като седлото
на кон, на който могат да се метнат, но тя си е
планина. Повярвайте ми, Европа няма да ни
чака да си играем на разрояване, а ще върви
по пътя си. В Европейския антираков план
топлата вода е измислена и ако ние отново
се покажем недостатъчно разумни, недостатъчно узрели, за да се боричкаме и да правим
солови недомислени акции, ще изпуснем този
влак, който има своето разписание във времето. И след това ще се окаже, че не само
икономически, не само по брой ваксинирани,
а и за съжаление в сферата на онкологията,

ще си останем на едно от последните места.
Лично мен ме боли дори само при мисълта
за такава перспектива, защото през целия
си съзнателен живот не съм искал да работя друго освен медицинска онкология, това
е 32-ата година, в която работя само с онкологични пациенти, и съм много обезпокоен
сега, когато има възможност с чужда помощ,
с готови разписани алгоритми и осигурено
финансиране да катастрофираме, като не се
включим в инициатива, подготвена по найдобрия начин.

С вас се консултират множество
политически партии. Наблюдавате ли
политическа воля Европейският антираков план да бъде имплементиран в България скоро?
Трудно ми е да бъда категоричен, защото
политиците в момента са на вълна избори.
Аз желая на всеки в това състезание, в което
се е включил, да успее да намери своето
място, защото по време на състезанието
обещанията са повече, отколкото следващите реални дела. Затова ми се иска състезанието по-бързо да свършва, да се постигне
съставяне на правителство след поредните
парламентарни избори, защото са необходими и парламент, и правителство, които да
разберат, че усилията, които са положени
от колегите онколози, от страна на онкологичното дружество, което представлявам,
трябва да бъдат използвани, за да заемем
мястото, което ни се полага сред водещите
страни в лечението на онкологични заболявания. Тази диагноза излиза все повече на
първо място - в момента всеки втори човек
ще се разболее от рак и за съжаление всеки
пети ще почине от него. Хората в Европа
живеят повече, те имат по-голям достъп до
различни социални и други механизми, които да им позволят да бъдат в златния милиард на човечеството. Дори като периферна
страна в Европа ние пак попадаме в този
златен милиард, който живее най-добре,
който не е подвластен на инфекциозни заболявания, на травматизъм, така както е в
някои страни в Африка. Така че това е още
една от причините да смятам, че би било
нелепо заради индивидуални акции, които
може би са салтомортале, да не успеем да
се включим в съответните срокове.
Интервюто взе
Десислава Николова
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Захарният диабет е фактор
за тежко протичане на
COVID-19
Оказаха ли се захарен диабет тип 1 и
тип 2 и затлъстяването основни рискови фактори за тежко преболедуване
и висока смъртност от COVID-19 и защо
според вас?
Захарен диабет тип 2 още в началото на
пандемията бе посочен като заболяване,
свързано с по-висок риск от бързо прогресиране, тежко протичане и лоша прогноза
при COVID-19. Впоследствие се натрупаха
данни и по отношение на захарен диабет тип
1 и той също бе добавен към заболяванията
с по-висок риск от тежка форма на COVID-19.
Така понастоящем има доказателства, че
и двата типа захарен диабет са свързани с
трикратно по-висок риск от хоспитализация,
тежко протичане, усложнения и смъртност
при COVID-19 в сравнение с останалата популация, като този риск е пряко зависим от
хипергликемията. Ето защо оптималният
гликемичен контрол е от ключово значение
по отношение на прогнозата при COVID-19.
Наличието на придружаващи сърдечно-съдови, бъбречни заболявания, затлъстяване допълнително увеличават тежестта на
COVID-19 при захарен диабет. Обсъждат се
множество потенциални механизми за връзката между хипергликемията и COVID-19
- повишена експресия и гликозилиране на
рецепторите АСЕ2 в бял дроб, сърце, бъбреци, панкреас, което позволява по-лесно
навлизане на вируса в клетките; забавен клирънс на SARS-CoV-2; нарушен Т-клетъчен и
хуморален имунитет, повишена концентрация на глюкоза в секрецията на дихателните пътища. Хората със затлъстяване имат
трикратно по-висок риск от хоспитализация,
прием в интензивно отделение, инвазивна
механична вентилация и смъртност при
COVID-19 в сравнение с хората с нормално
телесно тегло. Има данни, че дори и хората с
наднормено телесно тегло са в групата на повишен риск от тежко протичане на COVID-19.
Най-вероятните причини за това са хроничното възпаление при затлъстяване, което

нарушава имунния и тромбогенния отговор
към вируса, намаленият капацитет на белите дробове, затруднената вентилацията.

Вие и вашите колеги наблюдавахте по
време на вълните високи нива на кръвна
захар и голям процент пациенти, които
развиват диабет след преболедуването
от COVID. На какво се дължи това, какъв
процент от пациентите развиват диабет и какви са вашите инструменти да
противодействате?
SARS-CoV2 навлиза в клетките чрез ензим
ACE2, включително и в бета-клетките на
панкреаса, и ги унищожава, като причинява
инсулинов дефицит. Поради това вероятността за повишаване на нивото на кръвната захар по време на COVID-19 е много
висока. При COVID-19 може да се наблюдава
остра хипергликемия при пациенти без захарен диабет, която трябва да се приема
като рисков фактор за лоша прогноза и
смъртност. Ретроспективно обсервационно
проучване в САЩ е установило трикратно
по-висока смъртност сред пациенти с неконтролирана хипергликемия без диабет
в сравнение с пациенти с известен захарен
диабет. COVID-19 може да доведе до изява
на захарен диабет при около 14% от пациентите без известен захарен диабет преди
това. Именно тези пациенти са с най-висока
смъртност, в най-висок процент приети в
интензивно отделение и нуждаещи се от
инвазивна механична вентилация в сравнение с пациенти с известен преди това диабет
или с остра хипергликемия. Новооткритият
захарен диабет при COVID-19 поставя много
въпроси - дали е тип 1 или тип 2, дали е
преходен или траен, дали е провокирана
изява на съществуващ проблем или остра
изява. Ето защо е създаден регистър на
тези случаи с включени над 350 институции от цял свят и целта е да се установят
разпространението и фенотипът, патогенезата, епидемиологичните характеристики,

развитието, естественият ход и адекватното
поведение при новооткрит захарен диабет
при лица с потвърден COVID-19, без анамнеза за захарен диабет и с нормално ниво на
HbA1c. Има данни, че много от пациентите
възстановяват нормално ниво на кръвна
захар при дехоспитализация след COVID-19.
При всички пациенти, хоспитализирани
за COVID-19, трябва да се изследва нивото
на плазмена глюкоза. Повишената кръвна
захар, независимо от това дали се дължи
на известен захарен диабет, на новооткрит
захарен диабет или на остро възникнала
хипергликемия, трябва да се проследява и
контролира, тъй като именно тя е свързана
с неблагоприятна прогноза при COVID-19.

Отразиха ли се противоепидемичните
мерки на диагностицирането, наблюдението и лечението на пациентите
с диабет и как? Как реорганизирахте
работата си, така че да проследявате
пациентите си отблизо?
В началото на пандемията препоръките
към пациентите със захарен диабет бяха да
се спазват стриктно противоепидемичните
мерки и да се избягват ненужни консултации и посещения в кабинети и клиники,
тъй като това може да увеличи риска от
излагане на вируса. Настъпи времето на
дистанционните консултации и се оказа,
че някои от дейностите на ендокринолозите
при захарен диабет могат да се провеждат
от разстояние, особено когато става дума
за добре обучени пациенти. Разбира се,
че тези консултации не могат да заменят
срещата с лекар, но помагат за уточняване
на лечението и подобряване на контрола в
редица случаи. Технологичните средства
за контрол и лечение на диабета се оказват
много полезни при проследяване на пациентите, тъй като директно се изпращат на
лекаря данните от продължително глюкозно мониториране (сензори), глюкомери, инсулинови помпи. Националната пациентска
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организация организира Гореща линия за
пациенти с хронични заболявания, включително диабет, и заедно с колегите ми от Клиниката по диабетология в Университетската
болница по ендокринология в продължение
на повече от година осигурявахме консултации на пациентите. Много от хората със
захарен диабет изпитват страх, безпокойство, паника, изявиха депресивни прояви
от получаваната ежедневна информация
за връзката между захарния диабет и риска
от тежко протичане на COVID-19. Социалната изолация в началото на пандемията
се отрази неблагоприятно върху начина на
живот - ограничена физическа активност,
повишен прием на храна, увеличаване на
телесното тегло. При една част от пациентите контролът на захарния диабет се
влоши и това наложи среща със специалист,
наложи хоспитализация. Проучване на Националната пациентска организация сред
пациенти със захарен диабет показва, че
при 1/3 от пациентите контролът на диабета
се е влошил по време на пандемията. Сега, в
условията на COVID-19, стриктният контрол
на нивото на кръвната захар е от изключително голямо значение, тъй като именно хипергликемията е свързана с риск от
по-тежко протичане на заболяването. Това
налага пациентите да не преустановяват,
а да продължат назначената им терапия.
Създадохме организация за изписване на
протоколи за медикаменти и за консумативи за инсулинови помпи за пациентите
със захарен диабет, така, че да се осигури
непрекъснатост на лечението и контрола
на заболяването. В хода на пандемията от
COVID-19 продължаваме рутинната си дейност в областта на ендокринологията при
стриктно спазване на противоепидемичните мерки, което в известен смисъл затруднява работата ни, но правим всичко възможно

това по никакъв начин да не се отразява на
грижите за пациентите. В Университетската
болница по ендокринология се наложи в
кратък срок да се създаде COVID-19 отделение, в което голяма част от пациентите
са със захарен диабет. Клиниката по диабетология е единствената специализирана
структура за лечение на пациенти със захарен диабет от цялата страна. Консултираме
и лекуваме пациенти с COVID-19, при които
контролът на захарния диабет се влошава
и може да се наложи промяна в терапевтичния подход. Много от пациентите ни са след
преболедуване от COVID-19 и постъпват с
декомпенсиран диабет и остри или хронични усложнения. Увеличиха се случаите на
новооткрит захарен диабет. При влошаване
на епидемичната обстановка се преустановява плановият прием на пациентите и се
хоспитализират само пациенти със захарен
диабет по спешност. Всички ние трябва да
спазваме противоепидемичните мерки, а
за лечебните заведения за болнична помощ
това е от изключителна важност с оглед на
бързото разпространение и високата контагиозност на коронавирусната инфекция.
Пациентите посещават клиниката след
задължителен бърз антигенен тест, а при
съмнения за инфекция се провежда и PCR
тест. Физическият контакт между пациентите в клиниката е силно ограничен. 90%
от персонала на клиниката е ваксиниран,
като доста членове на колектива са вече
с бустерна доза ваксина срещу COVID-19.

Какви са основните ви препоръки към
пациентите с диабет по време на пандемия? В България съществуват много
опасения от това дали те трябва да се
ваксинират срещу коронавирус, какви са
вашите експертни препоръки?
За хората със захарен диабет е особено важ-

но да спазват стриктно противоепидемичните мерки. Те не са изложени на по-висок
риск от заразяване със SARS-CoV-2, но при
заразяване са с по-висок риск от по-тежко
протичане, хоспитализация и интензивни
грижи, неблагоприятна прогноза. Ето защо
трябва да направят всичко възможно, за да
намалят риска от заразяване. Препоръките
за социална изолация, носене на маски, хигиена, дезинфекция са два пъти по-важни
за хората със захарен диабет в сравнение
с останалата популация. Най-важно за хората със захарен диабет е да постигнат и
поддържат добър контрол на кръвната захар, тъй като това може да намали значимо
риска от развитие на инфекция, както и от
по-тежкото й протичане. Пациентите със
захарен диабет не трябва да преустановяват приема на назначените медикаменти
за лечение на захарния диабет, както и за
лечение на усложненията на диабета или
за други съпътстващи заболявания. Захарният диабет попада в категорията на хронични заболявания, които са с приоритет
за ваксиниране срещу COVID-19. Всички
международни организации и институции
препоръчват хората със захарен диабет да
бъдат насърчавани да се ваксинират срещу
COVID-19. Това е най-доброто, което могат
да направят за себе си, за своите близки.

Пациентите изминават изключително
дълъг път до получаването на терапията. Според вас как би могла процедурата
между изписването на инсулин и получаването му от пациента да бъде скъсена и
напълно да бъде заменена от дигитална
услуга?
Да, пътят от изписването на медикаментите до получаването им е доста дълъг и
той се отнася не само за инсулина, но и за
други препарати - SGLT2 инхибитори, DPP4 инхибитори, GLP-1 рецепторни агонисти.
Това са медикаменти, които се изписват
от специалист ендокринолог с протоколи,
които се одобряват от комисии в районните
здравноосигурителни каси. След определен
период от време пациентът получава заверения протокол и се среща с личния лекар за
изписване на рецепта за съответния одобрен
медикамент. Процедурата по изписването
на тези медикаменти би могла да бъде опростена и скъсена, ако се въведат електронни
протоколи, които да бъдат изпращани от лекарите директно в комисиите в съответните
РЗОК. Дигитализирането на дългата административна процедура по изписването на
медикаменти за лечение на захарен диабет
тип 2 ще облекчи значително пациентите.
Интервюто взе
Десислава Николова
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Акад. проф. д-р Иван Миланов,

председател на Българското дружество по неврология и директор
на Университетската болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“

Постковидният неврологичен
синдром отшумява от
един до три месеца
Получи ли болката нови измерения по
време на COVID-19?
Ако я разглеждаме в по-широки измерения - да, определено. По време на COVID
боледуването е възможно пациентът да има
главоболие, много често - болки в гърба,
общо казано - мускулни симптоми, които
са характерни за всяко вирусно заболяване
и се получават при грип, т.е. те не са нещо
специфично. Мисля, че в случая повечето
хора се притесняват много от постковидния
синдром, който вие, журналистите, нарекохте с цветущото име „мозъчна мъгла“, което
е красиво, аз го харесвам. Въпреки че този
термин не е измислен точно за COVID, той
изключително много му приляга. Постковидната мъгла е едно наистина интересно
състояние, при което не болката излиза на
преден план. На преден план при него са
т.нар. когнитивни нарушения, при които
пациентът е малко объркан в ежедневието, разбира се, не толкова, колкото при
деменция. В този случай бих цитирал мои
пациенти, които ми разказват, че отварят
хладилника и не знаят какво търсят вътре.
Когнитивните нарушения са дребни изменения, които обаче затрудняват живота,
особено ако човек ходи и на работа. Много
често постковидният синдром освен с мозъчна мъгла е съпътстван отново с болки
в мускулите, в гърба и най-често - с главоболие. Главоболието много, много често се
отключва след COVID. Става дума за т.нар.
тензионно главоболие. То всъщност е главоболие, свързано с някакъв стрес или с депресия, и понеже, безспорно, една голяма
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част от пациентите се страхуват от COVID
и дори и да го карат леко, те се притесняват какво ще им се случи. Това отключва в
много случаи това тензионно главоболие,
което те свързват с вируса, но всъщност е
последица от страха от вируса.
В над 50% от случаите на преболедувалите, с които съм разговаряла, съществува
такова главоболие...
Аз още от сутринта виждам и чета новини
кой е починал, колко души са си отишли,
смъртността в България за съжаление е
висока. Но ако в този момент човек е болен
и чете такива новини, естествено е да се
притеснява. Така че много хора боледуват
и след това идват за помощ с този постковиден синдром.

За колко време отшумява той?
По принцип отшумява и без лечение. Ако
говорим за мозъчната мъгла, правихме наблюдение в две посоки. Едната посока беше
да включим медикаменти, които подобряват
кръвообращението на мозъка. Изхождайки
от идеята, че постковидният синдром малко
или много влошава мозъчното кръвоснабдяване, оксигенацията на мозъка, което пък
води до влошаване на когнитивните функции. Не мисля, че успяхме да постигнем
голям ефект с тази група лекарства, може би
защото всъщност това са някакви остатъчни
феномени, които имат малко по-сложна патогенеза и не са толкова елементарни, както
си ги представяхме в началото.
Второто направление, в което се опитваме да помогнем на част от нашите пациенти,

е прилагането на антидепресанти, които да
повлияват тревожността и страха. И като че
ли там имаме успех, особено ако пациентът
има тензионно главоболие, защото разполагаме с антидепресанти, които са създадени
специално за тензионно главоболие. Но така
или иначе, дори пациентът да не се лекува,
симптомите отшумяват средно за между
един и три месеца, рядко това състояние
продължава шест месеца.
Вие бяхте една от първите болници, които
се срещнаха с COVID челно. Какво се промени в работата ви и състоянието на вашите
пациентите през последните две години?.
Това не всеки го помни. Не само това, ние
бяхме една от първите затворени болници
заради случай на пациент с коронавирус.
Мисля и че първият пациент, който почина,
беше наш. Аз помня много добре тази жена.
И третото - това беше първият пациент с
COVID, който дебютира с мозъчен инсулт.
След това се научихме да тестваме веднага за COVID всеки пациент с инсулт и се
оказа, че съвсем не е рядко явление една
от първите прояви на COVID-19 при по-възрастни пациенти, при пациенти с множество
рискови фактори, да е точно това. Така от
самото начало ние вече знаем, че COVID
предизвиква инсулт. И тези случаи никак
не са малко.
Второто, което се случва сравнително често, е енцефалопатия. Това е едно състояние,
подобно на мозъчната мъгла, за която си говорихме, но то е много по-тежко изразено. То
се демонстрира по време на боледуването,
дължи се на влошено кръвоснабдяване > 36
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социална медицина и здравен мениджмънт, специализирал е двигателни нарушения в Канзаския университет - САЩ,
и е специализирал лечение на главоболие
в Университета на гр. Павия - Италия.
Академик Миланов е доктор на медицинските науки от 1997 г., професор по
неврология от 2001 г., през 2012 г. е избран
за член-кореспондент на БАН, а през 2015
г. - за академик. Автор и съавтор е на 21
монографии, 39 учебници и ръководства
по неврология, 53 глави в ръководства и
учебници. Председател е на Българското
дружество по неврология, Българското дружество по главоболие и болка,
Българската асоциация по двигателни
нарушения и множествена склероза,
Българската асоциация по клинична електромиография, заместник-председател
на Българската асоциация по невропротекция и невродегенерация. Член на борда и касиер на Европейското дружество
по главоболие (EHS), представител на
България в Европейската федерация на
неврологичните дружества (EFNS) и Световната федерация по неврология (WFN),
член на съвета на Европейския комитет
за лечение и проучвания на множествената склероза (ECTRIMS), член на Нюйоркската академия на науките (NYAS),
Международната асоциация за изучаване
на болката (IASP), Международната
асоциация за двигателни нарушения
(Movement Disorders Society).

снимка Надежда Чипева
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на мозъка, на промяната на кръвоносните съдове и протича с доста изразени
когнитивни нарушения. Някои пациенти казват: „Ние не помним един епизод
от време, примерно един месец по време на боледуването, бяло петно ни е, не
знаем какво се е случвало в този един
месец.“ Това е острата енцефалопатия
по време на COVID. Тя не е чак толкова
честа, вероятно се случва при около 20% от
пациентите. Принципно е доброкачествено състояние, което отминава и не оставя
дълготрайни следи. Ние сме наблюдавали
много такива пациенти, при които с времето
настъпва пълно възстановяване на всички
мозъчни функции, такива, каквито са били.
Забелязвам, че при пациентите с епилепсия зачестяват припадъците, което се
дължи на два фактора. Първият е, че често
се намира някой, който да посъветва пациентите да не си пият лекарствата за епилепсия, докато пият лекарства за COVID. А
вторият фактор е, че метаболитните изисквания към мозъка нарастват по време на
COVID и медикаментите вече не се оказват
достатъчни. Не толкова често срещано е, но
също се случва.

Това са най-честите усложнения.
Естествено пациентите с Паркинсонова
болест карат по-тежко COVID, защото заради
нея са с нарушени движения и с проблеми
в откашлянето. И аз много настоятелно
съветвам тези пациенти да се ваксинират,
те нямат противопоказания за ваксината,
могат да се ваксинират напълно спокойно.
След това стигаме до двете автоимунни
неврологични заболявания. Първото - миастения гравис, при което е много рисково
пациентът да изкара COVID, защото миастенията е състояние, в което функциите на
мускулите, откашлянето, преглъщането
са по принцип на кантар, независимо че са
компенсирани с медикаменти. Настояваме
тези пациенти да се ваксинират, ваксината
не пречи на автоимунното заболяване, но се
надяваме, че ако са ваксинирани, ще изкарат по-леко COVID-а и съответно няма да
имат дихателните усложнения, които всеки
миастеник може да получи и без COVID.
Второто автоимунно заболяване, което
обхваща най-голямата ни група от пациенти, е множествената склероза. Нашите пациенти с множествена склероза (МС) много
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се вълнуват и непрекъснато се интересуват
за подробности около пандемията. Много
отдавна се доказа, че не е противопоказно
ваксинирането на тези пациенти с всички
възможни ваксини, включително и за грип,
стига тя да не е свързана с атенюиран, омаломощен вирус. Когато стигнем до ваксините за COVID, ще кажем, че двете РНК ваксини, с които разполага България в момента,
нямат никакви противопоказания за имунизация на пациенти с множествена склероза.
Но има едно „но“ - ако тези пациенти приемат лекарства за лечение на МС, те трябва
да се консултират със специалист преди
ваксината, защото трябва да има различно
отстояние във времето между ваксинацията и приема на техните лекарства, защото
някои от лекарствата могат да попречат
на изграждане на имунния отговор. Така
че не е възможно пациентът да получава
кортикостероиден курс, както правим по
време на пристъп на множествена склероза,
и да се ваксинира, защото реално ще бъде
намалена активността на ваксината. Има
и други лекарства, които пациентите пият
за модифициране на хода на заболяването,
и за всяко от тях има различно отстояние,
което в общи линии варира от 4 седмици до
4 месеца от приема на лекарството до ваксинацията. Като се консултира и съобрази
терапията, аз също препоръчвам на нашите
пациенти да се ваксинират.
Ще се върна, разбира се, на затварянето
на болницата при първия локдаун. Тогава
с разпореждане от здравните власти затворихме цялата болница, изписахме всички
болни, оставихме медицинските екипи у
дома, само аз идвах на работа и се чудех
какво да правя по цял ден. Една глупава
ситуация, но на никой не му беше ясно какво
да прави при случай на COVID. Една година
след това нещата са много различни - сега
тестваме пациентите, които имат нужда от
лечение, приемаме ги и спокойно ги лекуваме. Имаме си заделени легла за пациенти с
COVID и е сравнително лесно, защото отде-

лението е в отделен блок от болницата
и няма как да бъде пренесена заразата.
Работим много, продължаваме лечението, нашите пациенти са с хронични
заболявания и не бива и няма как да
бъдат оставени 1-2 години без прием в
болница и лечение.
Да, спомняме си първия шок след
локдауна и как със съпругата ми се
обръщахме с гръб, ако срещнем човек
на улицата, за да не ни зарази. Всички се
сблъсквахме с неизвестен вирус в реалния
живот и в професията си. Въпреки че сега
не сме толкова уплашени, дистанцията е
необходима. Аз познавам много хора и имам
пациенти, които прекараха COVID по два
пъти. Освен това човек може да бъде ваксиниран заради това да кара заболяването
безсимптомно и все пак да заразява. За съжаление ваксината, както казваше дядо ми,
не е пенкилер. Тя помага, но не 100%, нищо
в медицината не е 100%.

Забави ли се диагностиката и лечението
на неврологични заболявания по време на
пандемията според вас?
В някои случаи да, и то не за друго, а защото пациентите се страхуват да ходят в
болница. Аз смятам, че специално за неврологичните заболявания нямаме проблеми
от страна на поставяне на диагнозата от
лекарите, но пациентите се страхуват. Вчера
преглеждах пациентка с паркинсон, която
не се чувства добре, лекарството не й е достатъчно, но въпреки това ми казва, че две години не е смеела да отиде на лекар от страх
да не се зарази. От тази гледна точка имаме
известно влошаване в диагностиката и проследяването на пациентите, но ако сравним
тази година с миналата, в която никой не
смееше да пристъпи прага на болницата,
имаме положително развитие - хората започнаха вече да разбират, че не може да се
пазят до безкрайност и да не се лекуват, и
вече идват на преглед в болницата. Освен
това ние се научихме да ги тестваме, за да
не внесем инфекцията като вътреболнична
при нас. Така че през 2021 г. процесът по лечението на нашите пациенти вече се развива
несравнимо по-добре.

Имаше ли нови открития в терапията
на неврологичните заболявания през периода на пандемията?

Здраве

Първо бих искал да отбележа, че всяка
такава криза стимулира развитието на медицината, независимо от негативните си черти, и аз смятам, че терапията на вирусните
заболявания, която досега беше изтикана
на заден план, ще се развие изключително
много. Ето, вече имаме две нови антивирусни лекарства срещу COVID, вероятно ще
бъдат последвани от още други. Същото е
и с различните видове ваксини.
При нашите заболявания, например в
множествената склероза, работата също
продължава и тази година очакваме два
нови медикамента. Единият е много дълго
чакан от нас, защото е за пациенти с т.нар.
вторично прогресираща форма на МС. На
практика всички пациенти с множествена
склероза след различно дълъг период от
време, но средно около 10 години, преминават във вторично прогресираща форма
на заболяването, за която досега нямаше
лекарства. Това е първото лекарство и ние
възлагаме много големи надежди на него, за
да продължим да имаме реален инструмент
да лекуваме нашите пациенти.
За съжаление такива кризи като COVID
са крайно неприятни, но, от друга страна,
те винаги тласкат науката и медицината
много напред.
Прави впечатление, че през годините неврологичното дружество, което оглавявате,
не страда от роене, вътрешни противоречия
и битки, както това се случва с много дружества по специалностите, и неврологичната общност е единна. Как успяхте, какво
се случва във вашето дружество?
Тази констатация чувам и от много други
хора и много се радвам, че никога не сме
се цепили. Винаги ми е малко неприятно,
като видя лекари да се карат помежду си,
в дружествата, този лидер, онзи лидер и
всеки, искащ да води бащината дружина.
Ние трябва да бъдем единни, защото ако не
сме, всички губим от разделението. Няма
рецепта за това как ние успяхме. Може би се
дължи и на факта, че винаги съм се опитвал
да създам в дружеството условия не някого
да диктува нещо, а всички съвместно да взимаме решения, да се допитваме до другите
хора, всеки да се чувства значим. Това ми
се струва най-важното, защото ако някой
потиска една група лекари в дружеството,
те ще си намерят друг лидер и ще се отделят.
Освен това ние имаме традиция да под-

Специално в неврологията аз смело мога да кажа,
че ние сме на световно
ниво по отношение на
възможностите за диагностика и за терапия.
държаме и развиваме неврологичната
школа. Преди много години, по време на
специализацията си в чужбина, научих, че
един професор не представлява нищо, ако не
си създаде хора последователи. И аз съм се
стремил през всичките тези години първо да
имаме много силни контакти с известните
професори в Европа и в САЩ, където е потрудно поради различни причини. Реално на
всеки наш конгрес присъстват най-видните
в момента специалисти по различните неврологични заболявания в Европа и всеки от
нашите млади колеги може да се докосне до
тях, да разговаря с тях, да обсъжда практиката си, да се учи. Бил съм свидетел на толкова
ентусиазъм и радост у колегите на нашите
събития, които много емоционално изразяват признанието си, че могат да се срещнат
с най-известните световни специалисти по
множествена склероза например. И да, разбираема е радостта им, то е съвсем същото
като да споделиш любовта си към киното с
любимия си световноизвестен актьор, който
да ти преподаде тайната как да играеш също
толкова добре. Младите хора чакат с особено
нетърпение кого ще поканим на годишния
ни конгрес и какъв опит ще споделим.

Вие сте една от специалностите, в която като че ли няма голямо текучество?
Да, нямаме голямо текучество. Разбира
се, мога веднага да изброя четирима добре
обучени и талантливи лекари, които се насочиха към компаниите за клинични проучвания на лекарства, където заплащането
безспорно е по-високо. Ние няма как да си го
позволим. Но специално в нашата болница
се опитваме да даваме всички възможности
на младите хора да работят и да се обучават,
да участват в клинични проучвания, в проекти, да лекуват. Предполагам, че никой не
е крайно доволен от заплатата, дори хора,
които получават 10 пъти повече от нас, не са
доволни. Това е човешка черта. Няма какво
да си говорим, заплащането в държавните
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болници е ниско и в годините ръстът му
изостана много. Сега сме изправени пред ситуация, в която няма лекари, и това е процес
и в Германия, чиито лекари заминават да
работят в САЩ. където заплатите са седем
пъти по-високи, отколкото в Европа. Това
е проблем, който ще се задълбочава, както
и този с дефицита на медицински сестри.
С лекарите сме малко по-добре, отколкото
със сестрите, но пак виждаме, че не са достатъчно около битката с COVID.

В такъв случай разполагате ли с всички
терапевтични инструменти, за да лекувате спокойно, и какви са цените на
клиничните пътеки, по които получавате заплащане за лечението на пациентите ви?
Точно оттам идва ниското заплащане. За
да се повиши заплащането на целия персонал, което е изключителният ни стремеж,
трябва да се повишат цените на клиничните пътеки. В неврологията някои от тях са
смешни - имаме клинична пътека от 300 лв.,
друга - за 250.
Специално в неврологията аз смело мога
да кажа, че ние сме на световно ниво по отношение на възможностите за диагностика
и за терапия. Моите усилия винаги са били
насочени към това всичко, което може да
се направи в чужбина, да може да бъде достояние и на пациентите в България. Ние
имаме всички медикаменти, регистрирани
и в чужбина. Няма нещо, което да липсва за
лечение на пациентите ни, нито за тяхната
диагностика. Имаме някои генетични тестове, които не се извършват тук, но могат да се
изпратят пробите за изследване в чужбина.

Проблемът е на клиничните пътеки?
Ами, около това се върти всичко, защото
сега аз не мисля, че проблемът е, че болниците са търговски дружества. Това е един
вечно дискутиран проблем. Обаче търговското дружество е такава форма, която...
може би проблемът е, че трябва да има някакъв по-специфичен закон за дружествата.
Да не ги приравняваме с другите търговски
дружества. Но иначе по принцип това е една
форма, по която имаме някакъв стимул да се
работи, за да могат да се получават повече
пари, защото всичко е свързано със стимули
в края на краищата.
Интервюто взе Десислава Николова
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Доц. д-р Александър Оскар,

Завеждащият клиниката по очни болести
на УМБАЛ „Александровска“ пред „Капитал Здраве“

Децата отключват
късогледство от злоупотреба
с мобилни устройства
Какво представлява ретинопатията на
недоносеността, д-р Оскар?
Ретината, която е изнесена част от човешкия мозък, е много чувствителна на
дефицит на кръвоснабдяване. Когато не е
добре кръвоснабдена (исхемична), тя отделя фактори, които стимулират неоваскуларизация, или образуване на нови кръвоносни съдове, но те не са реални кръвоносни
съдове. Те започват да се разрастват, да
пълзят из ретината и с времето могат да
доведат до нейното отлепване и оттам до
трайна и необратима загуба на зрение.
Ретинопатията на недоносените имат 5
стадия на протичане, като третият изисква
своевременна намеса и лазерна терапия, в
противен случай прогресира, а пета степен
води до тотално отлепване на ретината.
Тези деца остават абсолютно слепи за цял
живот. Представете си едно бебе да бъде
обречено на това почти непосредствено след
раждането си.
Гениалният Стиви Уондър е сляп в резултат на ретинопатия, след като е роден
недоносен. Тогава медицината не е имала
възможностите, които имаме днес. Съвременната медицина позволява недоносените
деца не само да оцеляват, но и да имат нормален живот, като непрекъснато се снижава
възрастта за това. Когато аз следвах медицина, се считаше, че ако бебето е родено с
тегло под 1000 грама или преди 28 седмица,

това е аборт. Днес консултирахме три деца,
родени през 24-25 седмица, а рано сутринта
направихме лазерна операция в кувьоза
на друго недоносено дете, чиято майка е
14-годишна, а самото дете е родено в 25-ата
седмица. Колкото по-незряло е едно дете,
толкова по-висок е рискът за ретинопатия,
особено сериозен е той за децата, които са
родени преди 32-ра седмица или с тегло под
1500 грама.
В тези случаи се прилага лазерна терапия, чиято цел е да се предотврати отлепването на ретината.

А в какво се състои вашият проект за
национален скрининг?
Опитваме се да създадем система за
скрининг на новородените в цялата страна.
Използвам случая да споделя, че Александровска болница ще получи един уникален апарат благодарение на инициативата „Българската Коледа“ за скрининг на
недоносени деца и той ще ни позволи да
изследваме както нашите деца, така и всички деца от страната, където колегите имат
затруднения. Поели сме ангажимент и сме
създали организация с колегите педиатри
децата, които са в по-критично състояние,
да идват в София, под наблюдение, ако евентуално имат нужда от лечение. Практикуваме това с няколко болници в страната.
В България приблизително 10% от деца-

та се раждат преждевременно. От тях около 2% са тези, които се раждат преди 32-ра
седмица и са особено предразположени към
развитие на ретинопатия. По наши данни
годишно около 300 деца в България реално
се нуждаят от скрининг и съответно - от
лечение. Същественото е да не се изпусне
моментът. Все още между 1 и 2 деца месечно
ослепяват от това, че не са били гледани и
лекувани навреме.

Какво означава навреме, колко време след
раждането горе-долу?
Зависи кога е родено детето. Ако детето
е родено в 24-25 седмица, първият преглед
правим обикновено през 29-30 седмица.
След това през 2 седмици - до 4 седмици
след предполагаемия термин на детето, защото тогава завършва напълно кръвоснабдяването на ретината. Ако се изпусне този
период, ако детето дойде на 3-ия или 4-ия
месец след раждането, когато ретината вече
е отлепена, нищо не можем да направим.
За съжаление има такива случаи.

През тази година излезе монографията
ви за диабетната ретинопатия, какво
представлява тя?
Диабетната ретинопатия най-често
протича без симптоми, няма никакви оплаквания до момента, в който настъпват
сериозни усложнения. Затова диабетиците
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задължително трябва да се консултират с
очен специалист поне веднъж на 6 месеца.
Включително и да се направят специализирани изследвания, за да се прецени дали
няма исхемични зони в ретината, които
налагат лазерна обработка. Разполагаме
със съвременно лечение, което позволява
напълно стопиране на диабетната ретинопатия.
Много хора не знаят, че имат диабет, и
разбират това чрез очните си оплаквания.
Важното е всеки поне веднъж годишно да
прави преглед, който да включва и изследвания на кръвна захар.
Диабетът е глобална пандемия, 11% от
населението има нарушение във въглехидратната обмяна, т.е. предиабет или развит
диабет. Може би в България са процентно
повече поради нездравословния начин на
живот - застояването, некачествената храна.
Монографията акцентира на нашия
опит и наблюдения върху пациентите със
захарен диабет и какви очни прояви могат
да имат, например много честата поява на
т.нар. ечемици, възпаление на жлезите в
клепачите. Идват възрастни пациенти с
ечемици и така разбираме, че имат захарен диабет например. Честите инфекции,
включително на предния очен сегмент, увреда на един от черепно-мозъчните нерви,
исхемичната оптикопатия, т.е. засягане на
зрителния нерв, и т.н. Това е един широк

спектър от усложнения, които се развиват
на базата на компрометираното кръвообращение и кръвоснабдяване на зрителната
система.

Как се отразява върху детското зрение
съвременният начин на живот, свързан
с по-малко движение, стоене пред телевизора и компютъра?
До преди 20-30 години ние прекарвахме
по-голямата част от деня навън. Сега трендът е различен. Особено през последните 2
години, заради пандемията, подрастващите
деца прекарват основната част от деня пред
компютрите. Това изключително натоварва
зрителната система и много деца започват
да проявяват белези на късогледство. Промените са функционални, но с времето те водят до развитие на истинско късогледство.

Какво значи функционални?
Обратими. Например развива се спазъм
на един мускул в окото, който е отговорен
за акомодацията (т.е. способността да
виждаме ясно наблизо и надалеч). Когато
гледаме надалече, мускулът се отпуска,
като гледаме наблизо - мускулът се свива.
Само че децата гледат много дълго време на
много по-близо, мускулът така се е свил, че
не може да се отпусне, и родителите водят
децата на преглед, защото не виждат добре
надалеч. Ние слагаме капки, които да > 40

Доц. д-р Александър Оскар завежда
очната клиника на Александровска
болница и Катедрата по офталмология
на Медицинския университет - София.
Той има 96 публикации (в реномирани
списания в България и по света, от които
14 са в импактфакторни издания) и близо
100 цитирания в международни издания. Основните му области на научен
интерес включват невроофталмология
и детска офталмология. Специализирал
е в САЩ и Израел.
Д-р Оскар е председател на Организацията на евреите в България „Шалом“ и
е известен със своята активна обществена дейност, включително и срещу
езика на омразата и дискриминацията в
българското общество. Той е в основата
на инициативата „Направи добро“ за безплатни очни прегледи на деца от цялата
страна.
През 2021 г. доц. Оскар е отличен от
президента на Република България с
държавен орден за граждански заслуги
за значим принос за развитие на гражданското общество и утвърждаване на
демократичните ценности. През 2020
г. е удостоен с най-високото отличие
на Българския лекарски съюз „Лекар на
годината“.
В конкурса на „Капитал“ за иновации и
добри практики в здравния сектор за
2021 г. екипът на д-р Оскар участва с
три проекта. Един от тях е за създаване
на национална скринингова програма
за диагностика на ретинопатията на
недоносеността, с която да се обхванат
всички недоносени деца в страната.
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отпуснат този мускул, и децата започват
да виждат. В началото този процес е обратим, но с времето се развиват необратими
изменения и децата развиват трайно късогледство.
От март до юни т.г. анализирахме една
група от 160 деца с късогледство на възраст от 6 до 16 години. Само в рамките на 3
месеца при почти 95% от тях установихме
увеличение на късогледството, което варира от 0,5 до 2,5 диоптъра.
Като цяло късогледството започва да
се развива най-често между 7- и 9-годишна възраст при децата, които са фамилно
обременени. Първата година се развива
най-бързо, после постепенно се забавя и
след това най-често спира да прогресира. В
най-добрия случай късогледството може да
се задържи, без да нараства, затова, веднъж
сложени, очила за късогледство няма как
да бъдат свалени. За разлика от далекогледството, което е характерно за децата
от раждането до 7-годишна възраст - когато то е в определени граници, е нормална
част от съзряването на зрителната система.
Това далекогледство намалява и вече на
7-годишна възраст, когато дойде време за
училище, е нормално да имат до 1-1,5 диоптър далекогледство. Но установяваме,
че все повече деца развиват късогледство,
което бързо прогресира. Това е свързано със
съвременния начин на живот и с лошата
хигиена на зрителна работа.
Това означава, че не се спазва необходимата дистанция за близка работа от 35
см. Децата взимат телефон или таблет и го
приближават на 15 см пред очите си, което натоварва изключително много акомодативния апарат, а това може да доведе
включително и до кривогледство. Имаме
немалко случаи, в които децата отключват
кривогледство поради злоупотребата с мобилни дигитални устройства, които гледат
много наблизо. Когато гледаме отдалеч,
очите са успоредни. Като гледаме отблизо,
очите се събират и поради напрежението
върху акомодативния апарат едното око
се отклонява навътре и така се отключва
кривогледство. Затова е добре децата да
избягват мобилните устройства - телефони
и таблети, особено телефона, защото децата
имат къси ръчички и гледат пред очите.
Стационарният компютър е много по-удачен, отколкото дигиталните устройства.
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Също така не се спазва правилото да се
чете при добра осветеност, а когато четем
при лоша осветеност, ние автоматично приближаваме обекта на четене, за да виждаме
по-ясно.
Не се правят почивки. Дори и сега, в
такава онлайн среда, децата трябва да си
изработят навика на всеки 20 минути да
гледат по 1-2 минути през прозореца надалече, за да си отпочине акомодативният
апарат. Следващият проблем идва оттам, че
когато гледаме в екраните, ние фиксираме
и потискаме мигателния рефлекс. Ние не го
осъзнаваме, но обичайно човек мига между
12 и 15 пъти в минута. При всяко мигане
овлажняваме очите. Когато се взираме в
екрана, ние мигаме до 2-3 пъти в минута.
Окото започва да изсъхва и това допълнително натоварва зрителната система. При
децата много често започва да се проявява
с често мигане, защото окото е изсъхнало
и по този начин подсъзнателно те искат да
компенсират това.
Другото, което препоръчвам, е да се компенсира дефицита на витамин D. Витамин
D е изключително важен - както за костно-мускулната система, затова го даваме
на бебетата до 1-2-годишна възраст, така и
за имунната система и това в последните
2 години е особено актуално, свързано с
COVID. Оказа се, че витамин D е изключително важен и по отношение на късогледството. Дефицитът на витамин D се асоциира с прогресията на късогледството.
В нашата клиника работим съвместно с
лабораторията на проф. Свинаров, а през
последните 2 години сме анализирали над
200 деца с късогледство, при 90% от тях установихме сериозен дефицит на витамин D.
Затова препоръчваме през есенно-зимния
сезон, от 1 - 15 септември до 1 май, когато
няма необходимия контакт на слънцето с
кожата, да се приема витамин D като хранителна добавка, най-лесно под формата
на капки - по 1 капка за всеки 10 кг телесна
маса. Витамин D се синтезира при необходимата експозиция на кожата към слънцето,
счита се, че 30 минути на ден експозиция
на ръцете и краката са достатъчни, за да
синтезираме необходимото количество. Но
той не може да се складира в организма,
както други витамини, той се синтезира
и всеки ден трябва да се създава наново.
И поради тази причина хората развиват

дефицит, особено през зимните месеци.
Аз също приемам витамин D.

А има ли разлика между четенето от
екран и четенето от книга?
Книгата също трябва да се държи на необходимото разстояние, при нея също важат
правилата, че на всеки 20-30 минути трябва
окото да почива и да се гледа надалеч, иначе се получава същото. Например, честотата на късогледството сред ортодоксалните
евреи е изключително висока, защото те
четат книги от сутрин до вечер. Също така
има и чисто генетични фактори - 75-80%
от населението на Сингапур са късогледи.

Каква е ранната симптоматика за късогледството, за която родителите
трябва да внимават?
Децата започват да присвиват очите, да
примигват. Могат да получават главоболие
- много често главоболието е водещият и
първоначален симптом. Също и бягането на
окото - едното око започва да бяга навън и
чрез това установяваме, че детето има късогледство. Като коригираме късогледството,
спираме и кривенето на очите.
На какъв период трябва да се правят
очни прегледи в детска възраст? Кога да е
първият преглед?
Препоръчваме първият преглед да е
на 6-месечна възраст, дори и родителите
да нямат оплакване. Ние разполагаме със
съвременна апаратура, която ни позволява да изследваме пречупвателната сила
на очите, т.е. диоптрите, дали детето има
кривогледство, или няма, дали има друг
проблем, който изисква своевременно лечение. Ако всичко е наред на 6-месечна възраст, следващият препоръчителен преглед
е на три години и половина - когато детето
вече започва да отговаря какво вижда. Ако
тогава всичко е наред, следващият преглед
е в предучилищна възраст. След това всяка година преди започване на училище,
ако детето няма проблем, до 12-годишна
възраст. Това е периодът на съзряване на
зрителната система. Детето не се ражда
със зрението на възрастния. Зрението се
развива.
Ако има някакъв проблем, който възпрепятства нормалното развитие на зрителната система, например детето има нужда
от очила, но не носи очила, то не развива

зрението си. И тъй като детето не знае какво
е нормално да вижда, то не се и оплаква.
Много често родителите водят децата си
за профилактичен преглед в първи клас и
с ужас разбират, че едното око е мързеливо.
Детето не се е оплаквало, защото гледа с
двете очи. А сме имали и куриозни случаи,
при които детето е споделило с родителите
си, че като си затвори едното око, не вижда
с другото, и родителите са му казали, ами
не го затваряй тогава, гледай си с двете очи.
И чак на прегледа разбират, че детето има
диоптър на едното око, което е налагало
носене на очила. За съжаление, ако се установи този проблем на 7-8-годишна възраст,
имаме много малко време да излекуваме
т.нар. мързеливо око.
А всъщност мързеливото око е коварно,
защото често няма никакви външни прояви.
Причините за появата му може да се различни. Ако детето има например на едното
око далекогледство от 3-4 диоптъра, а на
другото око 1-2 диоптъра, то компенсира с
окото, което е с по-малко далекогледство,
и постепенно спира да вижда с едното око.
Друга причина за развитие на мързеливо
око е кривогледството. В детска възраст до
7-годишна възраст най-често очите кривят
навътре. И тъй като мозъкът не може да
възприема два образа едновременно, потиска образа на окото, което криви. И с времето
то спира да възприема.
Мързеливото око е безспорно най-честият проблем - около 5% от общата популация.
Това означава, че от 100 деца 5 имат мързеливо око. През последните 10 години сме
направили подобни изследвания на над 30
000 деца в предучилищна и ранноучилищна
възраст в София, София-област и предимно
в Западна България, включително в Северозападна България. На над 1000 деца сме
дарили очила, защото родителите нямат
възможност.

Говорите за благотворителната инициатива?
Това е една инициатива, която стартирахме в рамките на Организацията на
евреите в България, а след това към нея
се включиха и Александровска болница и
още много неправителствени организации,
включително и една голяма верига оптики, които в последните няколко години ни
предоставят очилата, които даряваме на

децата в неравностойно положение. През
последната година ние направихме един
голям проект, обединихме усилията си Българското офталмологично дружество,
Българският лекарски съюз, Организацията на евреите в България „Шалом“ със
съдействието на „Байер - България“, които оборудваха един автобус с апаратура и
обиколихме 42 населени места. За 1 година
прегледахме над 5000 деца и възрастни по
места. А сега направихме и своеобразно
продължение, тъй като от Асоциацията на
диабетно болните ни помолиха да прегледаме специално пациенти със захарен диабет.

Бих искала да ви попитам какво се случва
в Александровска болница, тъй като вашето име беше замесено последно около
проверка на здравната каса?
През последните дни станах обект на
една демонизираща, очерняща кампания, в
която бях обвинен, че съм източил здравната каса. Това звучи смешно. Първо, защото,
за да източиш здравната каса, ти трябва
да получаваш пари от здравната каса. Аз
директно със здравната каса нямам отношения. Аз работя в Александровска болница и
ДКЦ „Александровска“ като лекар.
Това са атаки срещу мен и хората, които
подкрепиха моя призив да спасим Александровска болница, защото преди 6 месеца
финансовото състояние на болницата беше
критично заради начина, по който беше
управлявана. Сега промяната е видима и от
резултатите - само за третото тримесечие,
във времето, в което влезе новото ръководство, то успя да стопи финансовата загуба
за тримесечието практически до нула, което
не се е случвало от години.
Проблемът при мен възникна, когато
установих, че реално болницата не се управлява спрямо законите и правилата. Аз
като представител на държавата в съвета
на директорите бях отговорен да съблюдавам спазването на закона, включително и изискването, че веднъж на 3 месеца
трябва да се свиква заседание на съвета по
надлежния ред. Близо 1 година не е имало
заседание, като обяснението беше COVID
и т.н. Но бях шокиран, когато през април
бях приканен да подпиша 14 протокола от
реално непроведени заседания, без към тях
да са предложени каквито и да било придружаващи материали, но пък в които се съ-
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държаха решения за изразходването близо
на 30 млн. лева. Например според един от
тези протоколи съветът на директорите се
е събрал на 29 декември и е приел доклад
на заместник-директора за разпределение
на 2 182 000 лева - без да става ясно за какво.
На 29 декември аз не бях в София. Заявих,
че няма как да подпиша такива протоколи.
Още тогава започна много злонамерена и
дискредитираща кампания - че съм доносник, интригант, амбициозен, искал съм да
ставам директор, политик, депутат, какво
ли не. А в крайна сметка аз единствено искам да работя в нормална болница. Имаше
сага и с встъпването на новото ръководство,
което беше саботирано. Това, което много
ме разочарова, е, че Александровска болница е платила близо 50 хил. лв. на един
сайт за фалшиви новини, който е трябвало
да разпространява положителни новини за
предишното ръководство и да дискредитира настоящото, включително и мен. Платено е с парите на болницата, които ние сме
изработили, в момент, в който няма пари
за медиците, за храна и за консумативи.
Така или иначе, в момента болницата
има ръководство, което знае, може и работи
спрямо правилата, защото да си директор
на болница и да си лекар и преподавател
са коренно различни неща. Директорът е
мениджър. Предлагали са ми да бъда директор и винаги съм отказвал, защото не
смятам, че ще бъда успешен. Аз съм лекар
и отделям времето си да лекувам. Това ми
доставя удоволствие. Аз съм преподавател, занимавам се с обществена работа, но
няма да съм същият, ако съм директор н а
болницата и мениджър. Виждам какво прави настоящият директор - сутрин от 7.30 до 7.30
вечерта стои на
бюрото, чете договорите, анализира всяко действие.
Не може човек да се
ангажира да бъде
директор на една
от най-големите
болници само като
титла, която си закичва на ревера, а
да не се интересува
какво се случва в нея. 
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COVID клиниките на
Александровска болница
Те са образът зад клишетата на вече
неръкопляскащите вечер пациенти.
Те са „ангелите в бяло“, „спасителите
в бели престилки“, „непримиримите
бойци с COVID“. Имахме честта в
разгара на четвъртата вълна на пандемията през ноември да се срещнем
с екипите на клиниките за лечение
на коронавирус на пациенти в средно
тежко и тежко състояние в университетската болница „Александровска“. Това, което окото на камерата
не може да предаде, са вперените с
надежда и благодарност в тях погледи на пациентите, хроничната умора
на медиците и въпреки нея - силата,
която те излъчват и предават на
своите болни.

снимки Надежда Чипева

01 Д-р Мадлен Стоянова обобщава надеждата на
всички в екипа: „Този ад, който преживяваме, искам
да приключи най-накрая!“
02 Д-р Мадлен Стоянова, д-р Цанко Мондешки, ръководител на ковид отделението, са на визитация
заедно с д-р Искра Бояджиева и д-р Ивайло Стефанов
03 Доц. д-р Венцислава Пенчева, пулмолог, има
само едно послание към всички навън и то е да се
ваксинират
04 Заедно с доц. Пенчева е и д-р Красимира Кощикова, кардиолог, и двете внимателно проследяват
всеки пациент
05 Болните в реанимацията са на високопоточна
кислородна терапия, последната стъпка преди
интубацията
06 Д-р Петър Грибнев, заместник-директор по
лечебната дейност на болницата, присъства на
смяната на екипа на реаниматорите д-р Весела
Петрова (вляво) и д-р Христина Заекова, които са
изправени пред пълни зали и трябва да разполагат с
всички възможни оръжия, за да се борят за живота
на пациентите
07 Състоянието на пациентите в реанимацията
се следи непрекъснато
08 „В момента е много страшно, преобладават
младите пациенти. Картината е много динамична,
болестта се развива много бързо. Пациентите,
влезли в сравнително леко състояние, много бързо
се влошават. Не ми се иска да живея в тази реалност, но се налага. Искам хората да се ваксинират и
да не се виждаме по такива места“, казва д-р Весела
Петрова

д-р Георги Тасков, офталмолог гр. Пловдив

В

В офталмологията
напредъкът не спира

В офталмологията имаме на разположение
над 10 вида лазери, които се използват за
корекция на зрението, при различни очни
заболявания и според възрастта на пациентите. Трябва да се знае, че всеки човек,
който има отлично зрение, след 45-46-годишна възраст започва да използва очила за
близка дистанция. Това е нормален процес,
който се свързва с възрастта и се нарича
„възрастово далекогледство“. Поради тази
причина лазерната корекция е най-подходяща за хора под 40-годишна възраст.
Всички видове диоптрични несъвършенства могат да се коригират с лазерна интервенция. Лимитация за технологията могат
да бъдат само извънредно големи диоптри,
тъй като лазерът може да коригира до 12 диоптъра късогледство и до 6 далекогледство
и астигматизъм. Ограничение за извършване на лазерна процедура също така са
някои състояния на слабост на роговицата
като кератоконус. В много редки случаи,
когато лазерната корекция на зрението не
би премахнала напълно нуждата от очила
или е противопоказана, е възможно да се
използват други оперативни техники с имплантиране на специални факични лещи, с
които сме коригирали дори над 20 диоптъра
късогледство и над 8-9 диоптъра далекогледство. Повече информация може да получите на: https://www.lasercorrection.
bg/laser-vision-correction/

Особен интерес представляват
лазерите, с които премахваме
нуждата от очила и/или
контактни лещи.
Лазерните корекции на зрението от своя
страна са над 5 варианта. Най-прецизната
процедура, която избират над 90% от пациентите, е Femto-LASIK. Тя е изцяло лазерна
процедура, като при нея не се използват
никакви остриета. Фемтосекунден лазер
прави подготовката за самата корекция,
осъществявайки директен контакт с окото,
а последващият ексимерен лазер отстранява диоптрите, като работи на около 30
сантиметра от него. Процедурата продъл-

От ляво надясно: д-р Георги Тасков, д-р Димитър Тасков и д-р Тодор Тасков

жава около 20 минути за двете очи, не е болезнена, възстановителният период е много
бърз и подобрението в зрението се вижда
още на следващия ден. 2-3 дни след нея пациентите могат да шофират, да използват
компютрите си и да извършват спокойно
ежедневните си дейности.

При определени медицински
показания може да бъдат
препоръчани т.нар.
повърхностни процедури,
при които фино се отстранява най-повърхностният слой на роговицата - епител. Епителът на роговицата, както епителът на

кожата, е много тънка и деликатна тъкан
с дебелината на цигарена хартийка. Според
механизма на премахването му има няколко вариации на повърхностните процедури:
PRK - използва се специален инструмент,
наподобяващ шпатула; LASEK - използва
се алкохолен разтвор; Epi-LASIK - използва
се апарат, който позволява да съхраним
епитела и да го разстелим обратно върху
роговицата, правейки постоперативния
период малко по-лек. В съвремието ние
отстраняваме епителните клетки на роговицата с функцията PTK на ексимерните
лазери. Повърхностните процедури са определено по-дискомфортни за пациента,

но може да са единствена възможност за
коригиране на зрението при някои хора.
Епителът се възстановява за около 3-4 дни, а
максималният зрителен резултат настъпва
около 30-ия ден. Тук искам да подчертая, че
крайните резултати при всички лазерни
процедури, за които говорихме, са еднакво
добри. Различията са единствено в периода
на възстановяване.

Още един резултат от
бурното развитие на нашата
специалност е
усъвършенстването на вътреочните импланти и създаването на т.нар. високотехнологични лещи, които дават възможност на
пациентите да гледат на необходимите им
дистанции без очила. Връх в напредъка на
тези технологии са мултифокалните лещи,
които са на разположение на всички офталмолози по света от около 15 години, като
в последните години претърпяха допълнителни подобрения. Какво представлява
мултифокалната леща - всяка мултифокална (многофокусна, трифокусна) леща има
специфичен дизайн с пръстени, през които,
преминавайки, светлината се разделя на
необходимите потоци за близка, средна и
далечна дистанция, като така пациентите
стават независими от очила в ежедневието
си.
Процедурата по поставянето им пред-

ставлява премахване и заменяне на естествената човешка леща на окото с високотехнологична изкуствена леща, която може да
коригира късогледство, далекогледство и
астигматизъм във всякакви комбинации.
Освен че при имплантирането на лещата
човек става независим от очила, се предотвратява и развитието на катаракта. Това се
дължи именно на факта, че естествената
леща, която с възрастта помътнява, бива
подменена. Принципът на операцията е сходен с класическата операция за премахване
на вътрешно перде, което настъпва обикновено след 60-65-годишна възраст. Самата
операция продължава 10-15 минути. Основната упойка, която използваме, са капки
- пациентите са в съзнание и можем да си
говорим по време на операция по всички
теми. Възстановителният период е няколко
дни, в които зрението се връща до около
90-95%, а останалите проценти се връщат
до първия месец постепенно и неусетно.
Мултифокални лещи могат да бъдат
поставени във всякаква възраст, като
най-често се поставят на хора над 40 години и водещи динамичен начин на живот.
След тази възраст настъпва възрастовото
далекогледство, пресбиопия, при което е
нужен диоптър за средна и близка дистанция - компютър, четене и др. Друга опция
за пациентите в пресбиопична възраст са
така наречените EDOF лещи (вътреочни

лещи с удължена дълбочина на фокуса),
които осигуряват добро зрение на далечна
и средна дистанция (60-80 см). Въпреки че
за дейности на 35-40 см (четене, телефон)
е необходимо да се използват очила, тези
високотехнологични лещи позволяват относително голяма свобода в ежедневните
дейности на пациентите.

Офталмологията в последните
десетилетия постигна наистина
забележителен напредък
по отношение на хирургичните възможности за осигуряване на живот без очила,
като заедно с това се работеше усилено за
лечение на социално значими очни заболявания като влажна форма на МДСВ (макулна дегенерация, свързана с възрастта)
и очните усложнения при диабетно болни
като диабетна ретинопатия с развитие на
диабетен макулен едем (ДМЕ). Тези заболявания, засягат зрителния център - макулата,
която е отговорна за различаване на фини
детайли, цветове и форми. При нейното засягане пациентите изпитват затруднение,
а в напредналите стадии и невъзможност
да познават лицата на хората, да четат, да
разпознават пари, при което силно се намалява качеството им на живот, а в работна
възраст води до инвалидизация.
Въпреки различна етиология МДСВ и
ДМЕ се лекуват по сходен начин с antiVEGF медикаменти (медикаменти, които
блокират съдовите растежни фактори). Към
момента в България има напълно реимбурсиран от НЗОК и официално одобрен
за очна употреба препарат, като от следващата година се очаква здравната каса
да реимбурсира и нов медикамент, специално разработен за тези очни заболявания.
Възможностите за лечение с повече препарати срещу МДСВ и ДМЕ ще ни позволи
да изберем правилната терапия за всеки
пациент и ще доведат до по-добър контрол
на заболяванията.
През 2021 година вече има и надежда за
пациентите с нелечими до момента генетични заболявания, както тези с наследствените ретинални дистрофии. В нашата практика се срещаме с болни от пигментен ретинит
хора, които прогресивно губят зрението си
през годините. Към момента в България е
създадена програма за генетично тестване
и последваща генна терапия за показаните
случаи. Генетичните изследвания се правят в Александровска болница в София и
са безплатни за пациентите, като повече
информация може да се получи в очната
клиника на Александровска болница.
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Професор д-р Владимир Нейчев,
Ендокринен хирург и преподавател
по хирургия и биохимия
в University of Central Florida, Орландо

Единствената роля на лекаря
в САЩ е да даде грижа на
пациента 100 процента
Какви са приликите и разликите в организацията на американската и на българската здравна система?
Аз лично не познавам най-малките детайли на двете системи, но съм запознат
по-скоро с американската здравеохранителна система. Тя не попада сред универсалните здравеохранителни системи,
при които държавата плаща почти изключително за здравеопазване. Такива
са системите в Швеция, в Норвегия, във
Великобритания. Американската е основана на частни застрахователи и държавни
институции като Medicare и Medicaid, има
и държавна система, която се грижи за
ветераните, и система от детски болници.
Мисля, че през 2016 г. имаше едно проучване, в което казваха, че на глава от население средно в САЩ се плащат близо 9500
долара за здравеопазване, сега тази сума е
средно 10-11 хил. щатски долара, като поголямата част от здравната грижа, около
65%, се поема от т.нар. общински болници,
те са наричат community болници; 64-65%
от хората минават през тях. По-голямата
част от болниците се ръководят от частния
бизнес. На практика всички други болници са not-for-profit. Мога да дам пример
с болница, която натрупа толкова капитал, че си купи бранд на съществуваща
религиозна фондация. Това означава, че
те не плащат данъци - нито федерални,
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нито щатски, а в замяна на това трябва да
обгрижват населението в щата.

В статистиките обикновено се споменава, че всъщност not-for-profit болниците са
едни от най-печелившите...
Да, точно така е. Начин на мениджмънт.
През 2017 г. излезе едно голямо проучване в
Lancet, направено от National Institutes of
Health. В него при измерване на индекса
на достъпност и качество на здравните услуги САЩ бяха паднали от 35-о място на
42-ро, което за мен беше неочаквано, и на
15-о място от 17 развити страни. А на челно
място беше Исландия.
Както казах, не става дума за универсална система, която може да бъде контролирана, както е в Европа. Всичко в САЩ върви по
техни правила и се движи от най-различни
институции. Водещи, разбира се, са федералните осигурители Medicare и Medicaid.
Medicare е на практика държавен здравноосигурителен фонд, който осигурява всички
пенсионери. След като се пенсионирам на
67 години, аз лично вече няма да плащам
застраховка и ще бъда осигурен там. Дотогава всеки плаща здравна застраховка
лично или чрез корпорацията, която го е
наела, възможно е да плаща и за членове
на семейството си, но така или иначе това е
задължение. Тези, които нямат застраховка
поради ред причини, дали социални, физи-

чески или други проблеми, са в Medicaid.
Така федералното правителство улеснява
лечението и продължителното възстановяване на голяма група хора.

Съществува ли ситуация в САЩ, при която лекарят разговаря с пациента си за
цената на лечението, както в България
се налага много често?
Аз все пак съм израснал и практикувал в
„Пирогов“ и „Александровска“. Тази според
мен недосмислена практика на доплащания
и избори на екипи не е урегулирана системно. В САЩ също има доплащания в зависимост от застраховката, но всеки има право
да си избере застрахователна програма и
веднъж годишно да я промени. Можеш да
не доплащаш нищо, можеш да се лекуваш в
същия или друг щат и да доплащаш, всичко
е регламентирано в застрахователния пакет
и няма никакви разговори за доплащане
за консуматив например или ситуация, в
която лекарят да провежда подобни разговори. Нашата единствена роля като лекари,
независимо каква е практиката ни, е да дадем здравна грижа 100 процента, абсолютно
нищо друго. Всеки лекар има екип, който
подава искания към застрахователите и се
занимава с административните въпроси.
Законите са такива, че ако някой лекар
поиска на пациент пари допълнително и
нерегламентирано, съдът и потенци- > 48
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Профил
Проф. д-р Владимир Нейчев, MD, PhD, FACS,
е дипломиран хирург от Американския
борд по хирургия и професор по хирургия
в Медицинския колеж на Университета
на Централна Флорида - UCF. Има богат
опит в общата хирургия и минимално
инвазивната лапароскопска хирургия.
Придобил е специалност по ендокринна
хирургия след двегодишна следдипломна специализация в Националния раков
институт, който е част от Националните институти по здравеопазване на
САЩ. Професионалните му интереси са
в областта на хирургията на щитовидната и паращитовидната жлеза, лапароскопски и отворени интервенции на надбъбречните жлези и невроендокринни
тумори на панкреаса и стомашно-чревния тракт. Преподавател по хирургия и
биохимия в Университета на Централна
Флорида и член на борда на директорите
на веригата университетски болници.
Проф. Нейчев завършва медицина и защитава докторска степен по биохимия
в Медицинския университет в София.
Завършил е специализация по неврология
и неврохирургия в университета „Джонс
Хопкинс“ и е преминал двегодишна клинична и изследователска следдипломна
специализация по ендокринна хирургична онкология в NIH/NCI в Bethesda, щата
Мериленд. Завършва първата си ординатура по обща хирургия в УМБАЛ „И.
Пирогов“, както и ординатура по обща
хирургия в болница „Джонс Хопкинс“ и в
болница „Денбъри“ към Университета
във Върмонт.
Член е на Американския борд по хирургия
и на Асоциацията на американските
гастроинтестинални и ендокринни
хирурзи, Американската асоциация на
ендокринните хирурзи, Американското
общество за проучване на метастазите
и много други.
Той е отличен като лауреат на титлата „Най-добър лекар“ (Best Physician),
присъждана от Orlando Family Magasine
в САЩ, за 2021, 2020, 2019 и 2018 година,
носител е на златна награда от Медицинския университет в София за приноса му като преподавател, финалист е в
международни конкурси, стимулиращи
научния прогрес и развитието на следващото поколение кадри в медицината.
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ално затворът не му мърдат. Освен това
уволнението и отнемането на лиценза са му
100% гарантирани. Има национална система
за вписване на най-различни сигнали - усложнения на пациентите, съдебни искове,
претенции, вписва се всичко, независимо
дали е имало споразумение с пациента, дали
изходът в съда е положителен или отрицателен. В момента съм в борда на директорите
на една болница и когато даваме - там се
нарича „привилегията да работиш в болницата“ - на колега лекар, един от най-важните
моменти е да се провери колко сигнала за
качеството на неговата работа е имало в
миналото.
САЩ имат уникална национална система на рейтинг на болниците и за качество,
която оценява всеобхватно работата на едно
лечебно заведение, не само усложненията,
вътреболничните инфекции, степента на излекуване и удовлетвореност на пациенти, но
дават насоки на съответната болница какво
и как да подобри в работата си, за да мине
напред в рейтинг листата. Могат да се обсъдят тежки случаи с колеги. Става въпрос за
система, която обхваща 6000 болници, но и
малки звена за спешна помощ - urgent care.
Но когато говорим за контрол, без съдебна практика, без пълен контрол здравната
грижа с огромни ресурси няма начин да
просъществува. Изпълнителното бюро или
комитет на една болница или бордът на директорите са длъжни да рапортуват на тази
система и никой не смее да лъже, защото
има проверки и те обикновено са неочаквани. Могат да проверят всеки аспект от дейността на болницата, да вземат отпечатъци
за бактерии, да проверят документацията,
да разговарят с пациентите. Държавният
контрол допълнително е от CDC, който е организация пак под шапката на федералното
правителство. Все пак за здравеопазване се
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отделят 18% от БВП, това е огромен бюджет
и контролът за какво качество се дават тези
средства е огромен. Националният здравен
институт, в който съм специализирал две
години ендокринна хирургична онкология,
е на практика град със собствена полиция,
собствена пожарна, собствено училище,
собствени детски градини и транспорт и с
бюджет над 30 млрд. долара годишно. Той
има благородната роля да насърчава научните изследвания и търсенето на лечение
за рак, редки болести. В България думата
грант придоби немного добър привкус, но
в САЩ, а и навсякъде по света, е изключително реномирано постижение да получиш
изследователски грант от NIH.

Усещането за тотален контрол не спира
ли възможността да рискуваш при тежък
пациент и да приложиш по-иновативна,
нестандартна техника?
В САЩ ни обучават и култивират по начин, по който всеки лекар има вътрешно
интуитивно усещане за необходимост да
направи това, което трябва - нито по-малко,
нито повече, и точно за това са тези контролни органи, като се започне от вътреинституционалните, междуинституционалните, на щатско ниво и федерално ниво, за
рапортуване на такива случаи. Всеки има
възможност за професионална, не можем да
кажем фантазия, но професионална свобода
да прилага одобрените иновативни методи и
да помага на пациента. Ще отворя една скоба - ако случаят е тежък и се лекува под шапката на NIH например, не можеш да съдиш
института, независимо какъв е изходът,
защото там се прилагат само иновативни
методи на пациенти, които никъде другаде
не биха могли да бъдат излекувани. В този
случай никой не се интересува дали имаш
застраховка или не, федералното правител-

ство покрива лечението, плаща самолетните
билети и престоя на семейството на нелечими случаи или случаи с дилеми просто
когато има и терапевтична, и диагностична
неяснота. Там съм виждал концентрация
на множество пациенти с иначе много редки заболявания не само от всички щати,
но и от цял свят. В България винаги ми е
правело лошо впечатление отношението
на обществото към клиничните проучвания като цяло, приравняването на хората
към опитни мишки. Тук отношението не
е такова, прави се всичко възможно да се
лекува всеки пациент и същевременно медицинската наука напредва много бързо
и всички разбират колко е важно това за
здравето им и за бъдещето.

Как е уредена системата за лечение на
онкологични заболявания, ние тепърва
планираме да въвеждаме европейския
антираков план...
Зависи от болницата. Ако е университетска, пациентът е обгрижен, независимо за
какъв случай на рак става въпрос, има туморни бордове и подбордове за абсолютно
целия процес на лечение. В тях са представени най-различни специалности, има мултидисциплинарен подход за лечение и преди
операцията или директно следоперативно
се разглеждат случаи, които хирургът е длъжен да представи пред патолози, радиолози,
анестезиолози, онколози и администратори,
които координират процеса на лечение. С
консилиум се взема решение за лечението
на пациентите, това става всяка седмица.
Имат протоколи. Те не са стандартизирани
буквално, но са много подобни на всички
нива.
Ако се върна отново към контрола, си
спомням, че когато приравнявах хирургичната си специалност в „Джонс Хопкинс“, която е една от най-значимите болници в САЩ,
съм присъствал регулярно на постоянни
туморни обсъждания и имаше ежеседмични
консилиуми за морбидитет и морталитет, на
които се обсъждат всички смъртни случаи и
се разглеждат усложненията. Това се прави
с цел системно подобряване на практиката.
На тези обсъждания, на които присъстват
студенти и специализанти, никой никого не
сочи с пръст, че е сбъркал, просто всички
обсъждат къде се е получил проблем и как
да не се повтаря. На всяко ниво в сис- > 50
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Постигнахме съществен
напредък, но работата ни
далеч не е завършена.
Милиони хора живеят с рак и
милиони други ще получат
същата диагноза в бъдеще. Те
са причината да продължим
да работим неуморно, за да
постигнем целта си:*
Открития, които променят
живота на пациентите.

Източник: https://cdn.pfizer.com/pfizercom/news/esmo/Pfizer-Oncology-One-Pager-02JULY2020.pdf
Дата н апоследен достъп: 11 май 2021
*

Пфайзер Люксембург САРЛ – Клон България |бул. „Цариградско шосе“ 115М | сграда D |
гр. София 1784 | Тел: +35929704333 | Факс: +35929704300 | PP-PFE-EEP-0367 |
Дата на изготвяне: април 2021 г.
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темата има чекпойнтове и обратна връзка,
дали тя е положителна или отрицателна,
няма значение, но тя е задължителна.

Преподавате ли в САЩ?
Да, преподавам хирургия и бихомия на
студенти по медицина, също и оперирам. На
практика съм академичен хирург в University
of Central Florida, Орландо. Това е най-големият университет в Щатите за втора поредна
година, в него се обучават 72 000 студенти.
В момента променяме учебната програма
на медицинските колежи, за да отговаря на
съвременните изисквания като количество
информация, като социален натиск. Социалният натиск е изключително важен, защото
има много организации, локални, на щатско
ниво, федерални, които също упражняват
контрол. И всичко е ориентирано към това
да се даде максимално добра грижа, с максимално добър достъп за пациента, с найдобрата грижа и за семейството му.

По какво съдят пациентите за качеството на вашата работа, въпреки че информираното съгласие е много подробно, те
като цяло не са компетентни напълно да
разберат какво ще се случи?
Понеже съм възпитаник на източноевропейската школа по природа и по душа,
отначало ми беше чужд начинът, по който
американците се отнасят един с друг, дежурната усмивка, с която ти казват „добър ден“,
и първоначално се чувствах некомфортно.
Докато усетих, че това има положителен
ефект върху ежедневието и е по-добре някой
да ти се усмихне, независимо дали е изкуствено или не, отколкото да ти е намръщен
и да знаеш, че не е изкуствено. В Америка
имат пълно разделение между професионалното и персоналното, което е въпрос на
възпитание, на култура. Защо започнах с
това? Защото това е маниер, има добри и
лоши дни във всяка практика, но обстановката, начинът, по който посрещат пациентите, предлагат им чай или кафе, удобно
място, на което да изчакат прегледа, са от
огромно значение. И всичко това започва с
немедицинския персонал, с рецепционистите, които те посрещат буквално на вратата, и
продължава с приветливата сестра, с която
попълваш необходимите документи, за да
може лекарят да се запознае със състоянието. Ако чакаш повече, обикновено лекарят
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се извинява и ти казва, че ще отдели цялото
необходимо време за теб. На отношението
към пациента се отделя огромна част от
обучението на медиците, дори повече, отколкото според мен е необходимо. И върху
него се провежда един от задължителните
държавни изпити. Това става с 12 пациенти,
чиито роли се изпълняват от професионални актьори, които симулират медицински
състояния и характери на реални хора. На
този изпит не е важно какви са познанията
ти по медицина, зад огледалото в стаята
трима професори оценяват как реагираш,
какво правиш, дали проявяваш емпатия
към пациента, можеш ли да овладееш бурна
реакция, че не си опасен за болните.
На този изпит проверителите се интересуват дали, като влезеш, ще погледнеш
човека в очите, дали ще си измиеш ръцете
преди прегледа, как ще се представиш, какво ще кажеш на пациента. Винаги има един
или двама, които играят лошия пациент и
например се карат и казват, че не могат да
чакат 45 минути, и искат да бъде извикан
супервайзърът. И ти трябва да реагираш на
такива особени ситуации. Така протича възпитанието на един лекар, за да може той да
реагира. И в повечето случаи отношенията
лекар - пациент са приятелски, поне моят
стил е такъв.
В България наричаме обяснението какво
ще се случва информирано съгласие, там се
нарича written consent, или писмено съгласие, написано черно на бяло. Аз държа пациентът да е информиран не само писмено,
а и лично от мен, за да бъде буквално част
от екипа. Ако пациентът или членовете на
семейството му не разбират какво се случва,
аз лично не мога да бъда напълно сигурен,
че начинът на лечение ще бъде перфектен.
Трябва пациентът да е напълно наясно с
това какво му има, какви са диференциалните диагнози, какви са възможностите на
лечение и алтернативите и какво може да се
случи и това да бъде обяснено на разбираем
език. Задължително им казвам какво правя,
колко съм опитен или неопитен съответно.
Винаги им казвам, че ако искат, могат да
отидат и за второ мнение, и ги насочвам към
колеги, при които да отидат. Това не означава, че всички го правят, и на такива пропуски
се дължат голяма част от съдебните искове.
И там, и в България аз обичам да говоря с
пациентите, да ги ангажирам със здравния

им проблем, да получа тяхното доверие.
Само че там системата те е освободила да
не говориш за доплащания за консумативи,
избор на екип и от професионален егоизъм,
особено в хирургичните среди - да не изпратиш пациента за второ мнение, все неща, с
които не можех да свикна в България.
Пациентите имат нужда от помощ и са с
изострено чувство на сензитивност и независимо от интелектуалния и социалния им
статус те винаги разбират кога лекарят е добронамерен и иска да им представи всички
възможности, да се постави на тяхното място и да каже какво би направил. Аз никога не
им налагам решение, пациентът сам трябва да повярва и да си избере възможност.
Това не отнема много време, обикновено
до 30 минути в зависимост от въпросите на
пациента. Има пациенти в най-различни
състояния, някои са депресирани, други са
напрегнати, емоционални или уплашени
и имат нужда от време, за да решат. Ако
не правиш това, ако не отделяш време за
основните усложнения и резултати от едно
лечение, рано или късно ще се опариш.
Но за да се случва това и в България,
трябва и самите болни, и лекарите да имат
системен комфорт, т.е. да не мислят за
пари. Финансовата част на здравеопазването трябва да е колатерална, тя е много
важна и е движеща сила за институцията,
в която работиш, дори и да си частник, но
там има непреодолима граница между финансовата и лечебната част. Системата на
заплащане няма нищо общо с отношенията
пациент - лекар.

Налага ли се на вас и на вашите колеги да
работите на няколко места, за да допълвате доходите си, както в България?
Моята заплата се плаща от университета, но аз работя и взимам дежурства в няколко университетски болници. Никой не
ме кара насила, такава ми е длъжностната
характеристика. Там никой не ти гарантира
мястото, няма безсрочни трудови договори.
Аз всяка година или на три години преподписвам договора си, като всичко се случва
след една много обстойна проверка какво
си работил, какви са отзивите на колегите, на пациентите, на сестринския екип, на
студентите, и няма такова нещо като „този
е наш човек“.
Интервю Десислава Николова

И
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Изгарянето е вид травма, която често се
случва неочаквано и има потенциалната
възможност да причини смърт, дълготрайни
физически и психологически последствия,
обезобразяване и функционални ограничения. Изгарянията са тъканна травма с различна по степен тъканна увреда, причинена
от термични, електрически, химически и лъчеви фактори. Изгарянията остават една от
най-сериозните травми, от която човешкото
тяло може да оцелее, не само поради мъчителната болка, но и поради дълготрайните,
придружаващи целия живот, тежки естетически и емоционални последици. Епидемиологичната характеристика в отделните страни
е разнообразна и е в зависимост от нивото на
развитие на обществото в социално-икономически, правен и културен аспект. Честотата
на изгарянията е функция от степента на цивилизованост на обществото и от наличието
на превантивни програми.
Пламъковите изгаряния са резултат от
битови инциденти или трудови злополуки,
като причините са разнообразни и са свързани с икономически и социални фактори.
Рискът е особено висок това да се случи при
деца под петгодишна възраст, в семейства
с нисък социален статус, при болни с хронични заболявания и работа без предпазни
средства и с неизправни уреди. Годишно
в клиниката ни се хоспитализират между
3000 и 3300 пациенти, деца и възрастни, с
изгаряния и последствията от тях.

д-р Мартин Попов

Най-често срещаните термични
изгаряния в България
са тези от горещи течности (попарвания,
особено при деца) и пламъковите. Те, разбира се, варират в зависимост и от възрастовата група на пострадалите. Пламъковите
изгаряния се наблюдават предимно при
възрастните и са най-често вследствие на
възпламеняване на газови бутилки и други
запалителни материали. С напредване на
технологиите се обособяват и един по-модерен тип изгаряния, а именно

Тези от биоетанол, свързани
с навлизащите на пазара
биокамини
В днешно време е модерно човек, който има
малко по-големи финансови възможности, да се поглези с нещо, което изглежда
красиво и практично. В страната годишно
се хоспитализират между 7 и 10 пациенти
вследствие на този тип изгаряне. На фона на
числата по-горе това не е никак впечатляващо, но бройката не е толкова определяща,
колкото сериозността и опасността, които
крият тези изгаряния. Това са обширни и
дълбоки изгаряния, протичащи често и с
инхалация на пушечни газове и изгаряне на
дихателните пътища, което допълнително
влошава картината. Нерядко пламъковото
изгаряне е комбинирано и с контактно, след
възпламеняване на дрехите на потърпевшия. Засегнатите зони често са функцио-

нални и важни за пълноценния живот на
пострадалия - глава, шия, гърди, корем,
горни и долни крайници.

Смъртността е изключително
висока, около 50%
въпреки съвременните методи на лечение,
модерните превръзки и препарати, които
помагат на мултидисциплинарните ни екипи в борбата за спасяването на човешкия
живот.
Механизмът на получаване на този вид
изгаряния често е свързан с недоглеждане
и невнимание при опит за презареждане
на горивния контейнер в момент, в който
пламъкът тлее, скрит под повърхността на
камината. Изгарянията се получават предимно в часовете около полунощ, а самите
пациенти понякога са под влиянието > 52
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на алкохол. Характерна е и сезонност - студените месеци. Отношението между жени
и мъже е 3:1, като засегнатата възрастова
група е от 18 до 40 години.
За разлика от малките ограничени изгаряния, тук няма грешно поведение от
страна на пациентите и техните близки.
Те знаят, че

снимка Надежда Чипева

Изгарянето е обширно и налага
професионално поведение

Профил
Д-р Мартин Попов завършва Медицинския университет в гр. София
през 2012 г., след което започва
своята специализация в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в Клиника по
изгаряния и пластична хирургия.
През 2020 г. след успешно положен
изпит придобива специалност
„Пластично-реконструктивна и
естетична хирургия“. От август
2021 г. е ръководител на отделение за възрастни в Клиниката по
изгаряния и пластична хирургия.
Интересите на д-р Попов са в областта на естетичната хирургия, реконструкции след травми,
изгаряния, туморни образувания,
съвременни методи за лечение на
изгаряния.
Д-р Попов е член на Българския
лекарски съюз, Българската
асоциация по пластично-реконструктивна и естетична
хирургия - БАПРЕХ, Европейска
асоциация за лечение на изгаряния
- ЕВА, European wound management
association - EWMA.
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Веднага след овладяване на пожара и отстраняване (при възможност) на изгорелите
дрехи пациентите се отправят в клиниката
(между 15 и 30 мин. след инцидента). Това,
което е важно да се направи, е да се завие
пациентът, за да се предпази тялото от общо
охлаждане. Пациентите обикновено пристигат с екип на спешна помощ или носени
от близък. Те са в превъзбудено състояние,
треперещи, оплакващи се от силни болки, в
шоково състояние. Колкото по-рано започне
лечението, толкова по-голям е шансът за
оцеляване и добър изход от лечението.
Обширните дълбоки изгаряния винаги
изискват хирургично лечение. След стабилизиране на пациента започват и операциите, желателно още в първите 24 часа.
Често са необходими повече от 4-5 операции за покриване на раневите повърхности, но лечението не се състои само в тях.
Разполагаме с мултидисциплинарен екип
от специалисти - хирурзи, анестезиолози
реаниматори, рехабилитатори и психолози, всички, работещи заедно комплексно с
желанието да върнем пациента в неговата
нормална среда на живот с минимални физически и психически травми от случилото
се. Това обаче невинаги се получава така,
както го искаме. Възстановителният процес
не свършва със изписването от болничното
заведение. Пациентите имат нужда от мотивация и помощ да превъзмогнат случилото
се. Трябва да вложат доста усилия да приемат начина, по който ще изглеждат, и да
се стараят да подобряват и укрепват както
духа си, така и тялото си.
Някои хора успяват да се възстановят
по-бързо въпреки по-малкото усилия, които полагат, но за други това може да отнеме години. Ние популяризираме различни
превантивни програми и обучаваме нашите

пациенти как да се предпазят от изгаряния.

По отношение на биокамините
обаче искам да дам следните
пояснения
В цяла Европа има само два стандарта на
безопасност за тези биокамини - френски и
немски. Същите обаче все още не са приети
като европейски стандарт за безопасност,
което по всяка вероятност не се очертава
да се случи в близко бъдеще. Това означава, че тези продукти нямат така нареченият CE marking, което от своя страна ни
навежда на мисълта, че са нелегитимни
за продан в Европейския съюз. И все пак,
ако хората решат да се спрат на този избор за луксозен подарък за предстоящите
празници, нека вземат предвид няколко
обстоятелства:

#1

Има биокамини в широк ценови
диапазон. Разбира се, колкото е поскъпа, толкова по-безопасна би следвало
да бъде, но нека не се уповаваме само на
това верую, а просто внимателно да прочетем инструкциите за безопасност, защото
от това някой ден може да зависи нашият
живот или този на най-близките ни.

#2

Препоръките от двата стандарта за
безопасна употреба относно избора
на камина, на които искам да обърна внимание, са:
> уверете се, че самата камина е достатъчно
стабилна и фиксирана здраво върху под,
стена или маса, на която е поставена, поради риск от неволно събаряне и разливане
на запалимата течност
> обърнете внимание на материала, от
който е изградена цялата биокамина, а
именно да няма запалими декорации или
аксесоари по нея
> препоръчва се контейнерите, в който се
долива, и този, в който гори самият биоетанол, да не са един и същ
> препоръчително е освен индикатор за
максимално количество (не повече от
3 литра) да има и електронен датчик за
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отчитане на максимална температура и
възможност от прегряване.

#5

> не на последно място трябва да се обърне внимание на CO2 емисиите, които се
отделят при горенето. С няколко думи,
голяма камина в малко и непроветриво
помещение е изключително опасна.
Бих искал да спомена и рисковете и
възможностите за изгаряне вследствие на
употребата на тези камини:

#6

#1
#2

Директен контакт
с пламъка.
Контакт с части на самата биокамина или с повърхности, близки

до нея.

#3

Разливане при побутване или събаряне на камината. Няма защитни
механизми, които да го предотвратят.

#4

Неосведоменият клиент, приел
факта, че е достатъчно зрял да използва уреда, без да прочете инструкциите
за безопасно използване.

Изгаряне може да се получи и при
опит да се угаси горещата камина
или след спонтанно възпламеняване на
камината - невъзможност да се установи
дали пламъкът в контейнера е напълно
загаснал, неизправност или теч в контейнера с горяща течност, некачествени материали на изработка.
Компонентите, от които е изградена запалителната течност, могат да предизвикат раздразняване и дори
да причинят алергии на респираторния
тракт, очи и кожа в кратки срокове. Нещо
повече - в дългосрочен план формалдехидът и бензенът са канцерогенни.

#7

Възможна е интоксикация с CO2
поради липса на съответен датчик.

В заключение още няколко съвета как да
се предпазите:

#1

Когато решите да взимате биокамина, помислете дали си струва един
миг невнимание да предопредели живота
ви до края на дните ви.
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#2

Им а ме и зг о т в ен а а п л и к а ц и я
за мобилно приложение. Това е
първото в световен мащаб мобилно приложение, създадено изцяло от лекари,
ангажирани с лечението на изгаряния.
Приложението се нарича „Какво да правим при изгаряне“ и е предназначено
както за медицински лица, оказващи
първа помощи или транспортиращи
пациент с изгаряне, така и за всички
потенциални пациенти и техните близки. По-малко грешки след изгаряне означават по-невидими белези и повече
спасени човешки животи. Това е веруюто на автора на приложението проф.
д-р Мая Аргирова, началник на Клиниката по изгаряне и пластична хирургия
на УМБАЛСМ „Пирогов“, и д-р Мартин
Мартинов от екипа й.

#3

Искаме да знаете, че ние винаги
ще бъдем тук за вас, когато имате
нужда, независимо дали сте пострадали
от изгаряне сега или преди една и повече
години. 
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Важно ли е
изследването
на D-dimer при и
след COVID-19
Повишените му нива в кръвта се срещат не само
при венозна тромбоза и белодробна тромбоемболия,
но и след операция, при бременност
и сърдечно-съдови заболявания

В

проф. д-р Васил Червенков, д-р Емил Белински

В условията на развиваща се поредна вълна
на заболяемост от COVID-19 все повече хора
търсят медицинска помощ във връзка с усложненията след преболедуване. При наймалко 40% (1) от пациентите, хоспитализирани с COVID-19-инфекция, се наблюдават
венозни тромбози, което налага рутинното
използване на антикоагулант в терапията
по време на болничния престой.

Как обаче стоят нещата след
излекуване на инфекцията
Много често в кабинета по съдова хирургия се срещаме с пациенти, които личните
лекари насочват за консултация по повод повишени стойности на D-dimer след
преболедуване. Tогава пред всеки съдов
специалист стои въпросът какво да бъде
последващото поведение.

За или против
антикоагулантната терапия

Shutterstock
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D-dimer-ът по същество е малък протеинов
фрагмент, получаващ се от разграждането
на фибрин в организма. Той е много чувствителен, но за съжаление не е специфичен.

Здраве
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Профил
Проф. д-р Васил Червенков, дм, е
началник на Клиниката по съдова
хирургия в „Аджибадем Сити клиник Болница Токуда“. Завършил е
медицина през 1987 г. в МУ - София.
От 1988 г. е асистент в УМБАЛ „Св.
Екатерина“. През 1992 г. покрива
изисквания за клиничен достъп
в Съединените щати и е сертифициран от ECFMG, а след година
покрива критериите на FLEX.
След присъждане на специалност „Обща хирургия“ в България
продължава клинична специализация „Кардиоторакална и съдова
хирургия“ в Carolinas Medical Center,
Charlotte, NC. През 1999 г. му е
присъдена специалност „Съдова
хирургия“, след което 2001-2002
г. специализира „Ендоваскуларно
лечение на периферни съдови заболявания“ в същия център в САЩ.
След завръщането си в България
защитава дисертационен труд в
областта на хирургичното лечение на запушванията на подбедрените артерии и му е присъдена
научно-образователната степен
доктор по медицина. Редовен член
е на Европейското дружество по
съдова и ендоваскуларна хирургия.
Преди постъпването си в МБАЛ
„Токуда Болница София“ е главен
асистент в Клиниката по съдова
хирургия в УМБАЛ „Св. Екатерина“.
Проф. Червенков е председател
на Българското национално
дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология и
съпредседател на Българското
дружество по ендоваскуларна
терапия.

Повишени нива на D-dimer в кръвта се
срещат при венозна тромбоемболия (венозна тромбоза и белодробна тромбоемболия),
но също и при остро възпаление, дисеминирана интраваскуларна коагулопатия,
аортна дисекация, ухапване от отровна
змия, бременност, при някои злокачествени
заболявания, при травма, при чернодробно
заболяване (намален клирънс), при сърдечни заболявания, ако има високо ниво
на триглицеридите, при повишен серумен

снимка Надежда Чипева

Профил

ревматоиден фактор, хемолиза, след хирургична операция и при възрастни пациенти
- над 80 години.
В съдовата хирургия D-dimer-ът има
отрицателна прогнозна стойност от 100%
(диапазон 97-100%) и е одобрен от FDA за
изключване на остра белодробна емболия
и тромбоза на дълбоките вени.
Според гайдлайн, одобрен от БНДСЕХА (Българското национално дружество
по съдова ендоваскуларна хирургия > 56

Д-р Емил Белински е лекар - специалист в Клиниката по съдова
хирургия в „Аджибадем Сити
клиник Болница Токуда“. Д-р Белински завършва магистратура
медицина в Медицинския университет - София, през 2015 г. През 2016
г. започва своята специализация
по съдова хирургия в „Аджибадем
Сити клиник МБАЛ Токуда“. Проявява оживен интерес към комплексното лекуване на трудно зарастващи, атонични рани и формите
на диабетно стъпало и минимално
инвазивните и естетични методи
при хирургията на разширени вени.
Член е на Българското национално
дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.
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и ангиология) за лечение на дълбоки венозни тромбози от 2012 г., ако пациент има
оплаквания от оток, тежест, дискомфорт,
напрежение в крайник, но при клиничен
преглед и изследване с еходоплерсонография на съдове на долни крайници не се
диагностицира венозна тромбоза, при повишена стойност на D-dimer се препоръчва
терапия с антикоагулант.

Тромбозите,
с които се срещнахме
В нашата клинична практика от септември
2020 г. до септември тази година бяха диагностицирани и лекувани над 20 пациенти
с постковид венозни и над 50 пациента с
постковид артериални тромбози. Тези съдови тромбози са наблюдавани в срок от пет до
100 дни след острата фаза на заболяването.
Въпросът, който вълнува всички медицински специалисти в момента е дали това
може да бъде избегнато. Предположенията,
че причина за съдовата тромбоза е възпалителната реакция на съдовата стена, бяха
отхвърлени през октомври, когато проучвания показаха, че вирусът не атакува
клетките на най-вътрешния слой на съда, а
всъщност възпалителната реакция - отговор
на организма на инфекцията, е факторът,
водещ до образуване на тромбите.
Тази възпалителна реакция е и причина
за повишението на стойността на D-dimer.
(1)
Както е известно, профилактиката е едно
от oсновните и най-силни направления в
медицината. Използването на знанията и
ресурсите, с които разполагаме, позволява
максимално точна преценка и обезпечаване на рисковите фактори индивидуално за
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всеки пациент.
По отношение на терапевтичния подход
в клиничната си практика сме възприели
поведение, според което

Не неглижираме повишените
стойности на D-dimer
Важно е да се знае, че едно лабораторно изследване никога не е достатъчно да постави
диагноза и не бива да бъде интерпретирано самоволно от пациента. Разглеждайки
всеки случай поотделно, в унисон с индивидуалните особености на пациента, ние
взимаме предвид първо клиничното състояние. Назначаването на множество допълнителни тестове на базата на изолиран висок
D-dimer, без други насочващи симптоми и
резултати от инструментални изследвания,
води до повишен риск от поставяне на грешни диагнози, лечебни планове и излишен
финансови товар върху пациента.
Липсата или наличието на симптоматика от страна на съдовата система са основният фактор в преценката за атикоагулантна и/или антиагрегантна терапия.
Информативна стойност има и степента
на отклонение на показателя. Повишаване
на D-dimer с 20-30% има една тежест, а петкратно повишаване например алармира за
по-сериозни проблеми.
Не бива да се забравя, разбира се, и рискът от кървене при приложение на този
тип медикаменти - при употребата на перорални антикоагуланти рискът от голямо,
значимо кървене варира от 0.5 до 5%.
Тезата за употребата на антикоагуланти
има и противници, чието мнение се позовава на липсата на съдова патология, която да
обезпечи повишението на показателя, както

и неговата неспецифичност. Според проучвания е възможно по-високите стойности да
се обяснят с тежестта на възпалението по
време на COVID-19 инфекция. (2) Емпирични наблюдения показват корелация между
тежестта, продължителността и прогнозата
на заболяването и отклоненията в стойностите на някои кръвни показатели. Пример
за това не е само D-dimer. Феритин, лактатдехидрогеназа, фактор на фон Вилебранд,
чернодробни ензими и лимфопения също са
част от палитрата на COVID характерните
изменения в лабораторните показатели на
пациентите. Разглеждането на един аспект
от състоянието на пациент, изолирано от
клиничната картина и останалите параклинични изследвания, може да подведе
преценката на лекаря.
Друг фактор, който трябва да се вземе
под внимание, е, че има

Голямо разнообразие
от тестове за D-dimer
с голяма вариабилност в начина, по който те
отчитат резултатите си. Една от основните
е разликата в мерните единици (D-димерни
единици - DDU) или фибрин еквивалентни
единици - FEU, референтните им стойности и абсолютните мерни единици (mg/L,
ng/mL, μ/mL). Това възпрепятства обобщаването на резултатите от различните
проучвания, свързани с този лабораторен
показател и използването му като ясна граница за вземане на решения.
Също така, както споменахме, високите
нива на D-dimer невинаги са причинени от
проблеми на кръвосъсирването и могат да
бъдат причинени от други състояния, които
включват бременност, сърдечни заболявания или скорошна операция.

Заключение
D-dimer-ът е един от ключовите, но не и
единственият инструмент в практиката на
съдовия специалист. Неговото интерпретиране е необходимо и полезно в контекста
на лечение и профилактика на съдово
болните пациенти. Изолираното проследяване на D-dimer, както и на други отделни
лабораторни показатели, не е достатъчно
информативно и пълноценно изследване,
на базата на което да се правят изводи и
да се определя системната терапия на пациентите. 

съдържание от

Магистър-фармацевт Васил Маджаров, дф,
управител на верига АПТЕКИ 36.6

Остава фокусът върху
фармацевтичната грижа и
експертност
Първата ви аптека отваря врати през
2002 година в гр. Пловдив. Какъв работодател сте вие? Какво цените, на какво
държите?
Живот и здраве, догодина ще се навършат
20 години от основаването на АПТЕКИ 36.6.
Бизнесът стартира от една единична аптека, в която аз самият работех, и се разрасна
до 28 аптеки под бранда и онлайн аптека
366.BG. В разширяването на дейността
си много бизнеси допускат грешката да
микроменажират ръководните служители
чрез разнообразни отчетни способи, без да
осъзнават, че бизнесът е колективен спорт.
Аз сравнително бързо издигам хора от персонала на управленски длъжности и когато
го направя, им гласувам пълно доверие и
свобода на действие. В практиката си имам
случаи, когато съм забавял откриването
на нови аптеки с години, докато открия
подходящите човешки ресурси. За мен е
изключително важно хората от екипа ми
да изпитват лично удовлетворение, да се
чувстват уважавани, а трудът им - ценен. A
от тях очаквам проява на честност, отговорност, ангажираност и желание за научаване
на новостите.

Как виждате развитието на фарма бизнеса в близките години?
Въпреки разрастването на онлайн бизнеса
остава фокусът върху фармацевтичната
грижа и експертност! Дори в условията на
пандемия през последната година и половина семейството на АПТЕКИ 36.6 нарасна
с 5 нови обекта в град Пловдив и екипът ни
се разширява постоянно.
Очаквам по-осезаемо окрупняване на
аптеките в България и пазарен ръст на веригите, които имат ясна стратегия за развитие. Допускам, че скоро цените на личните
предпазни средства ще се върнат на нивата
преди пандемията, a антигенните ковид-19
тестове ще стават все по-достъпни.

Все повече се говори за дигитализация
- верификация, е-рецепта, електронна

рецептурна книжка, онлайн търговия.
Тренд или необходимост е интернет
търговията?
Всички пазарни проучвания на е-търговията в България преди ковид-19 демонстрираха изоставане на този вид дейност в
България в сравнение със съседна Румъния
и Западна Европа. Маркетолозите предвиждаха в анализите си ежегодни ръстове в
онлайн бизнеса, но ковид-19 ускори този
процес. В условията на локдаун пазаруването онлайн беше едно от логичните действия.
Aптеките разполагат с ограничено
физическо пространство, в което могат
да изложат предлаганите артикули. Броят на иновативните продукти на пазара
се увеличава, търсенето към тях - също,
а същевременно няма как да бъдат изложени всичките в традиционната аптека.
Пазарувайки онлайн, клиентите могат да
си набавят от комфорта на своя дом всички
желани фармацевтични продукти без лекарско предписание, хранителни добавки,
козметика, билки, хомеопатични средства,
етерични и базови масла, билкови тинктури и бебешки продукти. Пазарувайки на
366.BG, потребителите имат избор от над
14 000 артикула. За жалост в България все
още не могат да се пазаруват онлайн лекарства по лекарско предписание, тъй като
законовата рамка не го позволява - нещо,
което в други държави по света е факт.

Издавате месечно списание, в което
споделяте полезна здравна информация.
Защо?
Oсновен фокус на АПТЕКИ 36.6 е налагането на идеята за здравна превенция чрез
воденето на здравословен начин на живот и
промотирането на профилактиката. Много
изследвания доказват, че инвестицията в
превенция намалява последващи разходи
за здравеопазване и повишава продуктивността. В нашето ежемесечно списание се
предоставя здравно знание от експертни
лица напълно безплатно за крайния клиент.
В днешно време хората са залети от лесно-

достъпна информация, но за жалост голям
процент от нея е подвеждаща, неточна или
невярна. Екипът ми подбира специалисти
в дадена област, които дават достоверни
здравни съвети и информация, заставайки
зад думите си с лицата и биографиите си.
Публикациите в списание АПТЕКИ 36.6 са
налични и в блога на онлайн аптека 366.BG.
По този начин се удължава техният живот
извън физическото издание и стават достъпни за хората в цялата страна.
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"Костите на всички ни стареят. Дамите в
периода на менопаузата обаче трябва да
внимават повече, тъй като са застрашени
от остеопороза. Женските полови хормони
започват да намаляват и започва така нареченото "извличане" на калций от костите",
обяснява д-р Калъпов. И е категоричен, че
профилактиката е изключително важна.

Повече движение и чист въздух
Необходимо е да се направи изследване на
костната плътност (остеодензитометрия).
"В началото костната плътност е нормална, не е развита остеопороза, препоръчвам
повече движение, чист въздух, разходки в
планината или физическа активност, която
подобрява трофиката на мускулите и скелетния апарат, въпреки че хормоните намаляват", съветва специалистът. Особено в
тези пандемични времена, когато работим
пред компютъра вкъщи. Рисковите фактори освен възрастта и липсата на активните
женски хормони са наднорменото тегло и
обездвижването като цяло.

Таблетките калций
не са достатъчни
"Рекламният пазар ни залива с много препарати с калций, но не целият се усвоява
и влиза в костите. Много хора си мислят,
че като приемат много калций, ядат много
сирене и мляко, костите им се заздравяват,
което е заблуждаващо", казва специалистът. И препоръчва на жените в менопауза
да си набавят необходимото количество
профилактично с препарати бифосфонати.
"В ранните стадии се опитваме да забавим процеса с нестероидни лекарствени
средства, физиотерапия, балнеолечение в
Павел баня, калолечение в Поморие", обяснява д-р Калъпов.

Артрозна болест
"При дегенеративните заболявания на ставите костта изтънява. При настъпила коксартроза, гонартроза - първи, втори, трети
стадий, вече четвърти стадий, това вече е
много тежка форма на артрозна болест - човекът вече не може да се движи", обяснява
д-р Калъпов.
Напоследък много се практикуват инжекциите с хиалуронови препарати, които
обаче са много скъпи и труднодостъпни
- една е между 250 и 500 лева. Практиката
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Профилактиката
за остеопороза
е изключително важна
В България обаче се набляга
на оперативното лечение, което е много
по-скъпо, казва д-р Пламен Калъпов
Eфтика Георгиева

на д-р Калъпов показва, че пациенти в понапреднали фази се оплакват, че въпреки
скъпите инжекции болката продължава
и развитието на болестта не може да спре.
"На пазара излязоха много нови препарати,
но с променлив успех. Опитваме се да помогнем на пациентите и с плазмотерапия
(PRP терапия), но като цяло не можем да
спрем процеса, само да го удължим", обобщава д-р Калъпов.

Ендопротезите
"България е една от държавите с най-голям
опит в протезирането, още по времето на
социализма професор Александър Герчев
създаде българска ендопротеза в Етрополе,
много търсена в Русия и Куба", припомня
ортопедът. Но в последните години протезите много са се усъвършенствали - като
производство, механика, структура, съставки. Както и опитът на специалистите в тази
област. "Все по-рядко лепим заради риска
от тромбоемболии", казва д-р Калъпов. И
допълва, че вече се поставят и подменят
механични протези и при по-възрастни
хора, като това най-често са тазобедрени
и коленни стави, тъй като се износват
повече. "Преди години вярванията бяха,
че като сложим протезата, пациентът ще
получи трета група ТЕЛК и ще бъде инвалид до края на живота си, но това вече
не е така - той е здрав и работоспособен",

разказва специалистът. В болница "Света
Анна" пациентите стават на втория ден
след операцията. На седмия ден се изписват, а ако всичко е минало благополучно,
на 14-ия ден се свалят конците.
"Болница "Света Анна" е сред лечебните
заведения, където се поставят най-много
ендопротези", казва д-р Калъпов. И добавя
другите медицински заведения в София,
където се правят тези операции - "Сердика", "Полимед", "Токуда", ИСУЛ, "Горна
баня". "Лошото е, че заради пандемията
от ковид-19 ситуацията с плановите операции много често се променя", споделя
ортопедът.

По света и у нас
Профилактиката в цял свят е изключително важна. Независимо дали за това се
грижи личният лекар, гинекологът или
ендокринологът. Ортопедът сякаш остава по-встрани и се намесва, когато види
снимката.
Сериозните фирми изпращат служителите си на профилактични прегледи, сред
които е и меренето на костната плътност.
"В България обаче не се набляга на профилактиката, а на оперативното лечение,
което е много по-скъпо", смята д-р Калъпов.
"В световната и европейската преса има
много публикации за иновации в тази сфера - плазмотерапия, PRP, стволови клетки,
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Костите помнят
„Не само костите, но и ние, лекарите,
помним, когато костта не е зараснала
както трябва“, шегува се д-р Калъпов.
При децата няма проблем, тъй като
има ремоделация и костите се изправят, но при възрастните, ако една
фрактура е зараснала с дислокация,
т.е. накриво, се получава скъсяване и
пациентът започва да куца, обяснява
ортопедът. И се връща към времето
на по-консервативната медицина с
гипсове, екстензии, намествания, когато това се е случвало по-често.
Проблемът става много по-сериозен,
когато костите не искат да зараснат
и се получават псевдоартрози. Тогава
се налагат нови операции, остеопластика (добавяне на костен материал), а пациентът за една година е
извън активна работа.
„Има и злокачествена, патологична
остеопороза, която се получава след
операции, карциноми, метастази,
ендокринни заболявания“, подчертава
д-р Калъпов. Тя не бива да се бърка с
класическата остеопороза при жените в постменопауза. Много болести
водят до подобни симптоми, когато
костите стават като стъклени и
могат да се пукнат изведнъж без всякаква причина.
А костите стареят на всички ни и с
възрастта еластичността им намалява. „По различни начини се чупят
сухата и младата пръчка и всички
можем да видим разликата“, дава нагледен пример д-р Калъпов.

но след като съществуват толкова много
производители на стави, изводът е, че проблемът все още не е решен медикаментозно",
отбелязва ортопедът.
В България протезите частично се реимбурсират с различни суми от НЗОК
- тазобедрена, колянна, раменна. "Не се
поемат остеосинтезните изделия (винтове, жици, щифтове, пирони и плаки) и новото правителство трябва да предприеме
стъпки и за тяхната реимбурсация, тъй
като става въпрос за лечение на значими социални заболявания", съветва д-р
Калъпов.
Новостите като инжекциите с хиалурон,
плазмотерапия (PRP терапия) са изцяло за
сметка на пациента. 
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Костите на
спортистите
„Спортистите са специална група,
те са по-придирчиви, при тях натоварванията на костите са особено
тежки“, разказва д-р Калъпов, който е
специалист и по спортна медицина.
Те са „трудни“ пациенти, тъй като
изискванията при високото спортно
майсторство са доста сериозни. „Когато травмите ги извадят от терена,
те настояват колкото се може побързо да се върнат в спорта“, разказва
медикът. Спортните травми зависят
от спорта и са различни, например при
баскетбол и хандбал са застрашени
най-вече горните крайници, докато
при футбола - долните.
„За съжаление в България спортната
медицина западна“, огорчен е специалистът. И съветва всички ни да се
пазим, защото зимата идва, а зимните
спортове са „опасни“ за костите.
Но отново подчертава, че физическата активност е важна за здравето и
повече трябва да ни плаши застояването и работата от вкъщи.

снимка Надежда Чипева

Профил
Пламен �алъпов завършва
Медицински университет - София, през 1991 г. Има 30-годишна
практика като специалист по
ортопедия и травматология.
Специалист в лечение на травматичните увреди и реконструктивна хирургия на горен и долен
крайник, първично протезиране
на тазобедрената става, гръбначна хирургия. Работи в болница
„Света Анна“ - София. Член е и на
българското, и на европейското
дружество по ортопедия.
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Три заблуди
за ваксините
срещу COVID-19

Е

Гледната точка на юриста
адвокат Мария Шаркова

Един обикновен ден в домашния ми офис по
време на извънредното положение, обявено
заради епидемията от COVID-19, протичаше с множество телефонни позвънявания
и въпроси за противоепидемичните мери и
почти ежедневните заповеди на министъра
на здравеопазването. В един от тези дни се
обади дама, която заяви: „Искам да ви наема
за мой адвокат, за да ме защитавате от задължителните ваксини срещу COVID-19.“
Към този момент клиничните изпитвания
на различни ваксини срещу COVID-19 бяха
все още в първите им фази, но от разговора
ми стана ясно:

Фалшивите новини за ваксините
срещу COVID-19 изпревариха
появата на самите ваксини

Shutterstock
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Те са толкова много, че здравият разум трудно успява да проследи цялата конспиративна верига от „факти“.
Някои от разпространяваните тези целят
да провокират съмнение у хора, които не
са конспиративно настроени, но се притесняват от ваксините по различни причини:
например страдат от различни заболявания;
имали са алергична реакция към лекарствен
продукт в миналото; преживели са сблъсък със здравната система, заради който
са изгубили доверие, или просто трудно се
ориентират сред целия спектър от информация; Разсейването на подобни заблуди е
особено трудно, когато юристи или лекари

се използват като проводници за тяхното
разпространение. Затова си струва да обсъдим някои от тях:

„Никой не отговаря за нежеланите
постваксинални реакции“
Това не е вярно. Ваксините са лекарствени
продукти, така както обезболяващите, които
хората редовно приемат, например аналгин
или лекарства за лечение на хипертония,
както и други лекарства, използвани за лечение на тежки онкологични заболявания.
Никога в моята практика като адвокат пациент не се е обръщал към мен, за да му
разясня кой ще носи отговорност, ако след
като изпие един аспирин, получи алергична
реакция например. За сметка на това въпросът с отговорността за постваксинални
реакции специално при поставяне на ваксина срещу COVID-19 стана по-обсъждан от
The great matter на Крал Хенри VIII, който
години наред занимавал папата с развода
си с Катерина Арагонска.
Вероятно причината за това е некоректно
интерпретираната информация, че фармацевтичните компании са сключили договор
с Европейската комисия, с който се освобождават от отговорност при нежелани реакции.
Макар тези договори да не са публични,
Европейската комисия изрично посочва,
че тези клаузи не променят регулаторните
изисквания към фармацевтичните компании за безопасност на продуктите. Освен
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това именно ЕК информира, че държавите
ще бъдат длъжни да компенсират тези компании, в случай че се наложи обезщетяване
след сериозна постваксинална реакция.
Няма никаква пречка отговорност да се
носи и в случай на възникнали усложнения
в резултат на неправилно съхранение или
транспортиране на ваксините, или неспазване на изискванията за поставяне на биологични продукти - например неспазване
на изискванията за безопасна инжекционна
практика, поставяне на ваксина при противопоказания, несвоевременна реакция след
поява на усложнения.

„Ваксините са експериментални“
Обикновено основният аргумент, следващ
това твърдение, е, че в щата Масачузетс
(например) в момента се провежда клинично
изпитване върху ваксината „Комирнати“
(например), което е в трета фаза и се очаква
да продължи до 2023 г., ето защо тази ваксина е експериментална. Защо иначе би имало
текущо клинично изпитване върху нея?
За да отговоря ясно на този въпрос, ще
посоча, че по данни на сайта clinicaltrials.gov
в момента в Университетския медицински
център в Лайден (Нидерландия) се провежда клинично изпитване върху аспирин и
неговата роля в предотвратяването на сърдечно-съдови заболявания. Изпитването ще
приключи през октомври 2023 г. и включва
над 5000 участници. Аспиринът експериментално лекарство ли е? Не.
Регулацията в областта на лекарствените продукти е изключително сложна и
затруднява дори опитни юристи, а това се
използва умело в антиваксиналната пропаганда. Обстоятелството, че след издаване на
разрешение за употреба или разрешение за
употреба под условие някъде по света има
текущо изпитване върху този лекарствен
продукт, не го прави „неодобрен“, „експериментален“, „недоизпитан“. Всъщност надзорът върху безопасността на лекарствата
продължава през целия им „живот“, за да се
осигури безопасност на пациента.
След като даден продукт е получил разрешение за употреба, това означава, че регулаторните органи са разполагали с достатъчно
данни от проведени клинични изпитвания в
трите им фази. Тук е важно да се отбележи,
че разрешението под условие, каквото е издадено за четирите използвани в ЕС ваксини,
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не означава, че е направен какъвто и да е
компромис с безопасността на лекарствения
продукт. Такова разрешение се предоставя
тогава, когато има сериозни непосрещнати
медицински нужди и ползите надвишават
рисковете. Важно е да се каже, че за периода от 2006 до 2016 г. ЕМА е предоставила 30
такива разрешения и нито едно от тях не е
било отменено.

Има нещо гнило
в информираното съгласие
Когато през декември 2020 г. започна имунизационната кампания, министърът на здравеопазването въведе изискване за предоставяне на писмено информирано съгласие
пред ваксинация. Вероятно властите са се
водили от стремежа да нормализират говоренето за ваксините, но вместо това наляха
вода в мелницата на фалшивите новини. Наред с всички други заблуди сами създадоха и
нова - след като преди поставяне на ваксина
искат писмено информирано съгласие, значи има нещо гнило.
Всъщност информираното съгласие се
предоставя устно освен в предвидените от
закона случаи и ваксинирането не е сред
тях. Ето защо всеки желаещ да се ваксинира
може просто да заяви това, без да е необходимо да подписва информирано съгласие.
С поставянето на ваксината се приема, че
ваксинираният се е запознал с описаните вероятни нежелани реакции и тяхната честота
и е приел както ползите, така и рисковете от
ваксинирането. Лекарят, който поставя ваксината, от своя страна е длъжен да запознае
лицето с ползите от ваксините, рисковете от
съответното инфекциозно заболяване и неговите усложнения, показанията, начина на
приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и
очакваните нежелани лекарствени реакции
на прилагания биопродукт;
Тук е мястото да уверя всички, че нито
препоръчителните, нито задължителните
ваксини се поставят чрез използване на
физическа принуда. Следователно премахването на писменото информирано съгласие
няма да доведе до насилствено ваксиниране, нито ще ги направи задължителни. Премахването на писмената му форма няма да
доведе до никаква промяна в правилата за
отговорността при възникване на вреди,
които разясних по-горе. 

Профил
Адвокат Мария Шаркова е управляващ съдружник в адвокатско дружество „Шаркова и партн�ори“. Екипът на
дружеството има дългогодишен опит
в консултирането на лечебни заведения, неправителствени организации
и пациенти и води успешно дела в сферата на здравеопазването. Адвокат
Шаркова е специализирала в САЩ и е
работила като стажант в Правната
програма на Центъра за контрол на
заболяванията (CDC) в Атланта. В
областта на медицинското право има
множество краткосрочни обучения в
Холандия, Испания и други европейски
държави, а отскоро придобива правото
на обучител за платформата на Съвета на Европа HELP.
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Д-р Аделина Джорджанова,

главен асистент в Катедрата по психиатрия и
медицинска психология към МУ – Варна

Ш

Шизофренията е актуално социално значимо заболяване. Актуалността е свързана
с честотата на заболяването в човешката
популация, неясната патология и оттам - с
неясните граници на болестта.
По данни на Световната здравна организация шизофренията засяга около 1%
от общата популация. В световен мащаб
от шизофрения страдат около 30 милиона
души. Заболяването може да се прояви във
всяка възраст, като средната възраст на
първия психотичен пристъп е 21 години
за мъжете и 27 години за жените. За възникването на болестните прояви влияние
имат както генетичните фактори, така и
факторите на околната среда.
Шизофренията е хронично психотично
разстройство, което засяга почти целия
спектър от психични функции - мислене,
поведение, внимание, емоции, воля, памет
и перцепция.
Симптомите при шизофренията се делят на такива, явяващи се по време на болестен епизод във вид на изкривяване на
нормалното функциониране на мозъка т.нар. позитивни симптоми (халюцинации,
налудности, дезорганизация на мисленето),
на такива, които липсват в амплитудата на
нормалните функции - негативни симптоми (аволиция, алогия, анхедония, плосък

Съвременни
аспекти в
лечението на
шизофрения
афект, амбивалетност), и на неврокогнитивни симптоми (нарушения на вниманието,
паметта и екзекутивните функции).
Около 15-20% от болните се възстановяват след първи психотичен пристъп, 52% са
без психотични симптоми през последвалите две години след преживян първи психотичен епизод. Трайно инвалидизирани са
25% от пациентите.
Шизофренията е тежко, инвалидизиращо и хронично мозъчно заболяване, което
съществено засяга качеството на живот на
пациентите, като води до инвалидизация,
повишена смъртност, социална изолация
и безработица. Смъртността сред лицата с
шизофрения е с около 50% по-висока спрямо
общата популация. Висока е и честотата на
самоубийствата и насилствената смърт при
шизофренни пациенти.
Шизофренията е хронична болест, чиито симптоми се подобряват от прилаганото лечение, но могат отново да се появят.
Възможностите за медикаментозно контролиране на симптомите непрекъснато
нарастват. Медикаментите, които копират
шизофренните симптоми, са известни като
невролептици и антипсихотици. От началото на 90-те години насам непрекъснато
се разработват и предлагат на пазара нови
медикаменти, които се отличават със своя-
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та по-висока ефективност и безопасност в
сравнение с класическите медикаменти,
използвани за лечение на шизофрения.
Медикаментите от ново поколение се обозначават с общото название атипични или
нови антипсихотици. Атипичните антипсихотици са подходящи както за овладяване
на симптомите по време на обостряне на
заболяването, така и за предотвратяване на
последващите влошавания (рецидиви), и за
дългосрочно контролиране на симптомите
(поддържащо лечение).
Провеждани са изследвания спрямо активна контрола, чиито резултати са публикувани в медицински издания с висок
импакт фактор и доказват, че някои от новите антипсихотици като Карипразин са
ефективни и по отношение на първичните,
персистиращи, преобладаващи негативни
симптоми в хроничните стадии на заболяването. Негативните симптоми са най-голямото бреме, както за пациента, така и за
неговите близки и е от изключително значение да има медикаменти като Карипразин,
които да подобряват цялостното личностно
и социално функциониране. Доказана е и
способността на новото поколение антипсихотици да влияят на когнитивните функции при лица с шизофрения - Карипразин
и Луразидон.
Тези медикаменти демонстрират ефективност в целия спектър на симптоматиката при шизофренията с ограничаване
на страничните ефекти. Карипразин и Луразидон са ефикасни както при лечението
на острата фаза, така и като поддържаща
терапия като намаляват риска от възникване на нови психотични епизоди с 27% и
повторни хоспитализации с 56.7% за период
от 12 месеца.
Протичането на заболяването зависи от
ефективността на провежданата терапия.
Поддържащата антипсихотична терапия
във фазата на ремисия предотвратява психотичните рецидиви. При нередовна или
неефективна поддържаща терапия, както
и при нейното прекратяване се стига до поредния психотичен рецидив.
В съвременната психиатрия помощта
за лица с шизофрения се състои освен от
медикаментозно лечение и от психологическа подкрепа. Пациентите би трябвало
да бъдат включвани в различни програми
за психосоциална рехабилитация, психологическо консултиране и психообучение,
когнитивна психотерапия, както и оказването на подкрепа на семействата на болните.
Често интервенции, свързани с подкрепа за
осигуряване на подходяща работа или друга
възможност за пълноценно участие в живо-
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та на общността, могат да играят ключово
значение за пълноценното възстановяване
на пациентите.
Крайната цел на лечението при шизофрения никога не бива да се ограничава
само с отстраняването или намаляването на
психотичните симптоми. То следва да бъде
насочено към възстановяване на социалното функциониране на пациентите до ниво,
максимално близко до предболестното, а
също така постигане на висока удовлетвореност и качество на живот. Инструментът
за реализиране на тази част от лечението
се нарича обобщено психосоциална рехабилитация. Тя включва различни дейности,
насочени към удовлетворяване на основни
потребности на пациентите, свързани с осигуряване на достатъчен доход, предоставяне на възможности и подкрепа за адекватна
трудова заетост, осигуряване на подходящо
жилище, възможност за пълноценно социално участие, обучение в различни умения
и лично развитие и други.
Важна предпоставка за успешното лечение на заболяването е изграждане на връзка
на доверие с пациента. Доверието се гради
на основата на преживяването за разбиране,
зачитане и оказване на подкрепата от страна на помагащите професионалисти и близките. За да могат пациентите с шизофрения
по-активно да търсят специализирана психиатрична помощ, без да се срамуват от
това, е необходимо да се промени нагласата
на цялото общество към страдащите от това
заболяване.

Д-Р АДЕЛИНА ДЖОРДЖАНОВА е
завършила медицина в Медицински
университет „Проф. д-р Параскев
Стоянов“ през 1995 година. Работила
е като ординатор психиатър в ДПБ
за лечение на туберкулозно болни
- сп. Равна, като ординатор-психиатър и като началник Мъжко отделение в ДПБ - Карвуна. Била е лекар
експерт към СПТЕЛК „Света Марина“ - Варна. От 2010 година е работила като психиатър в Отделение по
геронтопсихиатрия, впоследствие
в Трета психиатрична клиника и в
Отделение по съдебна психиатрия
като съдебен психиатър. Придобива
специалност „Психиатрия“ през
2005 година и специалност „Съдебна
психиатрия“ през 2011 година. След
защита на дисертационен труд
на тема „Анализ на съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи в гражданския процес
по описа на Окръжен съд - Варна, за
периода от 2007 до 2012 година“ през
2016 година придобива образователна и научна степен доктор по научна
специалност „Психиатрия“ (съдебна
психиатрия). Понастоящем е главен
асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология към
МУ - Варна.
Автор е на монографията „Съдебнопсихиатрична експертиза в гражданския процес“, има 30 публикации
като самостоятелен автор и в
съавторство в наши и международни издания.
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Добри практики в
„Сърце и Мозък“ - Плевен и Бургас

В

исокотехнологичните болници „Сърце и Мозък“ в Плевен и Бургас, наричани дворци на здравето, са гордост
на националния лидер в животоспасяването - Българския кардиологичен институт (БКИ), в който са обединени още 5 специализирани кардиологични болници
във Варна, Ямбол, Плевен, Шумен, Велико Търново и 15 медицински
центъра в цялата страна. Инвеститорът „Търговска лига“ има

вече 30-годишна традиция в здравеопазването като дистрибутор на лекарства до всички болници и аптеки, производител на
висококачествени лекарства за масови хронични заболявания
в „Чайкафарма“ и през последните 15 години в проектирането,
изграждането и медицинската практика на модерни болници от
АСБ „Хелвеция“ в сътрудничество с водещи центрове в Европа и
Съединените щати.

Стереотактичната радиохирургия (SRS) и гама-нож
д-р Румен Лазаров, началник на Отделението по лъчелечение
От март 2021 г. над 100 души са се възползвали от възможностите на единствения в
България гама-нож - без да се налага да
търсят скъпоструващо лечение в чужбина.
Най-убедителни са добрите резултати при
пациенти с метастази в мозъчния ствол,
които не подлежат на оперативно лечение, а
и при пациенти с менингиоми на зрителния
нерв - за тях това е единственото лечение,
позволяващо запазване на зрението. Нашата
клиника предлага и възможности за второ
мнение от хабилитиран специалист както в
рамките на БКИ, така и от колеги от други
европейски и световни центрове, с които
работим традиционно.
Най-често към нас се обръщат пациенти с
онкологични заболявания и мозъчни метастази. Максималният брой метастази, които
сме лекували едновременно, е 10, но когато
са под 1 см, е възможно лечение и на и поголям брой. При неонкологичните заболявания най-чести са случаите на менингиоми
- доброкачествено заболяване на мозъчните
обвивки, което в много случаи се лекува
по-добре с радиохирургия чрез гама-нож,
отколкото с операция. Използваме „хирургична“ лъчетерапия за лечение на функционални аномалии и малки мозъчни тумори,
т.нар. стереотактична радиохирургия (SRS).
С допълнителна сложност са случаите на
пациенти, при които се налага повторна
процедура. Такава процедура приложихме

наскоро при младо момиче, лекувано два
пъти в Турция и още два пъти в България.
Проведеното лечение на този изключително
комплициран случай беше много успешно.
Съвременната радиохирургия отделя все
по-голямо внимание на движенията на тялото и органите по време на облъчването,
така че лъчелечението да е възможно найщадящо - при гама-ножа този контрол се
осъществява автоматично и при отклонение
над 0.5 мм апаратът спира лъчението. Високите технологии и напредналите умения на
нашите специалисти позволяват да достигнем висока прецизност - в планирането на
процедури с гама-нож използваме последно
поколение магнитен резонанс. Точността
при работа с най-модерния в момента линеен ускорител се осъществява чрез 4D скенер
и позициониране при тумори, които се движат с дишането.
Радиохирургията и медицината днес са
силно динамични. Продължаващата квалификация е наше всекидневие - сега предстои
специализация за лечение на тежки треморни състояния. В онкологията интензивният научен обмен и комплексните решения
са решаващи за успеха и спасяването на
живот. Все по-често например използваме
едновременно лъче- и лекарствено лечение,
прилагаме и всички схеми за едновременно и последователно лъчехимиолечение и
имунотерапия.

Ендоскопска хирургия на
гръбначен стълб
доц. д-р Димитър Харитонов, дм, началник
на Клиниката по неврохирургия
Ендоскопската гръбначна хирургия
е съвсем иновативен сегмент от цялата
гама хирургия на гръбначен стълб. Тази
авангардна оперативна техника намира
все по-широко приложение при лечението
на дегенеративната дискова болест (ДДБ),
която включва дискова херния, стеноза на
гръбначен канал, рецесуална и фораминална стеноза, дегенеративна спинална
артропатия, спондилоартрит.
ДДБ обхваща изключително широк
възрастов диапазон - от 20 до 85 години (в
редки случаи засяга и по-възрастни пациенти), и е една от основните причини за временна или постоянна нетрудоспособност.
Навременната диагноза и започване на
лечение са определящи за резултата. Ежегодно в МБАЛ „Сърце и Мозък“ - Плевен,
извършваме между 250 и 300 операции на
пациенти с ДДБ. Процентът ендоскопски
интервенции се увеличава значително с
всеки изминал ден и вече представляват
повече от 30% от гръбначната хирургия.
Предимствата на ендоскопската хирургия
пред конвенционалните открити операции, било то и минимално инвазивни, са
ключови - значително по-малка болка за
пациента, редуциран стрес за организма,
липса на големи разрези, значително побързо възстановяване, по-малко постопе-

съдържание от

Кампания „Живот след COVID“ и интегриране на изкуствен интелект
в борбата с фамилната хиперхолестеролемия
проф. д-р Яна Симова, дм, изпълнителен директор на БКИ, ръководител на
научноизследователската група „Пост-COVID синдром“ и началник на Отделението по
кардиология
От 14 месеца БКИ помага на растящата и
уязвима част от населението - пациентите,
преболедували COVID-19. Повече от половината от тях имат продължаващи оплаквания месеци и дори година по-късно - т.нар.
пост-COVID синдром. Вече е безспорно - вирусът уврежда и променя малките съдове, а
оплакванията са за значителни нарушения
в качеството на живота и пълноценното
връщане към нормалния работен процес.
Нашата научноизследователска група инициира една от първите в Европа кампании
(„Живот след COVID“) за дългосрочно и
безвъзмездно проследяване на последиците от инфекцията върху преболедувалите.
Натрупахме огромен опит, който споделяме с международната научна общност, и
досега сме помогнали на близо 3000 души.
Рискът при инфекцията и от последствията,

ративни усложнения и периоперативна
кръвозагуба, по-кратко оперативно време,
възможност за будна анестезия по време
на операцията.
С въвеждането на високите технологии
рязко се подобри качеството на образа - работим с HD, 4K образ и дори 8К технологии
за визуализация. Истина е, че към момента
единствената болница в страната, където
оперира с апаратура на такова ниво, е „Сърце и Мозък“. Досега сме оперирали успешно над 100 пациенти, предимно с дискова
болест и фораминална стеноза. В процес на
внедряване е и система за ендоскопска лумбална фузия на Joimax, която ще открие
нови възможности в ендоскопската хирургия. Нашият опит отчита редуциране на
оперативното време от средно 90 мин. на 4550 мин., интраоперативна кръвозагуба на
практика липсва (в сравнение с минимално
инвазивната хирургия), хирургичният разрез е 5-8 мм паравертебрално, проникването в гръбначния канал се извършва през
естествени анатомични отвори, без да се
нарушават анатомията, стабилността и биомеханиката на гръбначния стълб, като по
този начин се елиминират следоперативни
инфекции. Пациентите се изправят на крака буквално часове след интервенцията, с
възстановен комфорт, нормално качество
на живот и трудоспособност. Продължителното проследяване на пациентите е
част от работата на нашите екипи, като
досега нямаме данни за ранни или късни
постоперативни усложнения.

особено при повторно заразяване, е огромен. Важно е преболедувалите също да се
ваксинират, тъй като така имунитетът е
много по-силен.
БКИ участва и в друг иновативен проект - създаване и интегриране на платформа (изкуствен интелект) за разпознаване
и сигнализиране на определени характеристики на фамилната хиперхолестеролемия (ФХ) - наследствено заболяване, което
води до агресивна и ранна сърдечно-съдова
патология. Проектът е от изключително
значение: първо, много често ФХ остава
неразпозната, а навременното лечение значително подобрява прогнозата и удължава
живота. Второ, заболяването обикновено
протича с тежка форма на сърдечно-съдови
атеросклеротични заболявания (инфаркти,
инсулти, внезапна сърдечна смърт) на ранна възраст. Трето, достъпно е адекватно,
мощно и реимбурсирано от НЗОК лечение
при идентифициране на състоянието. Не на
последно място, ФХ е наследствено заболяване, при което своевременната диагноза
позволява провеждане на каскаден скрининг на роднините по първа линия (включително децата) и навременно започване на
терапия с цел първична профилактика, т.е.
да предотвратим или забавим значително
животозастрашаващи състояния като инфаркт или инсулт.
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Максимално щадящи
лапароскопска, миниинвазивна и
роботизирана хирургия
д-р Владимир Корновски, началник на
Отделението по кардиохирургия
За две години „Сърце и Мозък“ се утвърди като предпочитан избор за пациентите в Бургас и регионa - с над 1300 осъществени сърдечни операции. От ноември
2021 г. болницата се премести в собствена
свръхмодерна сграда с 9 надземни и 2 подземни етажа, оборудвана с най-висок клас
апаратура.
Отделението по кардиохирургия специализира максимално щадящите за пациента
оперативни интервенции, като минимално
инвазивно аортно-клапно протезиране, ендоскопски митрални и трикуспидални интервенции, минимално инвазивен байпас
(MIDCAB) и реваскуларизацията на биещо
сърце, която е стандарт за клиниката по
кардиохирургия (OPCAB). В крак с найновите практики в световната медицина
от септември 2021 г. при нас интервенциите
при изолирана митрална патология и митрална комбинирана с трикуспидална патология се извършват изцяло ендоскопски.
Работим с най-висок клас инструментариум и апаратура, включително ендоскопска 3-D камера Einschtein 3.0. Разполагаме
с изключително опитни и посветени специалисти и специализанти. Формирахме
четири самостоятелни, независими екипа,
които са напълно взаимозаменяеми и могат да покриват цялата гама кардиохирургични интервенции 24/7.
В началото на 2022 г. ще оперираме с
уникална за района иновативна роботизирана хирургична система da Vinci X 3D
- HD с 4 ръце. Робот асистираната хирургия
помага за по-малка кръвозагуба, по-ниска
травматология, по-бързо възстановяване
и връщане на пациента към ежедневните му активности и работоспособност. Ще
интегрираме този „златен стандарт“ в кардиохирургията, но и в работата на другите
водещи отделения като урология, коремна
и гръдна хирургия.
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За четвърта поредна година „Капитал“ и
биофармацевтичната компания АбВи потърсиха
иновациите в българската медицина, дигиталното
здравеопазване и пациентските организации в своя
традиционен конкурс.
Журито отново беше изключително затруднено
да избере най-добрите примери сред операциите,
терапевтичните и диагностичните подходи сред
проектите на пациентските организации. През 2021
г. бяха разгледани общо 46 проекта, които ще имаме
удоволствието да представим в пълнота в годишния
алманах на иновациите в началото на 2022 г.
Резултатите от гласуването по традиция бяха
изключително близки и много от проектите имат
еднаква оценка. Критериите за оценка са шест - дали
проектът решава конкретен здравен проблем, дали
спасява/подобрява живота на пациента, използвана ли
е иновация, има ли данни за включване на пациенти и
отзиви от тях, какво може да бъде научено от проекта и
може ли той да бъде повторен.
Оспорваната конкуренция показва, че през втората
година на пандемията българските лекари продължават
да откриват нови хоризонти за работата си, подобряват
диагностиката, въвеждат за първи път нови оперативни
методи.
Благодарим на всички участници и уважаемото жури
и очакваме срещата с вас и на страниците на алманаха.
На следващите страници четете
представянето на победителите в конкурса

Н

съдържание от

Приложението известява винаги щом нивата се понижат или повишат спрямо индивидуалните стойности.

Точност, достъпност
и удобство при употребата

Зелена зона за диабета

Н

GLUNOVO i3 CGM осигурява оптимален
гликемичен контрол на пациентите

Най-съвременният подход за добър контрол
на диабета и влизане на пациентите в „зелената зона“, или time in range (TIR), е чрез
непрекъснато наблюдение на глюкозата
в реално време с GLUNOVO i3 CGM. Това
осигурява цялостна картина за състоянието
на пациента чрез постоянен поток от данни
за нивата на глюкозата и тенденциите в
стойностите. GLUNOVO помага на хората с диабет, семействата и лекарите им да
вземат по-информирани решения за добрия
контрол на заболяването.

> Малък, дискретен и удобен за носене
> Приложение, съвместимо с широк
кръг от смартфони
> Апликатор с 1 щракване
> Поставяне без болка и убождания
> Без пречки пред ежедневните дейности
> Данни на всеки 3 минути
> 14 дни живот на сензора
> 3 години живот на предавателя
> Калибриране за прецизност и безопасност

Как работи GLUNOVO?
GLUNOVO се състои от 3 основни части:
сензор, предавател и приложение за широк
кръг смартфони. Сензорът следи нивата на глюкоза в реално време и подава
данни денонощно на всеки 3 минути.
Жизненият цикъл е 14 дни, след което се
поставя нов. Сензорът е с малки размери,
което го прави дискретен и удобен за носене. Поставянето му е лесно и бързо, без
болка, а носенето му не пречи при ежедневните дейности. Не е необходимо да се сваля,
когато човек взема душ или плува.
Трансмитерът (предавател) изпраща
информация за нивото на глюкозата към
приложението Glunovo. Той може да се използва 3 години.
Приложението е съвместимо с широк
кръг от смарт телефони - не е ограничено до конкретна марка или нов модел,
работи и с по-стари версии. Налично е безплатно за Android или Apple. Изключително
интуитивно е за пациентите, показва нивото на глюкоза в реално време и подава
сигнали на пациентите при отклонения
(високи или ниски стойности), за да могат
да предприемат бързи и навременни действия. Информацията е обобщена в добре ор-

ганизирани и лесни за разчитане диаграми
с различни инструменти за анализ.

Период на добър гликемичен
контрол с GLUNOVO
GLUNOVO подава информация за кръвната захар на всеки 3 минути, което означава 480 пъти в денонощието. По този
начин сензорът предоставя не „еднoкратна
снимка“, а цялостна визия за контрола над
стойностите. Измерването не е обременяващо или болезнено, тъй като не изисква
множество всекидневни убождания на
пръста за измерване на кръвната захар.

За кого е подходящ GLUNOVO?
GLUNOVO е подходящ за употреба при
диабет тип 1 и тип 2, за пациенти с новодиагностициран диабет, при деца след
предписание от специалист и при бременни с гестационен диабет.
GLUNOVO осигурява спокойствието да следите нивата на кръвната захар чрез дистанционен мониторинг на вашето дете
или близък, живеещ в отдалечено място,
само с помощта на данните в смартфона.

Сензорът се поставя върху кожата на препоръчителната за това локация за период от
14 дни. Поставянето му става само с едно
щракване с помощта на лесен за използване апликатор. Сензорът мониторира
редовно нивата на кръвната захар, като
подава показанията към трансмитера и
вашия смартфон, и пациентът е наясно
дали е в „зелената зона“ - в рамките на целевия си гликемичен диапазон.
Стартовият комплект Glunovo Starter
Pack дава възможност за 28 дни непрекъснато следене на кръвната захар, като включва
2 броя сензори и 1 трансмитер.

Калибриране за прецизност
и безопасност
Пациентите с диабет трябва редовно да
проследяват кръвната си захар, тъй като
много фактори могат да повлияят на нивата
й - приемът на храна и лекарства, физическата активност и др. Предоставяните от
GLUNOVO данни са изключително полезни
и прецизни, защото се отчитат стойностите
след всяко хранене, както и през нощта,
когато моментното измерване с глюкомер
е затруднено. Това са и периодите, в които
нивата на глюкозата могат да варират (да
спадат или да се повишават).
Препоръчва се пациентите да извършват
калибриране всяка сутрин преди закуска,
а второто калибриране за деня трябва да е
поне 2 часа след хранене или преди лягане,
когато нивата на глюкозата са сравнително
стабилни.
Калибрирането осигурява допълнително спокойствие за точността на
измерванията и безопасността и ефективността на системата. Внимателното
наблюдение на нивата на кръвната захар е
от ключова важност както за добрия контрол на диабета, така и за идентифицирането
на опасни за пациента състояния като хипоили хипергликемия.
www.cgm.bg

> Лесен за използване
> Интуитивно приложение, съвместимо с широк кръг смартфони
> Калибриране за точност, безопасност и ефективност
> Облачен портал за проследяване на
данните от пациента
> Различни инструменти за анализ
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Носителят на първата награда в
четвъртия конкурс „Иновации и добри
практики в здравния сектор“ е за
въвеждането в практиката на вакуумасистирана биопсия като иновативен
подход за диагностика на заболяванията на млечната жлеза и беше присъдена
на Клиниката по онкологична хирургия
на плевенската университетска
многопрофилна болница „Д-р Георги
Странски“, която се оглавява проф. д-р
Добромир Димитров, дмн, който е и
ректор на Медицинския университет
- Плевен, заедно с неговия екип - д-р
Ивелина Петрова-Бурджева, хирург към
Клиника по онкологична хирургия, и д-р
Мартин Караманлиев, специализант по
хирургия към Клиниката по онкологична
хирургия. Ракът на гърдата е най-честото злокачествено новообразувание
при жените в България. Ранната му
диагноза води до ефективно и успешно
лечение. Появата му е предшествана
от състояния, наречени преканцерози,
които, ако се открият навреме и се
лекуват ефективно, предпазват от
развитието на карцином. Вакуум-асистираната биопсия на млечната жлеза
подпомага ранната диагноза на предракови и ракови състояния на гърдата. Тя
е щадяща за пациентките минимално
инвазивна процедура, характеризираща
се с изключителна прецизност и точност и подпомагаща диагностицирането на преканцерози и начален стадий на
рак на гърдата. Основните показания са
мамографски позитивни, непалпируеми
или много малки, непалпируеми лезии,
при които не могат да се приложат
другите биопсични методи, както и
микрокалцификати. Клиниката по
Онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р
Георги Странски“ в гр. Плевен е единствената в България, която прилага
иновативния метод. Екипът е започнал
да прилага вакуум-асистирана биопсия
под мамографски контрол през 2020 г. и
до момента е направил изследвания на
20 пациентки. Целта им е това да се
превърне от екзотичен за страната в
стандартен метод на диагностициране, който да се прилага при всички
подходящи за него пациентки.
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Болничен
диагностичен
метод получи
първата награда
Това е вакуум-асистираната биопсия
на млечна жлеза, която се извършва
в УМБАЛ „�-р Георги Странски“ - Плевен
Кога решихте да въведете вакуумната
биопсия при рак на гърдата?

на гърдата или доброкачествени образувания?

Историята е доста дълга като всяка
иновация, тази идея се роди не толкова
скоро, а преди пет години. Тогава осъзнавахме, че сме с една стъпка назад от
съвременния свят. Използвахме чисто
оперативен метод за биопсия, който е
под обща упойка и с разрез, травмиращ
пациентите. Готвехме проектното предложение за европейско финансиране по
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и решихме
да включим закупуването на такъв апарат, защото той кореспондира с целите,
които си поставяме за изграждането на
център на компетентност за диагностика
и лечение на онкологични заболявания
в Плевен. Изчакахме близо две години
решението на Европейската комисия за
финансиране на проекта и чак тогава
започнахме подготовката по закупуването и това е първият апарат за вакуумни биопсии на млечна жлеза, закупен в
България. Доставката се получи точно
преди пандемията - през февруари 2020 г.
Направихме няколко успешни биопсии с
менторство на специалисти, които са се
занимавали с това. След това пандемията ни поспря, но сега вече възвръщаме
темпове и повече от 20 пациенти са се
възползвали от този иновативен метод.

Пациентите ни със съмнения за злокачествени заболявания или със злокачествени образувания са повече от 250
годишно. Радикално оперираните са над
150. Клиниката ни като цяло е малка. Тя
е с база 15 легла, но в същото време пък
екипът е с изключително иновативен
дух и през последните 20 години ние
се нареждаме сред водещите клиники
в страната, прилагащи съвременните
алгоритми за лечение на рак на млечната жлеза.

Колко пациенти годишно минават през
вашата клиника със съмнения за рак

Обикновено пациентките решават да
отидат на преглед за рак на гърдата
през октомври, когато розовите панделки на навсякъде. Забави ли се диагностиката през последните години
заради ковид?
Комплекс от фактори се случиха през
последните две години. Водещата е пандемията. За съжаление трябва да отбележим
факта, че много често личните лекари
не препоръчват прегледи в планов порядък на пациентите. Имаме все повече
пациенти, които идват с формации около
2 и повече сантиметра, точно изчаквайки
края на пандемията. Виждаме обаче, че
пандемията не стихва. Нашата препоръка
към тях е да си следят показанията за планови профилактични прегледи, които при
пациенти над 40 години са задължителни
веднъж в годината.
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Председателят на Българския

лекарски съюз и председател
на журито на конкурса д-р
Иван Маджаров (вляво) връчи
наградата на проф. Добромир
Димитров и д-р Ивелина ПетроваБурджева | снимка Надежда Чипева

Профил

Липсата на скринингова програма също ни
затруднява много, вече толкова години дискутираме тази липса, но в крайна сметка става
въпрос за държавна политика. С много голямо съжаление участвам в европейските
форуми, на които се обобщават резултатите
от скрининговите програми на останалите
европейски държави, а България не попада в анализите, защото ние нямаме такива
програми. Заради това диагностиката е и позатруднена, и по-късна като цяло, което пък
се отразява върху лечението на пациентите.

Всички пациенти ли са подходящи за
вакуумна биопсия?
Това е едно много трудно място за оперативна интервенция, т.е. имаме лезия,
туморно образувание, което е видимо на
мамографската снимка или на рентгеновото изследване. Тогава хирургът е изключително затруднен какъв подход да избере.
Много често мамолозите изписват показания с препоръка за биопсия, а хирургът се
колебае къде да направи разреза. Точно тук е
мястото на вакуумната биопсия, защото тя се
прави под рентгенов мамографски контрол и
е изключително безопасен и сигурен метод,
който свежда една интервенция с разрез от
3 до 5 см под обща упойка до 2-4 мм разрез
и локална местна упойка, а след процедурата пациентката си отива веднага вкъщи.
Разбира се, не всички пациентки са подходящи за тази биопсия. Основните показания
са мамографски позитивни, непалпируеми
или много малки, непалпируеми лезии и

микрокалцификати, при които не могат да
се приложат другите биопсични методи.

Казахте по време на презентацията си,
че вашият екип е изключително иновативен, как мотивирате тях, вашите
студенти и преподаватели да останат да работят в България?
Иновациите и научното развитие са
част от инструментите, които използваме
на територията на Медицинския университет в Плевен. Една от презентациите на
годишната конференция на „Капитал“
беше за дигиталното образование по медицина на д-р Славейко Джамбазов, който
е наш преподавател. Ние се опитваме да
даваме свобода на младите хора, да им
дадем терен за развитие, да обезпечим и
осигурим средства за тяхното развитие. И
мисля, че с това ще ги задържим. Искаме
да направим България по-привлекателен център за тяхното развитие и те да
разберат, че имат шанса да се развиват,
защото ще могат да въвеждат иновации
на българска територия.
Надявам се България час по-скоро да се
присъедини към Европейския антираков
план, защото това ще ни даде възможност
още по-бързо да въвеждаме нови методи
за лечение и за диагностика на онкологичните заболявания, като по този начин
подобрим качеството на живота и намалим смъртността на нашите пациенти.
Интервюто взе
Десислава Николова

Проф. д-р Добромир �имитров е
възпитаник на Медицинския университет - Плевен, лекар със специалност
„Обща хирургия“ с интереси в областта
на онкологията, лапароскопската и
роботизираната хирургия, фокусираната ултразвукова хирургия и в момента
ректор на университета. По пътя на
професионалното си развитие е бил
част от реализацията на значимите
иновационни проекти на висшето
училище - въвеждане на проблемно
базирано обучение (ПБО), сентинелна
лимфна биопсия, минимално инвазивна хирургия, роботизирана хирургия,
ХАЙФУ хирургия, изграждане на Центъра
за компетентност „Леонардо да Винчи“,
на Телекомуникационния ендоскопски
център и много други.
Проф. Димитров има 13-годишен опит
като преподавател по хирургия.
Инициатор е за въвеждане на нова
дисциплина в учебния план за специалност „Медицина“ - „Минимално инвазивна
хирургия“. Ръководител е на Кръжока
по онкохирургия от 9 години. Член е на
Българското хирургично дружество,
на ESPEN (European Society for Clinical
Nutrition and Metobolism), на European
Society of Coloproctology, на управителния
съвет на International Society of Minimally
Invasive and Non-Invasive Medicine, на
European Society of Surgical Oncology (ESSO),
на Society of Laparoendoscopic Surgeons SLS.
Той е асоцииран редактор на Journal of
Biomedical and Clinical Research и рецензент в списание Journal of the Pancreas.
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Между 15 и 30% от случаите на рак
на гърдата и между 10 и 25% от
случаите на рак на яйчника се
дължат на мутация в гени, свързани
с предразположение за развитието
на онкологично заболяване. При
наследствените форми на този вид
заболявания най-често се установява генетичен вариант с патогенен
или вероятно патогенен ефект в
BRCA1 или BRCA2 гените. Затова в
повечето европейски страни има
генетични скринингови програми за
ранна диагностика, профилактика и
лечение при фамилни случаи на рак
на гърдата и яйчника. Българската
здравна система е една от малкото
в Европа, в които такива все още
няма. Проектът „Молекулярно-генетични изследвания при фамилен рак
на гърдата и яйчника в България“,
който спечели втора награда в
конкурса „Иновации и добри практики в здравния сектор“ на в. „Капитал“, цели да запълни тази празнина
поне частично.
Проектът е разработен от екип от
Центъра по молекулна медицина
(ЦММ) към Медицински университет - София, и клиницисти от
девет здравни заведения в страната. За периода от 2009 до 2018 г. те
са изследвали 877 български пациенти с фамилен рак на гърдата и
яйчника. На базата на това са
определени спектърът и честотата на генетичните промени в BRCA
гените. Според резултатите 21% от
изследваните пациенти с фамилен
рак на гърдата и 37.4% от пациентите с рак на яйчника са носители на
патогенен вариант в един от двата
гена, като рискът за унаследяването им е 50%.
Изследванията са подкрепяни през
годините от Фонд научни изследвания - Министерство на образованието и науката, Съвет по медицинска наука - Медицински
университет, София, и „Астра
Зенека“. За проекта разговаряме с
Румяна Додова от Центъра за
молекулярна медицина към Медицински университет - София.
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Румяна Додова,

Центъра за молекулярна медицина

Генетичен анализ на
пациентки с фамилен
рак на гърдата
и яйчниците
�иагностиката може да навлезе по-широко
в практиката и да стане по-достъпна,
ако здравните власти поемат ясен ангажимент

Какво означава на практика вашият проект за жените с фамилен рак на гърдата
или яйчника?
Това изследване е важно за пациенти,
които са съобщили на лекуващите си лекари, че имат в семействата си два или
повече случая на онкологично заболяване, които са развили рак на гърдата или
яйчника в млада възраст - преди 50-годишна възраст, или са с две независими
онкологични събития, например рак в
комбинация с рак на другата гърда или
на яйчника.
За периода 2007 - 2018 година в Центъра
по молекулна медицина (ЦММ) направихме генетичен анализ на BRCA1 и BRCA2
гените за определяне какви мутации се
срещат при българските пациенти. Целта
беше да въведем този тип анализ за изясняване на генетичната причина за заболяването, за по-прецизно лечение, съобразено
с мутациите, за проследяване и профилактика при пациенти с рак на гърдата
и яйчника. Изследването обаче е важно
и за цялото семейство, за определяне на
носителите на мутация сред преките родственици на пациента и провеждане при
тях на адекватна профилактика, преди да
са се разболели.

Какво се знае повече за особеностите на
тази фамилната предразположеност в
България и в сравнение с други страни
благодарение на анализа?
Изследването показа, че 21% от пациентите с фамилен рак на гърдата и 37.4%
с рак на яйчника са носители на мутация
в BRCA1 или BRCA2 гените, като тези честоти не се различават значително от останалите популации в Централна и Източна
Европа. Резултатите показаха, че голям
процент (до 70%) от установените мутации при български пациентки са често
срещащи се познати мутации, които са
съсредоточени в точно определени участъци от двата гена и са общи с мутациите,
открити в други европейски популации.
Успоредно с това бяха установени и голям
брой уникални за нашата популация генетични варианти в BRCA1 и BRCA2 гените,
които до този момент не са съобщавани в
международните бази данни.

Липсата на научна методология ли беше
основната пречка пред въвеждането на
молекулярно-генетичен скрининг при
тази група хора в България?
Не. Към днешна дата са разработени голям брой тестове за откриване на мутации в

снимка Надежда Чипева
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която се извършва от специалист по медицинска генетика.

Кое в него е най-голямото постижение
от научна гледна точка?

BRCA1/2 гените. През последните двадесет
години тези промени най-често се определят чрез директно секвениране - това, найобщо казано, е прочитане на гените „буква
по буква“. Методиката за секвениране е с
висока чувствителност и точност, но стандартното директно секвениране, познато от
повече от 40 години, изисква много време
и труд за извършване на анализите, тъй
като гените са много големи. Точно тази
трудоемкост и времеекост в началото, свързано с цената на изследването и липсата на
финансиране, забави масовото изследване
на голям брой болни.
Първата публикация за честотите на
BRCA1/2 мутации в българската популация е от 2015 г. и се базира на изследване
на 200 пациентки.
В резултат на напредъка в науката през
последното десетилетие бяха разработени
технологиите за секвениране от следващо
поколение - така наречените платформи
за новогенерационно секвениране. При тях
вече е възможно да бъде направен анализ
на голям брой пациенти и гени едновременно в рамките на един експеримент. За
да бъде икономически ефективен такъв
тип анализ, едно от изискванията е да бъдат анализирани едновременно определен
минимален брой пациенти. В използваната
от нас платформа например изследваме
едновременно 12 пациенти в рамките на
едно пускане на секвенатора. В български
условия, когато пациентите, подходящи за
такъв тип анализ, не се насочват регулярно от всички лекуващи лекари, събирането
на оптимален брой проби за изследване

отнема време и забавя срока за изпълнение
на анализа. ЦММ разполага с достатъчен
капацитет да предложи генетичен анализ
на всички български пациентки с фамилен рак на гърда и яйчниците, но цената
на изследването все още не е достатъчно
ниска. При положение че не се поема от
НЗОК или МЗ, тя все още е лимитиращ
фактор за някои от пациентките.

Кое беше най-голямото предизвикателство пред проекта?
От една страна, е свързано с организацията и популяризиране на изследванията
сред клиничните специалисти, онколози,
патолози, хирурзи, лични лекари, насочващи към Лабораторията по геномна диагностика към ЦММ пациенти за изследване. Разбира се, предизвикателство е и
работата с пациентите и семействата при
съобщаване на генетичната диагноза и
генетичната консултация, свързана с рисковете за развитие на онкологично заболяване, но и с възможностите за по-активна
профилактика при носителите на мутации.
С всяка пациентка, с родствениците и с
техните деца сме говорили много. Обяснявали сме както смисъла на получените
резултати, така и нуждата да се направи
изследването при здрави родственици,
ползите от един такъв анализ и какво означава да носят или да не носят мутация в
BRCA гените за тях. Успокояване на пациентите, намаляването на напрежението и
стреса, свързан с получената информация
за генетична причина на заболяването, е
важна част от генетичната консултация,

Определянето на мутационния спектър
на BRCA1 и BRCA2 гените в българската
популация, определяне на дела на пациенти с фамилен рак на гърда и яйчници, при
които заболяването се дължи на мутации
в тези два гена, и разработване на ефективен системен ход за генетичен анализ при
пациентите с рак на гърдата и яйчника.
За тези пациентки, които са с фамилен
рак, но нямат мутации в BRCA1/2 гените,
съобразено с фамилната история, предлагаме по-широко изследване, което включва
панел от всички известни гени, свързани
с предразположение към онкологични
заболявания.

Какво е необходимо от страна на държавата, здравните и другите институции,
за да може скринингът да стане рутинна практика?
Българската здравна система е една от
малкото в Европа, която няма въведени
в скрининговите си програми генетични
изследвания при фамилни онкологични
заболявания. Благодарение на напредъка
в разбирането за причините за развитие на
онкологичните заболявания ранната генетична диагностика и откриването на здрави носители на BRCA1/2 мутации може
да направят по-ефективна терапията при
вече заболели пациенти, да оптимизират
и направят по-ефективна профилактиката
при носителите и да спестят много разходи
на здравната система. Това изследване е
важно и за подобряване на терапията с
използване на най-съвременните лекарства, базирани на индивидуалния профил
на мутации при пациентите. То може да
подобри качеството на живот и повиши
преживяемостта при тези пациенти.
Необходими са активни действия от
страна на всички здравни специалисти,
включени в процеса на диагностика и лечение, и ясен ангажимент от страна на
здравните власти, за да може генетичната
диагностика да влезе по-масово в клиничната практика и да е достъпна за всички семейства с фамилен рак на гърда и яйчници.
Интервюто взе Яна Генчева
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Трета награда за иновации и
добри практики в медицината
в Четвъртия конкурс на
„Капитал“ и АбВи спечели
проектът на Отделението по
неонатология на „Аджибадем
Сити клиник УМБАЛ Токуда“
под ръководството на д-р
Радка Масларска. Екипът й
беше отличен за проекта
„Лечение на хемангиоми в
неонатална възраст“. Д-р
Масларска представи данни за
проследяването в рамките на
1 година на 120 деца с хемангиоми, лекувани с иновативната
терапия с пропранолол и
протокол, създаден в отделението, за максималната
безопасност и ефективно
лечение на новородените.
Отделението по неонатология е първото в страната за
болнично лечение на заболяването без отделяне от майката и при най-високо - трето,
ниво на компетентност с
цялата необходима апаратура
и подкрепено от многопрофилния характер на болницата.
Хемангиомите засягат между
3 и 10% от всички новородени
деца и са най-честите мекотъканни тумори в детска
възраст. Лекувани са 120 деца,
като при 104 от тях лечението е продължило 6 месеца и е
преустановено поради постигнат медицински резултат, а при 16 е продължило
между 6 и 12 месеца.

Д-р Радка Масларска,

началник на Отделението по неонатология,
„Аджибадем Сити клиник УМБАЛ Токуда“

11% от ражданията
са преждевременни
и те могат да
бъдат намалени

Колко пациенти годишно лекувате в
отделение и колко са амбулаторните
ви пациенти?
За периода 2019-2020 г., който отчитаме
към момента, в кабинетите на отделението
ни са извършени 6838 прегледа на новородени деца в амбулаторни условия. Общият
брой на преминалите деца от отделението
е 5469, които са както родените в „Аджибадем Сити клиник Болница Токуда“, така и
преведени от други болници и от домашни
условия.

Какви са най-честите предизвикателства, с които се сблъсквате при най-малките пациенти, родени преждевременно, и преждевременните раждания ли
са основната причина за проблеми при
новородените?
Да, през последните години не само у
нас, но и по света броят на преждевременните раждания расте. България е една от
страните, които поддържат висок процент
- около 11, на преждевременните раждания. Този процент може да бъде намален.
Това е постижимо чрез много добра екипна
работа между наблюдаващите акушер-гинеколози, лекарите, които правят инвитро
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процедури, и неонатолозите, чрез една
добра колаборация между тези лекари и
бъдещите родилки. Много от причините
за преждевременните раждания се крият
в ненавреме установени инфекции, в около 85% от случаите. На второ място като
причина за лечение в неонатологично отделение на новородените бих поставила
по-големият брой инвитро процедури и
многоплодни бременности след инвитро.
Въпреки тенденциите - да се намалява
броят на оплодените яйцеклетки, през
последните години все пак основните
причини за преждевременните раждания
остават многоплодните бременности от
инвитро процедури. Не на последно място
са скритите заболявания при бременната
жена. Прееклампсията (високото кръвно
налягане, свързано с бременността) е една
от основните акушерски причини бебето
да се роди по-рано. Когато се проследява
стриктно една бременност, е много важно
да бъдат уловени ранните симптоми на
това заболяване, да се започне навременно
лечение, така че да не се стига до преждевременно раждане. През последните
години са изработени биохимични и ултразвукови критерии за ранна диагностика
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Какви са нововъведенията при лечението на недоносените деца, как подпомагате родителите и как в тези трудни
времена успявате да осъществявате
контакта между майка и преждевременно роденото й дете?
За мен и екипа, с когото работя, е повод
за гордост, че имаме възможност да работим в напълно ново отделение, което по
своята философия е насочено точно към
работа с най-рисковите малки пациенти.
В момента това е едно от най-модерните
и иновативни неонатологични отделения
в страната. Имаме нов интензивен сектор,
който позволява състоянието на децата
да бъде следено с централна мониторна
система, която снема всичките им жизнени показатели - сърдечна и дихателна
честота, кръвно налягане, цвят на кожата,
температура, тегло. Това ще позволи на
лекари, специалисти по здравни грижи и
акушерки, които в днешно време са в редуциран състав, да отделят повече внимание
и време на децата. Можем вече да осигурим и допълнителни грижи, присъщи за
добрата медицинска практика - специална
светлина, музикотерапия, спокойствие и
комфорт, максимално щадене, въвеждане
на протоколи за оценка и лечение на болковия синдром при новородените деца с
необходимост от интензивно лечение. По
отношение на здравите деца също имаме
възможност да използваме иновативни
практики, за които говорим, че трябва да
бъдат стандарт в работата, а именно от
раждането на бебето до изписването му

Профил
Д-р Радка Масларска е завършила
то да не се отделя от майката, „кожа до
кожа“, кенгуру грижа. Това създава изключително спокойствие на детето, тъй като
то чува непрекъснато гласа на майката
- познат от вътреутробното развитие, разпознава го. Така стресът за новороденото
е по-малък, а условията за по-добра и безпроблемна адаптация - именно на доносените деца, са налице. Музикотерапия имаме и при здравите бебета. Тук е мястото да
благодаря на БНР за подкрепата, която ни
даде възможност да ползваме записи на
оркестъра на БНР и нашите новородени и
недоносени бебета да слушат прекрасни
музикални произведения - класическа музика от Моцарт, Бетовен, Вивалди, както
и от наши композитори. Така децата започват живота си и се отглеждат по един
много достоен, спокоен и красив начин.

Вие спечелихте награда с проект за лечение на хемангиоми. Какво представляват те, колко често се срещат, как
протича заболяването, какъв е протоколът ви за диагностика и лечение? Какви
резултати постигате?
Хемангиомите са най-честите мекотъканни тумори в детска възраст. Обик- > 74

медицина през 1986 г. Има специалности
„Педиатрия“ от 1992 г. и „Неонатология“
от 2001 г. През 2006 г. завършва „Здравен
мениджмънт“. Преминала е курсове по
трансфонтанелна и абдоминална ехография. Има повече от 20 години стаж
като неонатолог, натрупан в клиниките
по неонатология на Университетска
болница - Плевен, и Университетската
детска болница в София. В болница „Токуда“ е от откриването й и създава в нея
едно от най-добрите неонатологични
отделения в България, в които внедрява
най-съвременни световни практики за
лечение и грижа за най-малките пациенти. През последната година въвежда иновативни и щадящи методики за лечение
и грижа на високорисковите и недоносените деца без отделяне от родителите.
Научният интерес на д-р Масларска е в
сферата на интензивната терапия, кардиопулмоналната адаптация и късното
проследяване на рискови и високорискови
новородени деца. Има редица публикации
и участия у нас и в чужбина в неонатологични форуми. Участвала е в програмата
за обмен на опит в болниците на „Токушукай“ в Япония.
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снимка Надежда Чипева

на заболяването. Ще подчертая отново: от
изключително значение е добрата колаборация между акушер-гинеколозите и
лекарите, занимаващи се с фетална морфология и проследяване на бременността
и, разбира се, неонатолозите, защото много
от преждевременните раждания са свързани с някакви съпътстващи аномалии.
През последните години се установи, че
много от проблемите, които са вродени,
не налагат преждевременно прекъсване
на бременността. Тя трябва да бъде проследена до самия й край, ако е възможно.
Колкото по-късно се роди едно бебе с такъв проблем, толкова повече шансовете
за успешно оперативно лечение стават
по-големи.
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Хемангиомите са туморите в детска възраст,
които най-често налагат провеждане на активно лечение вместо
изчакване на
спонтанно обратно развитие.

ограничаване на риска и е възможност
за обучение на родителите. Началото на
терапията се прави в болнични условия,
което позволява стриктно мониториране на ефекта на медикамента върху сърдечно-съдовата система и редовно проследяване нивото на кръвната глюкоза.
Продължителността на лечението зависи
от настъпващия терапевтичен ефект.

Какви са опасностите за здравето и развитието на децата, има ли възможност
да се предотврати?

диагностициран инфантилния хемангиом.
От тези деца 77% (92) са момичета и 23%
(28) са момчета. 20% (24) деца са недоносени, а 80% (96) от новородените са родени на
термин. 120-те малки пациенти имат над
135 лезии, тъй като 19 от пациентите са с
множествени хемангиоми. Локализациите
са съответно на глава и шия - 77 (57%) и по
тялото - 58 (43%). При 24 новородени заболяването е животозастрашаващо, а при 20
деца хемангиомът е голям и с висок риск
от постоянни белези или обезобразяване.
Хемангиом, застрашаващ функциите на
орган или система, е установен при 117
деца, а улцериращ хемангиом е установен
при 37. Част от децата отговарят на 2 или
3 критерия за стартиране на лечение. За
всяко дете е назначено лечение и проследяване на терапията на регулярни визити.
При 104 от децата лечението е продължило 6 месеца и е преустановено поради
постигнат медицински резултат, при 16 е
продължило между 6 и 12 месеца. Стриктно проведената процедура на титриране
и мониториране е от голямо значение за
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новено се появяват в първите дни или седмици след раждането, 70% се проявяват до
4-5 седмици след раждането и започват да
нарастват при навършването на 5-месечна
възраст. Между 3 и 10% от новородените
развиват хемангиом до навършването на
1 година. Сред рисковите фактори са преждевременно раждане, напреднала възраст
на майката и др. 12% от децата с хемангиом имат нужда от лечение, а при част от
тях то е животоспасяващо. В Отделението
по неонатология от 2006 година се лекуват недоносени и рискови новородени и
се приемат деца в кърмаческа възраст за
интензивно и консервативно лечение. Лечението на деца с хемангиоми се осъществява от самото начало на функциониране
на клиниката, първоначално в рамките
на клинично проучване, а след получаването на разрешението за употреба на
пропранолол започна неговото прилагане
по най-съвременния протокол за лечение.
През 2017 година започна проследяването
на приложението на пропранолол, чиито
резултати са силно обнадеждаващи въз
основа на регистър на отделението от 120
деца. Отделението ни е първото в страната за болнично лечение на заболяването
без отделяне от майката и при най-високо
- трето, ниво на компетентност с цялата
необходима апаратура и подкрепено от
многопрофилния характер на болницата.
Тя разполага с клиника по дерматология,
звено по детска хирургия, УНГ, лицево-челюстна и пластична хирургия, офталмология с активен детски сектор и др. В отделението ни са проследени в рамките на
12 месеца 120 деца в кърмаческа възраст с
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Хемангиомите са туморите в детска възраст, които най-често налагат провеждане
на активно лечение вместо изчакване на
спонтанно обратно развитие. При 5-10% от
хемангиомите може да настъпят сериозни
усложнения като обструкция, улцерация
или обезобразяване, които да доведат до
сериозни състояния според локализацията като некроза на носа, ушна инфекция,
патологично въздействие върху съседни
органи, хронична болка, кървене, респираторни затруднения и понякога могат да
бъдат и животозастрашаващи. Въведеният протокол на лечение и проследяване в
рамките на една календарна година показва, че лечението е високоефективно
и се преустановява при пациентите при
постигнат медицински и клинично доказан резултат. Причината за прекратяване
на лечението в най-голяма степен е достатъчна ефективност. При всички 120 пациенти не са установени контраиндикации,
нежелани лекарствени реакции и други
оплаквания. Терапията и терапевтичният
протокол доказаха своята висока ефективност и безопасност. Сътрудничеството със
специалисти от други клиники и отделения и възможността на Отделението по
неонатология да лекува деца с хемангиоми
с най-съвременни протоколи и лекарствени продукти без отделяне от майката на
първо място водят до желани и трайни
клинични резултати и максимално комфортни и спокойни условия за малките
пациенти и техните близки, за което сме
изключително горди и високо оценяваме
признанието на вестник „Капитал“ с присъдената награда за иновация.
Интервюто взе
Десислава Николова

съдържание от

Адв. Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация

Устойчивото здравеопазване
не е мираж, а наша цел
Г-жо Димитрова вече в самия край на
2021 г. как бихте определили годината
за здравния сектор у нас?

ства за здраве, като заедно с увеличаване
на средствата да се мисли и за тяхното поефективно използване.

2021 г., както и миналата година преминаха
под знака на предизвикателството ковид-19.
Натоварването в здравния сектор е особено
силно по време на четвъртата вълна на пандемията както заради високата смъртност
и недостига и изтощението на кадрите в
сектора, така и заради ниския дял на ваксинираните в страната и финансовите предизвикателства, пред които са изправени
лечебните заведения.

За една реформа в здравеопазването е
нужно стабилно управление, какво смятате, че ще се случи оттук нататък?

Можем ли да измерим цената на ниския
процент ваксинирани хора в България?
Една част от обществото, в това число болниците и медицинските специалисти, от
две години не пестят сили и средства, за
да лекуват пациентите с ковид, държавата
налива милиони от нашите пари, за да се
справи с пандемията, а съд обяви риска от
погубване на човешкия живот и увреждане
на човешкото здраве за заплаха за всички
други човешки права и cвoбoди, кaктo и
зa дeмoкpaтичния peд. И при цялата тази
обстановка недоумение буди капсуловането
на част от хората, които отказват да приемат световно доказания факт, че ваксините
драстично намаляват риска от заболяване и
смърт. Цената на това упорство е много висока и тя не се изразява само в затруднения
на болниците, а в загуба на човешки живот.

Как ускоряващата се инфлация през тази
година се отразява на лечебните заведения?
Повишаването на цените на тока доведе и
до лавинообразно поскъпване и на другите
компоненти, които повишават разходите за
здраве. Това поставя лечебните заведения в
безпрецедентна до този момент ситуация, и
то в условия на пандемия. Отделно от това
ББА от години се бори с недофинансирането на клиничните пътеки, като в момента
включително разходите за лечение на ковид
не се покриват напълно от държавата. Инфлацията само задълбочава съществуващите до момента проблеми. Повече от всякога
имаме нужда от промяна на финансовия
модел.

ПРОФИЛ
АДВ. СВИЛЕНА ДИМИТРОВА, е
втори мандат председател на
Българска болнична асоциация, с над
22 г. опит в корпоративното право
и преговорите, а последните 10 г.
специализира и медицинско право.
От 2015 г. до 2019 г. адв. Димитрова
е заместник-председател на ББА, а
през 2018 г. е председател на ЦСМ при
Софийски районен съд и Софийски
градски съд, член е на европейските
правни мрежи ULN и GEMME.

През последните 20 години България пропусна много възможности да направи
здравната реформа, от която имаше нужда.
Сега това, от което се нуждаем всички като
общество, е надпартийно обединение по
важните теми в сектора, обективен преглед
на предизвикателствата и приемане на
адекватна Национална здравна стратегия
2021 - 2030. И в центъра на всички промени
трябва да стоят интересите на пациентите.
Настоящият етап от политическото развитие на страната отваря възможности с нова
енергия да работим така, че да подобрим
ефективността на здравната система. Но
държа да подчертая, че неслучайно ББА
още от 2019 г. търси консенсус между всички болнични асоциации и лекарския съюз
по различни приоритети, защото е важно,
бидейки част от една система, да решаваме
проблемите в съвкупност, а не на парче.
Надяваме се следващото редовно правителство да продължи практиката, въведена от служебното такова, и при решаване
на концептуални за здравната система
въпроси да търси експертното съгласие
на всички болнични асоциации, защото
само така могат да се правят устойчиви
промени.

От днешна гледна точка мираж ли е
устойчивото здравеопазване у нас?
Какви решения трябва да се предприемат, за да се справи здравната система
с предизвикателствата?
На първо място, трябва да се приоритизират необходимите реформи в здравеопазването. Междувременно на всички нива трябва да работим за повишаване на доверието
в системата. Необходими са и конкретни
мерки за справяне с предизвикателствата, свързани със здравните кадри. И не
на последно място, за ББА е важно да се
разпознава проблемът с недостига на сред-

Устойчивото здравеопазване е в крайна
сметка целта, която искаме да постигнем,
предприемайки промяна на модела и показвайки заедно воля за реформи. При всички
случаи приоритетите трябва да ни помогнат за устойчиво осигуряване на здраве и
благополучие. Можем да го постигнем чрез
насочени усилия към повече превенция,
повишаване на здравната култура на населението и електронно здравеопазване и
дигитализация.
Устойчивото здравеопазване не е мираж,
а пътят, по който искаме да вървим.
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Пациентски
проект

Журито на конкурса
отличи на първо място
сред пациентските
проекти програмата за
деца със специални
потребности
„Повярвай в мен и аз
мога“ на Федерация
„Адаптирана физическа
активност - Балкани и
Черноморска област“
(ФАФА), която донесе на
България общо 32
медала от европейски
състезания по плуване,
лека атлетика,
волейбол и др.

Спорт за по-добро
бъдеще на децата с
увреждания и в риск
Проектът „Повярва� в мен и аз мога“
насърчава социалното включване

Спортът изгражда, дисциплинира, обучава.
В това вярват Слав Петков - председател
на Федерация „Адаптирана физическа активност - Балкани и Черноморска област“
(ФАФА), и екипът на проекта „Повярвай в
мен и аз мога“. Целта на проекта е да насърчи социалното включване на деца и младежи с увреждания и в риск, да им помогне
да развият умения за самостоятелност, да
подкрепи личностното им развитие.

Приобщаване, а не изолиране
ФАФА разработва и прилага спортни програми за индивидуална и групова работа с
деца и младежи с увреждания и специални
образователни потребности. Тези програми
се позовават на адаптирана физическа активност, съобразена с нуждите на хора с
ограничени възможности, и на АРТ терапията и целят да компенсират трудностите
в развитието на децата, да им помогнат да
осъзнаят собствените си сили, да ги подготвят за самостоятелен и пълноценен живот.
Прилагането им води до усвояване на знания, овладяване на двигателни умения и
навици и в крайна сметка - до приобщаване,
а не до изолиране на хората със специални
нужди, обясняват от екипа на проекта.

Постижения и медали
Разработените програми за индивидуална
и групова работа се прилагат на територията на Столичната община върху 30 деца и
младежи с увреждания като синдром на
Даун, аутизъм, детска церебрална парализа, умствена изостаналост. В продължение
на една година те усвояват елементарни
двигателни умения, учат се да спазват пра-
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вила, да се ориентират пространствено, да
преодоляват препятствия с различна степен
на трудност. Следващите две години започва работа за тренировъчен процес с цел
постигане на високи спортни резултати при
хора с интелектуален дефицит, уточняват
от екипа на проекта.
Резултатите не закъсняват. От 2019 до
2021 младежите на ФАФА представят България на европейски състезания по плуване,
лека атлетика, волейбол и спортната игра
боче, като до този момент са спечелили
общо 32 медала.
През 2021 г. България дебютира на световните игри за хора със синдром на Даун
в град Ферара, Италия, със спортистите на
ФАФА, които донесоха два сребърни медала в плуването и един сребърен в леката
атлетика.

Здраве

| 77

Екип на проекта
С�ав Петков - специалист „Адаптирана физическа
активност“ (АФА), преподавател в НСА „Васил Левски“,
Панайотис Корелас - специалист АФА - физиотерапевт,
Георги Калайджиев - психолог, специалист в детска и
спортна психология, Десислава Петкова - специалист
„специална педагогика“ - доброволец.

Спортът е единственото
бъдеще за младежите с
интелектуални затруднения
Как се роди идеята за проекта „Повярвай
в мен и аз мога“?

Профил
С�ав Петков е хоноруван преподавател в Националната спортна
академия „Васил Левски“ в сектор
„Адаптирана физическа активност
и спорт“. Основател е на първата
в България школа за спорт за хора
с интелектуални затруднения
Special academy и е председател на
Федерация „Адаптирана физическа
активност - Балкани и Черноморска област“ - ФАФА.

Още през 2016 г. започнах да прилагам
методика на „Адаптирана физическа активност“ върху деца и младежи с интелектуални затруднения, подбрани от бившето
Трето помощно училище, настоящо ЦСОП
„Едуард Сеген“. Децата бяха селектирани
от всички групи увреждания като: аутизъм,
детска церебрална парализа, синдром на
Даун и умствена изостаналост.
В процеса на работа забелязах, че младежите доста добре усвояват прилаганата
методика и тяхното физическо и психоемоционално състояние се подобрява. В
резултат на положените усилия през 2019
г. ФАФА получи покана за включване в
Европейските игри за хора с увреждане в
гр. Бърно, Република Чехия. Там те имаха
възможност да премерят сили в състезания
по лека атлетика, плуване и боче (спортът
наподобява кърлинг, но се играе с керамични топки). До настоящия момент състезателите на ФАФА са донесли за България над
40 отличия от международни, европейски
и световни състезания.

Какво финансиране беше нужно за реализацията на проекта, къде срещнахте
подкрепа?
Тази дейност е свързана с много разходи,
но, както неведнъж съм чувал от родителите на младежите, посещаващи занятията,
„всеки лев и всяка минута си заслужават“.
Нашата дейност предимно се издържа от
спонсори (които се намират изключително
трудно) и от европроекти. За съжаление
трудно се справяме, но това нито за момент
не ни е разколебало да продължим да работим и да постигаме резултати.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ни даде шанс да развием
дейността си като социална услуга. Това
ни направи по-независими и ни даде въз-

можност към екипа да включим специалисти като психолог, специален педагог,
АРТ терапевт и ерготерапевт. Така освен
спортните занятия ние приложихме допълнителни методически часове, в които работихме целенасочено и за интелектуалното
им развитие.

Какви трудности срещнахте при реализацията на проекта?
Най-трудното нещо, с което се сблъскахме, е финансирането, за да можем да
издържаме тази социална услуга. От 2019
г. сме в списъка на чакащи за разкриване
на държавно делегирана дейност, но може
би ковид-19 кризата и политическата обстановка бяха нашият препъникамък. И
към днешна дата ние продължаваме да
очакваме и да се надяваме този казус да се
разреши, за да може нашият нелесно създаден екип от специалисти да продължи да
работи с тези специални деца и младежи.

Как се отрази COVID пандемията на работата по проекта?
В началото на пандемията всичко се стовари много бързо върху нас и ние бяхме
принудени да затворим врати, но бързо се
съвзехме и на втората седмица вече провеждахме онлайн занятия - както спортни, така
и АРТ занимания. Спецификата на нашата
дейност е такава, че всяко прекъсване на
обучителния процес е пагубно за децата.

Какво е бъдещето на този проект?
Мисля, че спортът е единственото бъдеще за младежите с интелектуални затруднения. Това е нещото, в което те могат да
се проявят, да премерят сили със своите
опоненти, да намерят нови приятели, да
преодолеят собствените си недостатъци
и да ги компенсират с нови умения, които
придобиват.
Интервюто взе Мара Георгиева
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78 | Здраве
Дигитален
проект

Наградата за дигитален
проект в Четвъртия
конкурс за иновации и добри
практики в здравния сектор
на в. „Капитал“ и АбВи
спечели Центъра за работа
с деца с аутизъм на
сдружение „Тацитус“ за
въведения в обучителния
процес интерактивен
метроном.

Интерактивният метроном (ИM) е
метод, базиран на научни доказателства, инструмент за оценка и обучение, който измерва и подобрява ориентацията за време на ниво централна
нервна система и синхронизирането
на нервните импулси в ключовите
мозъчни центрове, отговорни за
когнитивното, комуникативното,
сензорното и двигателното развитие,
компрометирани при деца от аутистичния спектър. Той постига безспорни резултати по отношение на внимание и концентрация; скорост на
обработка на информацията при учене;
работна памет; екзекутивни функции;
саморегулиране; експресивна и рецептивна реч; четене с разбиране, гладкост и бързина; математическа
компетентност; координация, фина и
груба моторика. ИМ е уникален метод
за подобряване на неврологичното
състояние на деца от аустистичния
спектър. Иновативността на метода
се обуславя с разработването на
уникална високоизчислителна функция,
измерваща интеракциите в реално
време, извършваща оценка на база
отчетените резултати, отчитайки
напредъка на всеки отделен случай.
Всички оценки и резултати се представят в реално време чрез иновативен
софтуер, достъпен за всички операционни системи и компютърни устройства.
Той е безценен за развитието на
децата с аутизъм, за които въпреки
огромните усилия все още знаем малко,
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Произнасянето
на всяка дума е успех
при децата с аутизъм
Мина Енева, създателят
на Центъра за работа с деца
с аутизъм „Тацитус“

а услугите като тези на център
"Тацитус" са доста рядко срещани.
Аутизмът е комплексно неврологично
поведенческо състояние, което включва нарушаване на социалната интеракция, комуникационните и говорните
умения, като това се комбинира с
устойчиво повтарящи се поведения и
интереси. Аутизмът е състояние, за
което, уви, няма ефикасно медицинско
лечение, защото не е заболяване в
истинския смисъл на думата, но
поведенческите и когнитивните
дефицити, както и адаптивността на
индивида могат значително да бъдат
подобрени с подходящи терапии. За
подобряване на интеграцията на деца
с аутизъм е необходимо постоянно да
се прилагат най-новите доказани
практики. Подходът интерактивен
метроном като част от областта
ерготерапия, рехабилитация и физиотерапия подпомага и активизира
синаптичните връзки в различни
центрове на мозъка, разрастването на
невронната мрежа, създава предпоставки за по-добра връзка между лява и
дясна хемисфера. Дневният център към
сдружение "Тацитус" ориентира
въвеждането на нови подходи в съответствие с осемте жизнени сфери,
които характеризират качеството на
живот: личностно развитие, самоопределяне, лични взаимоотношения,
социално включване, права, емоционално състояние, физическо състояние,
материално благосъстояние.

Какви програми прилагате и ползвате
ли чужд опит в работата си с деца с аутизъм?
В център „Тацитус“ работим индивидуално с всяко дете след предварителна оценка
от екипа ни и по съобразена с потребностите му програма. Прилагаме признатите в
световен мащаб специализирани програми
и методи за деца с аутизъм, тъй като чрез
тях се постигат най-добрите резултати, за
да могат децата да разгърнат максимално
своите способности и да бъдат интегрирани
в социума. Много е важно да се работи по световно утвърдени подходи под супервизия.
Такъв вид иновативен подход е и интерактивният метроном, който е научно доказан
метод за оценка и терапия за подобряване
на когниция, внимание, памет, реч, изпълнителски функции, разбиране, моторика и
сензорика. Важно е при децата с аутизъм да
се постигне цялостен напредък във всички
функции и сфери на живота и мога гордо да
заявя, че център „Тацитус“ е от пионерите
във въвеждането на най-новите подходи в
България в името на децата.

Какво считате за успех при работата
си с децата?
Успех за нас е, когато виждаме напредък
в някоя от сферите на развитие - например
казване на сричка, дума, фраза, изречение,
подобряване на зрителния контакт, измиване на ръцете, подобряване на поведението,
обръщане на детето по име, следване на инструкция, подобрение в грубата и фината моторика и др. За да се постигне успех, е важно
да се работи целенасочено, интензивно и
последователно по индивидуална програма,

мираността за разстройствата от аутистичния спектър, непрекъснато сме в медийното
пространство и апелираме за повече толерантност от обществото. Опитваме се и със
сигурност в последните години доста повече
хора знаят какво е аутизъм, отколкото преди 20 години, когато диагностицираха моя
син - тогава всичко беше много по-сложно,
непознато и неясно. Тогава никой не знаеше
какво да прави, аз като майка на такова дете
включително. Сега е факт, че има напредък,
но смятам, че непрекъснато трябва да се
работи много активно в тази насока, за да
можем заедно да образоваме обществото ни
за това, че трябва да бъдат толерантни към
тези деца и възрастни. Децата с аутизъм и
техните семейства имат нужда от всякакъв
вид подкрепа - подкрепата на институциите, подкрепа в семейството и общността
ни, от финансова, емоционална и социална
подкрепа. Винаги казвам, че трябва да се
говори още и повече за аутизма, да се създават много повече възможности, особено по
отношение на образователната и здравната
система. Изключително необходимо е да се
образова и подготви персоналът в детски
градини, училища и този в здравната сфера
как се работи с деца с аутизъм.

Какви предизвикателства постави пред
вас и екипа ви COVID-19?

Като детски психолог какво бихте посъветвали родителите - какви са първите
сигнални признаци за аутизъм?

За съжаление живеем в особени времена,
предизвикани от COVID-19 и напрегнатата
епидемична обстановка у нас и по света.
Всичко това се отразява тежко в различни
аспекти на възрастните, но и на децата. Психиката на децата е уязвима, а трябва да имаме предвид, че те самите и не съвсем точно
разбират какво се случва, ние, възрастните,
пък невинаги можем да им обясним. Вирус
е нещо имагинерно за едно дете: не може да
се види, не може да се пипне, няма яснота
какво е. От друга страна, ситуацията с разпространението на COVID-19 създаде изключителни трудности за децата от аутистичния
спектър и в работата с тях, тъй като за тези
деца е много важно да се социализират, да
са в масова среда, за да се интегрират полесно в социума.

От какво имат нужда децата с аутизъм
и техните родители? Как може да се
подобрят услугите и грижите за тях?
През последните 14-15 години се направиха много неща за повишаване на инфор-

Бих посъветвала всички родители да бъдат много сензитивни към децата си и да
следят внимателно за етапите от детското
развитие при тях. Другото важно е специалистите - педиатрите и личните лекари - да
следят не само за физическото развитие и
характеристики на детето, но и за неговото
психо-емоционалното развитие. Това все
още не се случва пълноценно и като че ли
се подценява. Въздържам се да споделям
определени симптоми, защото те са много и разнопосочни. Когато изредя няколко
симптома, родителят вижда, че при детето
му те не са налице, и прави заключението,
че то не е с аутизъм. Затова съветвам родителите да наблюдават детето в средата
и атмосферата на игра и взаимодействие с
другите деца в яслата, в детската градина,
на детската площадка и т.н. Ако забелязва,
че неговото дете има различно поведение от
това на връстниците му, е добре да потърси
специализирана помощ и консултация с детски психиатър. Диагноза аутизъм се поставя

снимка Надежда Чипева

каквато е нужна според затрудненията на
детето. Бих казала, че ранната интервенция
и приложението на комплексни терапевтични програми дават най-добри резултати. С
колегите от екипа на център „Тацитус“ учим
децата на самостоятелност и комуникация,
които им помагат да изразяват потребностите си по разбираем за околните начин.
В процеса на обучение те подобряват познавателните, когнитивните, емоционалните и
двигателните си способности, за да разбират
света. Работим изключително усърдно, за да
помогнем на децата с разстройство от аутистичния спектър да развият максимума от
потенциала си и да имат шанса да израснат
независими и пълноценни възрастни хора. И
винаги изниква в съзнанието ми историята
на първото ни дете в център „Тацитус“. В
момента той е на 15-16 години, живее в САЩ
и се справя абсолютно самостоятелно. Дойде
при нас в центъра, когато беше на 3 години и
диагностициран с аутизъм. Близо 5 години
работихме с него - с логопед, детски психолог
и специален педагог. Преди няколко години
статацията на психиатъра му беше, че вече
не може да му бъде поставена диагнозата
аутизъм и се справя абсолютно самостоятелно с всички дейности.

Профил
М��а Енева е психолог, ерготерапевт
и създател на Център за работа с деца
с аутизъм „Тацитус“. Тя е майка на
три деца, първото от които е дете с
аутизъм. Това е и причината да основе
през 2009 г. „Тацитус“, където децата
с аутизъм да се чувстват обичани, обгрижвани, да получават индивидуално
внимание и обучение. Център „Тацитус“ е мястото, където родителите
на деца с аутизъм намират висококачествена и професионална грижа,
подкрепа и консултация за своите
неповторими деца.

само от детски психиатър, не от психолог
или логопед, не от педиатър или невролог,
не от личен лекар. Има клинична пътека, по
която се извършва диагностицирането. Факт
е, че колкото по-рано се забележи проблемът
и започне работа, толкова по-добри са резултатите. Когато започне късно работата, има
шанс да се помогне, но прогресът е много
по-малък, по-труден и по-бавен. Ранната интервенция и приложението на комплексни
терапевтични програми дават най-добри
резултати.
Интервюто взе Десислава Николова

В

Вече 10 години акушер-гинекологът
и специалист по онкологична гинекология д-р Стефан Бузалов, дм, заедно
с колегите си от болница „Тракия“ в
Стара Загора д-р Пламен Янев и д-р
Ясен Трифонов извършват една от найсложните лапароскопски хирургични
процедури за поставяне на синтетично
платно при жени с пролапс на тазовото
дъно. Това е социално значимо заболяване, което нарушава качеството
на живот на около 30% от жените до
80-годишна възраст.
„Нашият екип е с най-голям опит в
тази област като брой интервенции и
пациенти. Поради дългата крива на
обучение за съжаление специалистите
по лапароскопска сакроколпопексия в
България са малко. Ние работим оперативна лапароскопия от края на 2010
година, като за тези 10 години имаме
над 3000 лапароскопски оперативни
интервенции при лечение на доброкачествени заболявания на женските
гениталии“, казва д-р Бузалов.
Пролапсът, или смъкването на тазовите органи през входа на влагалището
- матка, пикочен мехур, право черво и
други, се среща най-вече при жени в
менопауза. Основна причина за възникване на гениталния пролапс е вродена слабост на съединителната тъкан
при жените. Подбуждащи фактори са
тежко протекло вагинално раждане с
прилагането на форцепс или на други
вагинални интервенции по време на
нормално раждане, нормално раждане
на едри деца над 4000 г.
Допринасящи фактори са хронично
повишено вътрекоремно налягане при
запек, извършване на тежка физическа работа, тютюнопушене и хронично
белодробно заболяване, свързани с
кашлица. Декомпенсиращи фактори
са застаряването и менопаузата.
Пролапс на тазовото дъно се среща
по-често при пациентки на възраст
след 50 години, а понякога и при помлади жени.
Класическият начин за лечение на
пролапс е чрез пластика на пролабиралите органи чрез влагалищни операции. Този метод обаче има редица
недостатъци, сред които скъсяване на
влагалището и нарушаване на сексуалната функция на жената, както и риск
от повторен пролапс на органите.

Д-р Стефан Бузалов, Болница „Тракия“

За 10 години
натрупахме
сериозен опит
в лапароскопското
лечение на пролапсa на
тазовите органи
Кога една жена решава да
пристъпи към оперативно
лечение на пролапс?
Най-точният отговор на този въпрос е дал
един от пионерите в лечението на това заболяване по лапароскопски път - швейцарският хирург проф. Жан Бернар Дюбюисон,
чийто метод екипът на д-р Бузалов започва да прилага от началото на 2012 година,
след като година преди това преминава
практически курс в Европейския център
по ендоскопска и роботизирана хирургия в
Страсбург. Дюбюисон казва, че оперативно

лечение на гениталния пролапс се извършва тогава, когато заболяването нарушава
качеството на живот на пациентката.
„Пациентката сама определя кога качеството й на живот се е нарушило. Оперативното лечение се извършва, когато вече
има оплаквания от нейна страна и клинични данни за напреднал генитален пролапс“,
посочва д-р Бузалов.
„Методът на проф. Жан Бернар Дюбюисон, който е наречен още латерална лапароскопска суспензия, е по-лекият и по-лесен
начин за извършване на корекция на тазо-

съдържание от

Методиката е определена като „златен стандарт“ от водещи специалисти
в света при лечение на заболяването.
вия пролапс. Той носи по-малко оперативни
рискове. Не е показан при пролапс в задния
отдел, при т.нар. ректоцеле. Тук средство на
избор е лапароскопската сакроколпопексия.
От 2017 г. екипът на болница „Тракия“ успешно прилага и метода на лапароскопска
сакроколпопексия за лечение на пролапс на
тазовите органи. Методиката е определена
като „златен стандарт“ от водещи специалисти в света при лечение на заболяването.
При сакроколпопексията по лапароскопски
път в таза се прикрепва специално синтетично платно, което коригира положението
на пролабиралите органи в предна, средна
и в задна част на таза, като ги съхранява
напълно.

Това е една от най-сложните
лапароскопски интервенции
която попада в най-високата - III-IV, група
по трудност при лапароскопски операции“,
казва д-р Бузалов. Методиката изисква отлично познаване на анатомията на тазовото дъно и добър опит в лапароскопските
операции.
Хирургът прониква в коремната кухина
през 4 миниатюрни разреза, като извършва
корекцията чрез видеоконтрол. Извършването на сакроколпопексия изисква години
подготовка в областта на лапароскопската
оперативна хирургия с развиване на определени умения и сръчности, свързани с лапароскопски шевове. „Работи се в области, в
които рискът от възникване на инциденти е
твърде голям и изискват голям оперативен

опит в лапароскопията, за да се достигне до
тях“, казва д-р Бузалов.
Затова през годините екипът му преминава над десет курса на обучение във водещи европейски центрове. Един от курсовете
е в университетската болница „Дексеус“ в
Барселона. „Курсът беше специализиран
за сакроколпопексия и миомектомия. Беше
проведен от един от техните най-опитни
гинеколози, след което започнахме да го
прилагаме и при нас в болница „Тракия“.
В лечебното заведение идват пациентки
от цяла България. Така за 10-те години работа екипът на д-р Бузалов има зад гърба си
283 пациентки, лекувани по метода латерална лапароскопска суспенсия на проф. Жан
Бернар Дюбюисон, а чрез лапароскопска
сакроколпопексия - 230.
„Преди около 4 години излезе ръководство за лапароскопска сакроколпопексия за
начинаещи на един от водещите специалисти в тази област в света - Петер фон Теобалд,
който съобщава, че за 30-годишния си опит в
лечение на гениталния пролапс е извършил
600 лапароскопски сакроколпопексии. За 4
години - до септември 2021 г. - екипът ни в
болница „Тракия“ - Стара Загора, е извършил 230 лапароскопски сакроколпопексии
и уверено можем да кажем, че вървим в
същата посока“, посочва д-р Бузалов.
За да даде своя научен принос в развитието на методиката, д-р Стефан Бузалов
проучва в продължение на 3 години резултатите от оперативната интервенция при
203 от случаите, които е оперирал.

Процентът на успешно
направените операции от нашия
екип е висок - 93.6%
Установи се рецидив при 13 (6,4%) пациентки в различна степен в различните отдели
на гениталиите. Това доказва, че методът
на лапароскопската сакроколпопексия е изключително ефикасен. Минусът при него е,
че кривата на обучение на лекарите е много
продължителна. Самата оперативна интервенция също е сложна и продължава
около 3 часа.
Д-р Бузалов има защитен дисертационен
труд на тема „Значение и място на лапароскопията при лечение на гениталния пролапс“ в Медицински университет - Плевен.
От 2020 година екипът на д-р Бузалов
работи по договор за сътрудничество и
научноизследователска и развойна дейност между болница „Тракия“ - Стара Загора, и Медицински университет - Плевен,
по проект „Център за компетентност по
персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ и съфинансиран
от Европейския съюз чрез европейски
структурни и инвестиционни фондове с
партньори Медицински университет - Плевен, Медицинския университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ във Варна и Институтът по роботика към БАН в областта на
лапароскопското оперативно лечение на
гениталния пролапс.
В днешно време гениталният пролапс
при жените представлява около 20% от оперативните гинекологични интервенции,
посочва д-р Бузалов: „С увеличаването на
продължителността на живота се увеличава и процентът на проява на генитален пролапс. За да добиете представа за социалната
значимост на това заболяване, ще посоча,
че в световен мащаб разходите, свързани
с корекцията на гениталния пролапс и на
пикочната стрес инконтиненция, която много често върви заедно с него, съставляват
около 100 милиарда долара.“
Числото е съизмеримо с разходите за
лечение на гинекологичен рак. Днес интервенциите за корекция на гениталния
пролапс се нареждат на трето място като
численост след операциите за отстраняването на матка и цезаровото сечение.
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Защо
антихепатитният
план не заработи
COVID вълната, липсата на редовно
правителство и подходът на здравната каса са
в основата на поредното забавяне
Деян Димитров | deyan.dimitrov@capital.bg

Доскоро България изоставаше сериозно
от целите на Глобалната стратегия на Световната здравна организация (СЗО) за превенция и контрол на вирусните хепатити
от Плана за действие за борба с вирусните
хепатити в Европейския регион на СЗО и
от Целите за устойчиво развитие на ООН.
Основна причина бе липсата на национална
програма, гарантираща ранен скрининг и
осигурен достъп до диагностика и лечение
на вирусните хепатити. В края на март 2021 г.
Министерският съвет прие дългоочакваната
от пациенти и медицински специалисти Национална програма за превенция и контрол
на вирусните хепатити със срок на действие
2021 - 2025 г. Малко по-късно, по време на
първото служебно правителство, бе съставен
и експертен консултативен съвет към Министерството на здравеопазването, който да
формулира по-добре дейностите, заложени
в програмата - информираност, превенция,
скрининг и лечение.

за превенция и контрол на вирусни
хепатити постави България сред 34-те
страни, които имат действаща програма
за борба с хепатит В и С от общо 53 страни
- членки на Европейския регион на
СЗО. Сред целите на националния план
са: намаляване на заболеваемостта от
вирусни хепатити в България с 45% и на
смъртността с 90% до 2025 г.; постигане
и задържане на ваксинационния обхват
на 95% с трети прием на ваксина срещу
хепатит В при деца; достигане до 100%
безопасност на дарената кръв; над 50%
диагностицирани пациенти и над 40%
лекувани от хепатит В и С; намаляване на
разпространението на хепатит А, D и Е.
Националната програма предвижда
безплатен скрининг за хепатит В и С във

Колко са болните

Експертите на СЗО казват, че в условията на
пандемията от коронавирус е от ключово значение да не се занемарява
превенцията
и лечението на други заболявания, включително
вирусните хепатити.

Хепатит B засяга 199 000, а хепатит С - 87 000
души в България, като заболяванията се
предават основно по кръвен път и са водеща
причина за развитие на рак на черния дроб.
До момента нямаше осигурен скрининг за
пациентите, което водеше до закъснение в
лечението и в резултат - до 4 смъртни случая на ден от вирусни хепатити.

Какво съдържа програмата
Приемането на Национална програма
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възрастовата група от 40 до 65 години и би
довела до намаляване на високата цена, която обществото заплаща заради причинените
от вирусните хепатити късни усложнения
и преждевременна смърт. Програмата гарантира достъпа до диагностика и лечение,
който е основен фактор за намаляване на
разпространението и смъртността от вирусните чернодробни инфекции и е сред
главните препоръки на СЗО към националните политики за контрол на хепатитите.
Предвижда се финансиране от бюджета на
МЗ за диагностика, работа с уязвимите групи, епидемиологичен надзор, имунизации
и изграждане на регистри.
Националният план предвижда още и
промяна в Закона за здравето, която ще
осигури възможност за лечение на всички
диагностицирани, но здравно неосигурени.
Тази дейност трябва да бъде финансирана с
трансфер от бюджета на здравното министерство към НЗОК. Сред уязвимите групи за
хепатит В и С са употребяващи инжекционни наркотици, хомо- и бисексуални мъже,
лишени от свобода, мигранти, проституиращи, деца и млади хора в риск, бременни,
медицински специалисти, пациенти с риск
от заразяване, както и всички пациенти,
претърпели кръвопреливане и хирургически операции преди края на миналия век.

Все още на прага
Съставянето на текста и дейностите на
програмата отне на Министерство на здравеопазването приблизително осем години,

снимка Надежда Чипева

но практическото им приложение се отложи във времето заради наглед обективни
причини - липсата на редовно правителство и поредната ковид вълна, които за
пореден път разместиха обществените
приоритети и дневния ред на министерството, което трябваше да подготви
реалния старт на програмата. Скринингът за хепатит В и С във възрастовата
група от 40 до 65 години трябваше да се
финансира от НЗОК и да бъде включен в
годишните профилактични прегледи при
личния лекар. За това обаче трябваше
да се подготви промяна в Наредбата за
профилактичните прегледи и диспансеризациите в Закона за здравето.
Подходът на здравната каса към пациентите с хепатит С също предпоставя
забавяне в достъпа до лечение на пациентите с това заболяване. Националната
каса определя двумесечен срок за разглеждане на постъпилите протоколи за
лечение на пациентите с вирусен хепатит
В или С. За пациенти с хепатит С остава
в сила изискване те да бъдат наблюдавани шест месеца след като се докаже, че
са носители на антитела срещу вируса.
Според лекарите това води до голямо забавяне на лечението, към което се добавя
и забавянето с върнати протоколи за реимбурсация на необходимите медикаменти. Много пациенти от рисковите групи
отпадат или се отказват от необходимата
терапия по различни причини.
Експертите на СЗО казват, че в условията на пандемията от коронавирус е
от ключово значение да не се занемарява
превенцията и лечението на други заболявания, включително вирусните хепатити.
В противен случай има риск да се получи
торнадо от тези заболявания и след като
бъде овладяна пандемията, това да има
опустошителен ефект върху здравните
системи и целите общества.
От ангажимента на всички заинтересовани страни - Министерството на здравеопазването, НЗОК, политици, общопрактикуващи лекари, пациентски организации
и други, зависи дали на националната
програма ще бъде даден рестарт през 2022
г., или ще остане на ниво „планиране“. 

Проф. д-р Красимир Антонов,
председател на Българското дружество по гастроентерология

Изискванията на НЗОК
за лечение на вирусни
хепатити са от една
изминала епоха
Kолко души се лекуваха
от хепатит С тази и миналата година в България?
И притесняват ли се тези
пациенти от пандемията
и COVID-19, как им влияе коронавирусът?
2020 г. по данните, с които ние разполагаме, това е,
общо взето, въз основа на
продадените опаковки, които са купени от НЗОК, са 698
пациенти. Разполагаме с данни, че до средата на 2021 г. те
са някъде около 300 души и
ако експонираме, до края
на годината бихме могли да
очакваме 500 - 600 пациенти,
но е възможно и да бъдат помалко. Причината е, че пациентите естествено странят от
лечебните заведения поради
това, че в тях има COVID отделения. Имаше един светъл
период през лятото, когато
този страх изчезна, и тогава
ние отчетохме най-големия

прилив на такива пациенти.
Очакваме в края на годината
малко по-голям брой лекувани пациенти, които вече са
получили терапия, защото
тези, които бяха приети през
лятото, по наредба ще получат терапия с два месеца
забавяне за одобряването на
протоколите и ще получат лекарствата си едва сега, в края
на годината.

Защо касата забавя това
лечение, това оказва ли се
ключово за тези пациенти?
Касата е определила двумесечен срок за разглеждане
на постъпилите протоколи
за лечение на пациентите с
вирусен хепатит, няма значение дали е хепатит В или С.
Като за пациентите с хепатит
С остава в сила едно за мен
неразбираемо изискване да бъдат наблюдавани шест
месеца, след като се докаже,

че са носители на антитела
срещу вируса на хепатит С.
По този начин пациентите се
забавят страшно много. Протоколите, които са написани,
се връщат с този мотив, специално нашият център има
десетки такива върнати
протоколи и на практика сме
принудени отново да хоспитализираме тези пациенти,
на които правим същите изследвания. И по този начин
се получава един абсолютно
безсмислен разход на средства, за да докажем нещо,
което вече е доказано. Досега
нямаме пациент, който в тези
6 месеца на изчакване да се
е самоизлекувал. Напротив,
имаме пациенти, които в тези
6 месеца на изчакване просто
по една или друга причина
се отказаха от тази терапия кой замина в чужбина, кой се
разболя, кой вече не е здрав> 84
ноосигурен.
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Поне отпадна болезненото и
скъпо изследване, чернодробната биопсия, за която има много
по-евтини и бързи алтернативи?
Това е изискването от миналата година, което с решение на ВАС
не е в сила, но са в сила правилата,
които бяха приети от надзорния
съвет на НЗОК през януари, според които освен чернодробна биопсия могат да се използват т.нар.
неинвазивни методи за оценка
на тежестта на чернодробната
болест. Това са еластографиите
и апарати, адаптирани за измерване на плътността и оттам фиброзата на черния дроб, както и
кръвни биомаркери, които позволяват по кръвен начин с кръвни
проби също да се установява тежестта на чернодробната болест.
Това е в сила в момента въпреки
опита на касата то да бъде заличено, но делото продължава. На
първа инстанция беше спечелено от пациентската организация,
чака се решение на съда на втора
инстанция.

Tочни ли са другите диагностични методи извън биопсията и в кои случаи все пак се
налага тя?
Специално при вируса на хепатит С терапията е толкова успешна, че няма никакво значение
дали човек има цироза или хепатит. Лечението е по един и същ
начин, с едни и същи лекарства,

по една и съща схема. Тоест оценката точно колко е болен черният
дроб, която беше много важна в
миналото, за да знаем какъв ще
бъде отговорът на терапията, в
момента е абсолютно загубила
своя смисъл. Пангенотипните
режими, с които България разполага, позволяват да лекуваме
абсолютно всички пациенти без
изключение или схемите за лечение са абсолютно едни и същи.
Вследствие на което тези инвазивни или сложни апаратни изследвания просто губят смисъл.
Остава възможността с най-евтините и най-достъпните кръвни
параметри да се установи един
човек дали има, или няма цироза, и съответно - ако има цироза,
дали тя е компенсирана или декомпенсирана. И това е всичко.
Вследствие на което възможността да се опрости диагностиката
и оттам да се увеличи броят на
лекуваните пациенти, тъй като
ще се подобри достъпът им до лечение, е реална. И ние полагаме
всички усилия като дружество да
променим тези стари разбирания
на касата, но до ден днешен не
успяваме.

Какви са най-големите новости
в диагностиката и лечението
на трите най-често срещани
хепатита в България?
Това, което искам да кажа, е,

че при хепатит С разполагаме с
възможно най-модерната терапия
в света, която е в състояние над
95% да ерадикира инфекцията с
хепатит С. При хепатит В имаме
всичката възможна налична терапия в света, но там ние можем
да потиснем единствено вируса,
без да предизвика той увреждане
на черния дроб. Там терапията
остава за цял живот. Засега там
програмите вървят, няма някакви проблеми. Новите лекарства,
които очакваме, които виждаме,
че са изпитани в света, все още
не са навлезли в употреба, но те
обикновено се надграждат към
сегашната терапия, като идеята
е те да направят така и че при
хепатит В инфекцията да бъде
ерадикирана. Това е още в бъдеще време. При хепатит D за съжаление голям прогрес нямаме.
Това е най-тежката интервенция
и лечението все още е интерферон
и в случаите с много напреднала
цироза се добавя някакъв интензивен аналог. Това е лечението, с
което разполагаме, и то по нищо
не се отличава от това в развитите
индустриални държави - Франция, Германия и т.н.
Въпросът е разбирането на
мястото на лечението. С тази универсална терапия за хепатит С
може да се постигне ерадикация
на хепатит C от лицето на Земята.
И затова СЗО постави една задача, вярно много амбициозна, до
2030 г. 90% от хората, инфектирани с вирусен хепатит В или
С, да бъдат диагностицирани и
80% от тях да бъдат лекувани,
което за хепатит С означава, че
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ще има цели държави, континенти, които ще бъдат без хепатит С.
България е част от ЕС и е редно
да участваме в тази програма. И
затова при нас се получава един
парадокс - разполагаме с найдобрите лекарства, разполагаме
с много добра база, с обучени лекари, екипи и т.н., но на практика
не можем да приложим плана,
защото ограниченията, които все
още съществуват, не ни позволяват да навлезем в тези групи,
където има най-много хепатит С,
примерно хората, които са лишени от свобода. Системата, която в
момента е изградила НЗОК, доста ограничава, дори, да не кажа,
почти прави невъзможен достъпа на тези хора до съвременна терапия, а те са контингент, който
напуска затворите, без да бъде лекуван навреме, и разпространява
инфекцията.

България от април има план
за борба с хепатита, какво се
прави по него?
Тази програма в България е
изключително важна, защото
това вече означава, че имаме
държавна политика в превенцията и контрола на всички вирусни
хепатити, включително хепатит
В и С. Това легитимира всички
наши усилия на отделни колективи и гастроентерологичен
ентусиазъм като държавна политика и аз действително много
високо оценявам това, което нашето правителство тогава прие,
както и поздравявам колегите,
които участваха в одобряването
на тази програма. Благодарение
на това вече ние оформихме със
заповед на министъра на здравеопазването т.нар. експертен
съвет към министъра по програмата за превенция и лечение
на вирусни хепатити и имаме за
задача да стимулираме максимално бързо продължението на
тази програма. От август, когато
ние направихме първото съби-
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ране, до ден днешен успяхме
да свършим следната работа.
Почти всички затвори в България бяха посетени от лекарски
организации и лекарски екипи,
които установиха при около
22% от лишените от свобода наличието на C вирусна инфекция
и направиха всичко възможно
тези хора да получат съответната терапия. Ние навлизаме там,
където никой от нас не е стъпил,
там, където има най-много хепатит С. И това е едно много голямо постижение, защото вече
знаем какво е положението и се
готвим да лекуваме тези хора
благодарение на това, което нашата държава осигурява. Терапията са получили един малък
контингент хора, но се надявам
да продължим.
Знаем, че активно се работи
по промяната на Наредба 8 за
профилактичните прегледи, за
да се въведе масов скрининг на
населението между 40- и 65-годишна възраст от личните лекари за
изследване със сухи тестове на
хепатит В и С. В разработването
на тази наредба нещата са много
напреднали, очакваме скоро да
имаме позитивен изход. За приемане на документ за лечение на
здравно неосигурените се изиска
работещо Народно събрание, така
че там процесът е стопиран. Същевременно се работи и за наредбата
за регистриране и лечение на хората, занимаващи се с медицина, т.е.
на т.нар. медицински работници,
при които изследването за вирусен хепатит да бъде задължителна
част от профилактичните прегледи и те да получава навреме съответната терапия, ако се налага.
Работи се и мисля, че е въпрос на
заключителна фаза създаването
на електронен регистър на пациентите с хепатит С по програмата на
СЗО, за да могат да се регистрират
всички случаи на вирусен хепатит
и държавата ще може да програмира необходимите за тяхното

лечение. С нетърпение очаквам
срещата на експертния съвет,
на която ще разгледаме всички
проблеми и ще информираме
министъра на здравеопазването,
естествено и обществеността, къде
са тесните моменти. Още от сега
мога да кажа, че едно от тях са
рестрикциите, които НЗОК е въвела при изискването за лечение
на вирусните хепатити, специално
за вирусен хепатит С. Те са от една
отминала епоха и по никакъв начин не могат да се прилагат, ако
искаме действително да се борим с
вирусен хепатит. Точно там трябва
да се промени коренно политиката, за да се лекуват повече хора, а
не обратното - по някакъв начин
да се ограничава техният достъп
до терапия.

Може ли България да се сравнява в тази област с останалите
държави в Европа?
Държавите, които въведоха
този план, могат да се похвалят
с десетки хиляди пациенти, които се лекуват. Вярно е, че COVID
пандемията наруши голяма част
от предвижданите скринингови
групи, въобще лечението на пациентите, поради това, че покри
цялата популация на Европа и
много от пациентите естествено не бяха изследвани, тъй като
бяха затворени, образно казано.
Но доколкото виждам, колегите
в Западна Европа продължават
активно да работят, така че в новите условия адаптират старите
изисквания и по този начин са
адекватни на ситуацията. В България все още продължаваме да
се борим с пречки, които отдавна
са преодолени навсякъде - шестмесечното проследяване на пациентите не съществува никъде по
света, никъде няма излишни и
прекалено скъпи изследвания,
тъй като просто няма смисъл.
Лекувай пациента - това е основното. Колкото по-бързо, толкова
по-добре. 
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Доц. д-р Развигор Дърленски,
дерматолог

Здравната каса
трябва да покрива лечението
на атопичен дерматит

Атопичният дерматит масово се приема
за обикновена кожна екзема. Какво представлява и защо се смята за системно
заболяване?
Атопичния дерматит (АД) представлява
енигматично заболяване, което вълнува както пациентите, така и лекарите, ангажирани
в лечението и диагностиката му - дерматовенеролози, алерголози, педиатри. Доскоро
той се приемаше само като хронично възпалително кожно заболяване, което се характеризира със сърбящ обрив с типична локализация, генерализирана сухота на кожата
и фамилна обремененост. В последните 10
години много от хроничните възпалителни
заболявания на кожата като витилиго, псориазис, атопичен дерматит се оказа, че не
протичат изолирано със засягане само на
кожата. Често имат т.нар. коморбидности,
или съпътстващи заболявания на други органи. Така например АД често се асоциира с
астма, сенна хрема (алергичен риноконюнктивит) и еозинофилен езофагит, т.нар. атопична диатеза. Общото между тези болести
е интимният механизъм на възникване на
имунологичните нарушения в различните
органи и системи.

период кожните обриви са сърбящи и са с
характер на екзема. Ангажират кожата на
лицето, тялото и крайниците. Обикновено кожата под пелените е пощадена. Характерна
е и сухотата на кожата като цяло. През детството обривите се ограничават най-често до
задколенните и лакътните гънки, по кожата
на врата, чиято сухота е генерализирана. При
възрастните водеща е сухотата на кожата.
Обривите често се разполагат по дланите,
както и по свивките на крайниците. В България всяко пето дете се ражда с атопично
предразположение.

Увеличават ли се болните през последните години и защо?
Над 150 милиона души в Европа страдат
от заболявания от атопичния спектър. Заболеваемостта от АД нараства през последните
десетилетия, като честотата на болестта варира между 15 и 30% при децата и между 2 и
10% сред възрастните. Всяко четвърто-пето
дете в индустриализирания свят се ражда
със заболяване от атопичния спектър и с
атопичен дерматит. Очаква се до 2050 г. всяко второ дете в тези държави да бъде с това
заболяване.

Кои са най-характерните симптоми?
Каква е честотата на заболяването в
България?

Сезоните, средата, която ни заобикаля,
храните - всички тези фактори ли влияят
на заболяването?

Заболяването има разнообразни клинични симптоми в зависимост от възрастта и
други фактори. По време на кърмаческия

Единствена причина за появата на дерматита не може да се открои. Причините за
възникването му са комплексни и включват
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генетични фактори - отдавна е установена
наследственост при атопичния дерматит.
Факторът фамилност играе роля дотолкова,
че ако единият родител има атопичен дерматит, шансовете за детето са около 30%. Ако и
двамата родители имат атопичен дерматит,
този риск нараства до 70%. Другата причина
е нарушението на кожната бариера - при голям процент от болните се открива мутация
в гена за филагрин - белтък, участващ при
изграждане на кожната бариера. Оттук и
непълноценната кожна бариера е причина за
сухотата на кожата. Наши проучвания от 2009
г. показаха, че нарушената кожна бариера
води и до по-лесното проникване на иританти
(детергенти, сапуни, перилни препарати) и
алергени през кожата и следователно е в основата на развитието на контактен дерматит
при пациентите с атопичен дерматит.
Друга причина са имунологичните отклонения, свързани с увеличени нива на имуноглобулини от клас IgE, които обуславят
алергичните реакции към храни, лекарства,
акарите от домашния прах, полени и др. Важен фактор са инфекциите - доказано е, че
върху кожата на болните лесно може да се
засели микроорганизъм - стафилококус ауреус. Това влошава хода на заболяването
и може да доведе до поява на нов тласък,
когато заболяването е в ремисия.
Ролята на пробиотици остава противоречива. Според някои проучвания децата на
майки, консумирали пробиотици по време
на бременността, развиват по-рядко > 88
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Доц. д-р Развигор �ърленски, дм, е роден
в Добрич през 1980 г. Завършва медицина
в Медицински университет - София, през
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Германия, Университетската клиника
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Берлин, Германия, в Университетската
клиника по дерматология и алергология
Schwabing - Мюнхен, Германия. Член е на
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дружество по естетична хирургия и
естетична медицина. Специалните му
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при вътрешни болести, лекарствените
кожни реакции и нежеланите реакции
от козметика.
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атопичен дерматит през първите години
на детството. Така че пробиотиците нямат
доказан лечебен, а профилактичен ефект.

За кого е по-характерно заболяването - за
децата или за възрастните?
Класически АД се приема за болест в детска възраст, но последните данни показват,
че над 20% от възрастните пациенти имат
симптоми и след излизането от юношеството. Основният симптом при атопичния дерматит е сърбежът на кожата. И всъщност
първопричината за тази болест в много голям процент от случаите е липсата на белтъка филагрин в роговия слой на кожата.
Това води до загуба на вода, съответно тя
става суха и сърбяща. Потенциално алергени отвън навътре могат да проникнат през
кожата и да доведат до развитието на алергична астма, алергичен конюнктивит и т.н.
Така че първичният проблем е в дефекта на
кожната бариера.

Как протича лечението? Какъв е месечният разход на семейство с дете с атопична
кожа?

С оглед на това колко чест е атопичният дерматит - всяко пето дете в България се
ражда с това заболяване, можете да си представите тежестта на проблема. Това е 20%
от детската популация. Да, наистина, това
е детска болест и в голяма част от случаите
децата нямат проблеми като възрастни. Но
около 20-30% от пациентите продължават
да страдат от атопичен дерматит и когато
израстат детството си. И много често това
са пациенти с тежки, трудно контролируеми
форми на болестта.

Каква част от разхода за лечение се поема
от здравната каса и какво се случва с хората, при които атопичният дерматит
протича тежко?

Как стои въпросът с възрастните пациенти с по-тежки форми на атопичен
Shutterstock

Лечението е комплексно, изисква ангажираност от страна на лекаря и пациента.
Основният водещ критерий за избор на лечение е тежестта на симптомите, които могат
да варират от сухота на кожата до обриви,
ангажиращи цялото тяло на пациента. Задължителен елемент, независимо от тежестта, е постоянното, ежедневно приложение на
емолиенти - средства, възстановяващи бари-

дерматит?

ерната функция на кожата и поддържащи
хидратацията й. Основната цел на лечението
е постигането на продължителна ремисия.
Във връзка с това отскоро се възприе нова
стратегия в терапията - проактивно лечение.
Същността на този метод е продължаването
на локалното лечение, дори и след преминаването на видимите клинични промени, но с
много по-рядко приложение на лекарствата.
Например само два пъти седмично.
Основните локални средства, които
намират място в терапията на атопичния
дерматит, са кортикостероидите и калциневриновите инхибитори. Сред обществото
съществува страх от приложението на локални кортикостероиди, т.нар. кортикофобия. Важно е обаче да се знае, че разумното
им приложение под контрол на лекуващия
дерматолог е безопасно и не крие рискове
за пациента. При тежките случаи е уместно
включването на системни лекарства, прилагани през устата или инжекционно, както
и лечение с ултравиолетова фототерапия.
Наш фармако-икономически анализ за това
колко струва годишното лечение на един
пациент с атопичен дерматит, като говорим
за минимум разходи, при децата е 2300 лева, а
за възрастен - около 2000 лева. Най-голям процент от разходите за тези хора са средствата
за възстановяване на кожната бариера. Това
са т.нар. емолиенти, или хидратиращи кремове, балсами и лосиони, които използваме.
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В цяла Европа лечението на пациентите с
атопичен дерматит се заплаща от здравните
каси - по-точно за тежките и средно тежките форми, които изискват хоспитализация
и пролежаване в болница, за да се овладее
съответният пристъп. И тук не говорим за
нови и за някои конкретно съществуващи
медикаменти, а за цялостното обгрижване и
разходи за лечението на тези пациенти. През
последните пет години има огромен прогрес
в световен мащаб в лечението на атопичния
дерматит. Това са специфични молекули,
които потискат брънка от възпалителната
каскада при атопичния дерматит и са много ефективни да контролират това тежко,
хронично протичащо заболяване. Тези медикаменти са одобрени не само в Европа,
но и в Америка. Към момента има напълно
одобрени четири нови медикамента, които
са с различен механизъм на действие. Някои
от тях потискат определени възпалителни
цитокини - молекулите, с които си комуникират клетките на имунната система. Другите
потискат определени ензими - т.нар. Янус
кинази. Те активират каскадата на възпалението и стимулират имунните клетки да
поддържат възпалението на кожата при
атопичния дерматит. За нас не е важно пациентите с тежки форми на заболяването
да получат достъп до конкретно лекарство,
а да имат такъв достъп до лечение, какъвто
имат в Германия, Франция и всяка една друга
страна в Европа, а в момента, въпреки че
се прилагат навсякъде другаде, в България
това не се случва
Интервюто взе Десислава Николова
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Цигарата е един малък
химически реактор

Повечето пушачи твърдят, че искат да спрат
да пушат и разбират риска и вредата от пушенето. Те обаче не могат или не искат да
спрат да пушат заради никотина, който води
до пристрастяване. Пушенето на цигари е
най-вредният начин за доставяне на никотин. „На въпроса „Защо пушиш?“ пушачите
казват „Защото ми харесва“. Зависимостта
се намира в някои центрове в мозъка, а удоволствието идва от една-единствена молекула - никотина.
Цигарата е ходеща колба, един малък химически реактор, от който се отделят ацетон,
амоняк, арсеник, бутан, въглероден окис,
толуол и още над 7000 вредни и потенциално
вредни вещества, много от тях канцерогенни.
Този тип вещества се отделят при горенето
на тютюна. Пушачът има нужда от никотин
и по никаква причина няма нужда от всички
вещества, които се образуват при горенето
на тютюна.
Намаляването на вредата е подход в
политиката, целящ да ограничи опасното
действие, а не просто да го забрани. Има две
условия за постигане на ползи за общественото здраве в този контекст: да бъде научно доказано, че алтернативният продукт
представлява по-малък риск от пушенето на
цигари, и да отговаря на потребностите на
настоящите пълнолетни пушачи, така че те
да го приемат и използват. Удоволствието
при използването на устройство с нагряване
на тютюн е съпоставимо с това на пушенето
на цигара, там количеството никотин е подобно. Пушачите няма да получат същото
удоволствие, ако си пръскат спрей или дъвчат дъвки с никотин например.
Доклад на Комитета по наука и технологии във Великобритания (Science and
Technology Committee), базиран на 100 доказателствени данни, дава заключение, че

в парата на е-цигарите няма отделяне на
катрани и въглероден окис. А това са найопасните компоненти на цигарения дим,
който се образува при горенето на тютюна
в конвенционалните цигари.
Ограничаването на вредата от тютюнопушенето по отношение на белодробните
болести е свързано с намаляване на токсичните вещества. Намаляването на въглеродния окис е важно и за сърдечно-съдовите
заболявания. От значение е и намаляването
на канцерогенните вещества. Това води до
снижаване на инфекциите, забавяне на темпа
на влошаване и прогресия при ХОББ и рак
и по-специално рак на белия дроб, който е
сериозен проблем при пушачите.
Добър пример за намаляването на вредата от тютюна е Швеция, която отчита само
7-8% пушачи сред населението си, а в същото
време в страната се наблюдават рекордно
ниски нива на рак и сърдечни заболявания
в сравнение с останалите страни в Европа.
Учените отдават това на употребата на шведския снус - тютюн за орална употреба, който
е разрешен за употреба и широкоразпространен в страната.
Когато се използва продукт без горене, рискът от развитие на рак и може би ХОББ може
да се намали значително, както и темпът
на влошаване и прогресия при белодробните инфекции, до които води пушенето. При
употребата на системите за нагряване на тютюн също така не се образува въглероден
окис, което може да е от полза за пациентите
с ХОББ и по-конкретно за пациентите със
сърдечно-съдови заболявания. Ефектът при
употреба на такива продукти е незабавен.
Друг положителен ефект е намалението от
80% до 99% на много различни канцерогенни
и токсични вещества. Това означава, че има
намален риск и намалена вреда. 
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Експерти от 30 държави обсъдиха
намаляването на вредите като подход
в борбата с тютюнопушенето

@@@@
На състоялата се в края на септември в Гърция Десета юбилейна научна
конференция „От науката до леглото на болния“ експерти от 30 държави обсъдиха различните аспекти на
вредата от тютюна. Европейската
асоциация по сърдечно-съдова превенция и рехабилитация предлага
няколко подхода в клиничната практика за справяне с проблема с тютюнопушенето: превенция, спиране
и намаляване на вредата. Сред тях
превенцията се нарежда на първо
място. Спирането на пушенето е
вторият най-ефикасен вариант, но
при много хора, дори в риск, това не
е възможно, отчитат кардиолозите.
Над 48% от пациентите с коронарна болест например и 72% от тези
с периферна артериална болест
продължават да пушат. Над 57% от
хората с инсулт също продължават
да пушат след това, което е впечатляващо висок процент. На съпътстваща конференцията дискусия в
Несебър, организирана от „Арбилис“,
български специалисти коментираха
ползите от третия подход - намаляването на вредите. Ето част от
презентацията, свързана с алтернативните способи, която направи
проф. Георги Момеков, председател
на Българското научно дружество
по фармация.
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НАМАЛЯВАНЕ НА
ВРЕДАТА ОТ ТЮТЮНА
Преглед и оценка на моделите на употреба
на продукти, съдържащи тютюн и никотин

Измерването и оценката на моделите на употреба на продукти, съдържащи тютюн или никотин, представлява предизвикателство по редица
причини, като например все по-големия брой нови продукти, които излизат
на пазара, липсата на общоприети стандарти, термини и дефиниции за
новите негорими продукти, както и известни ограничения, произтичащи от това, че анализите са на база съобщеното от самите потребители.
Въпреки тези предизвикателства разбирането за това как пълнолетните
лица ги употребяват е от ключово значение за оценката на потенциалното
въздействие на новите продукти върху общественото здраве в сравнение с
конвенционалните горими тютюневи продукти като цигарите. Така че как
можем да подобрим разбирането и оценката остава наша цел и занапред.

Намаляване на риска
Най-добрият начин пълнолетните
пушачи да намалят риска, свързан с
тютюнопушенето, е напълно да спрат
употребата на тютюн и/или никотин.
Но данните сочат, че много пушачи не
го правят1.
За тези пълнолетни пушачи, които
биха продължили да пушат конвенционални цигари, преминаването на научно
доказани бездимни алтернативи би могло да намали риска, свързан с вредата от
тютюнопушенето, а именно развитие на
заболявания като рак на белия дроб, хронична обструктивна белодробна болест
(ХОББ) и сърдечно-съдови болести, в
сравнение с продължаване на пушенето.
Тези нови продукти биха могли да
бъдат допълнение към усилията за
контрол на тютюна и да станат част
от една цялостна стратегия за намаляване на вредата, допринасяща за
общественото здраве.
В последните години все по-голям
брой пушачи преминават от цигари на
бездимни алтернативи като електронни
цигари, тютюн с нагряване или тютюн
за орална употреба с цел да намалят
риска за здравето си в сравнение с продължаване на пушенето. Много от тях
спират да пушат цигари и преминават
изцяло на някой от тези негорими про-

дукти, докато други употребяват едновременно нови негорими продукти и
конвенционални горими продукти (цигари). Измерването на това доколко новите бездимни (негорими) продукти се
употребяват ексклузивно или заедно с
един или повече други продукти е важен
фактор за определяне на въздействието,
което тези бездимни продукти могат да
имат върху отделния индивид и върху
населението като цяло.
Като се има предвид, че през последните 10 години бездимните продукти
стават все по-широко разпространени,
от ключово значение е да се проследяват
и анализират моделите на употребата
им във времето, така че да се оценят
промените на въздействието върху
потребителите и за населението, като
цяло. За да бъде направено това, трябва да се въведат стандарти за категоризиране на моделите на употреба на
продуктите. Например може ли даден
човек да се определи като пушач, ако
пуши по една цигара месечно? Ако да,
този сценарий не означава ли, че към
бездимните продукти трябва да се прилага същият подход, за да може да се
направи сравнение между тях?
1 Smoking Cessation: Fast Facts | Smoking & Tobacco Use | CDC

Защо е важно
измерването на
моделите на употреба на
даден продукт?
Моделите на употреба на даден
продукт са важни, за да може да
се измери дали той има ефект
върху общественото здраве.
Например за пълнолетните пушачи, които биха продължили да
пушат, замяната на горимите цигари с научно доказани бездимни
алтернативи може да е начин да
се намали рискът за здравето им
в сравнение с това да продължат
да пушат. Рискът потенциално
може да се намали, защото при
тези продукти, макар да не са без
риск и да съдържат никотин, който води до пристрастяване, има
излагане на по-малко токсични
вещества и в по-ниски концентрации в сравнение с цигарите.

Накратко, за да разберем потенциалния
ефект от тези продукти върху индивидуалното и общественото здраве, трябва да разберем първо как те се употребяват. Затова
трябва да намерим отговорите на няколко
въпроса относно моделите на употреба,
като например:
> Пълнолетните пушачи, които преминават на тези продукти, спират ли да
пушат цигари?
> Продължава ли едновременна употреба
на различни тютюневи или никотинови
продукти и какви?
> Кои видове продукти употребяват и как

съдържание от

NONSMOKER

Как да се справим с
предизвикателствата,
свързани с измерването на
моделите на употреба?

SMOKE-FREE
PRODUCT USER

SMOKER

MULTIPLE
PRODUCT USER
ги употребяват - като честота и интензивност?
Ето няколко примера за това колко са
важни отговорите на тези въпроси.
Ако даден пълнолетен пушач, който пуши
по 20 цигари на ден, започне употреба на някоя от тези бездимни алтернативи, например
електронна цигара, той може да премине изцяло на електронна цигара. Пълното преминаване ще намали излагането му на вредни и
потенциално вредни вещества и следователно
може да намали риска за здравето му, свързан
с тютюнопушенето. Ако вместо това обаче
този човек замени само част от потреблението

FORMER-USER OF
NICOTINE PRODUCTS
си на цигари с употребата на електронна цигара, т.е. използва електронна цигара, но в
същото време и пуши, например по 10 цигари на ден, той няма да може да се възползва
напълно от преминаването.
За да могат пълнолетните пушачи да
вземат информирани решения, те трябва
да са запознати, че съществуват бездимни
алтернативи, и да имат достъп до точна и
вярна информация както за ползите, така и
за рисковете от тези продукти. Освен това на
тях трябва да им се напомня, че най-добрият
избор, който могат да направят, категорично
е да спрат напълно употребата на тютюн или

Промяната в поведението и в
навиците е комплексен процес и
в повечето случаи тази промяна
не става мигновено или бързо. Затова делът на разпространение
на продуктите и моделите на
употреба трябва да се измерват
редовно и последователно, така
че да се постигне разбиране за
промените и тенденциите с течение на времето. Тези данни ще
дадат възможност на учените и
регулаторните органи да правят
редовно оценка на потенциалното
въздействие, което научно доказаните бездимни продукти биха
могли да имат за отделния индивид и за населението като цяло.
За да бъдат направени изводи за въздействието на новите
негорими продукти върху общественото здраве, е важно тези
измервания да предоставят точни,
съпоставими и надеждни данни.
Затова учените, регулаторните
органи и индустрията трябва да
обединят усилията си за установяване на общоприети стандарти за измерване на моделите на
употреба на продуктите, за да се
осигурява съпоставимост между
различните проучвания. След
като бъдат въведени тези стандарти и практики, ще бъде възможно
данните за дела на разпространение и моделите на употреба да се
комбинират с друга информация
от модели за въздействието върху
общественото здраве от реалните
условия и от епидемиологични
проучвания. Тези важни инструменти за оценка, взети заедно, могат да дадат по-ясна представа за
въздействието на бездимните изделия за здравето на населението.
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Решенията в медицината в днешно време
са все по-успешни - безпрецедентен успех
имат и медицината, и медицинската наука,
особено видно в борбата с пандемията. Предизвикателствата пред здравните системи
обаче в световен мащаб са в политиките, в
организацията на здравните сектори, които
е редно да се превърнат в здравни системи.
Едно от основните предизвикателства е, че

„Заплащането
за извършена дейност“
доминира в пейзажа на плащанията на доставчиците на здравни услуги от много дълго
време - независимо дали говорим за клинични пътеки или диагностично свързани групи. Един ясен проблем в този модел на плащане е възнаграждаването и поощряване за

Обема и интензитета на
здравните услуги вместо
за тяхното качество
Здравните фондове в момента дори заплащат
за поправяне на допуснатите грешки в хода
на лечение. По същество колкото повече приеми, тестове, процедури и лечения предоставя доставчик или болница, толкова повече
приходи генерира, което създава

Грешни стимули
В крайна сметка пациентите могат да получат редица ненужни и разточителни услуги,
без да получат по-добри здравни резултати. Този модел е двигателят за постоянния
ръст на разходите през последните десетилетия навсякъде, без значими подобрения в
резултатите за пациентите. В допълнение,
медицинският персонал е обезкуражен и
демотивиран в опитите си да предоставя
качествена медицинска услуга, което
компрометира качеството на здравните услуги. Мотивацията е редно да
бъде в посока здравните специалисти и
индустрия да запазят професионалните
си компетенции, да продължат да работят и да предоставят измерим принос за
здравето на пациентите си.
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Future Values подобрена стратегия
за организация на
здравеопазването
Основните стратегически предизвикателства
пред здравните системи днес не са много различни
в различните части на света
д-р Славейко Джамбазов

Има ли възможности за справяне с
тези предизвикателства
Възможностите за справянето с тези предизвикателства изискват промяна на политиките и определяне на правилните стимули
за доставчиците на здравни услуги. Един
от ключовите подходи, чрез който иновативните организации в здравеопазването
се справят, е чрез заплащане за това, което
целим - а именно за резултати, т.е. заплащане за качество вместо за количество. Този
подход цели да подобри резултатите - както здравните, така и резултатите, които са
важни за пациентите, но през целия цикъл
на заболяването, а не за отделни негови епизоди. Емблематичен пример за важността
на резултатите, свързани с качеството на
живот на пациентите,
е заболяването простатен карцином.
Множество от
мъжете с тази
диагноза предпочитат да живеят по-кратко,
но без еректилна
дисфункция и без
инконтиненция, отколкото да постигнат
максималната възможна преживяемост,
но с тях. Както става ясно, стратегията за
преминаване към система за предоставяне
на здравни услуги с висока полза включва
модели, ориентирани към грижата за пациента, измерване на резултатите и разходите
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за всеки пациент, интегриране на здравните
грижи по състояния, изграждане на платформи и програми за подкрепа на пациентите.
Тези мерки ще подобрят добавената полза от
работата на здравните специалисти, ще намалят разходите за предоставяне на грижи,
ще повишат качеството на здравните услуги,
т.е. ще добавят ползи за цялата здравна система. Това е изцяло нова философия за предоставяне на здравни услуги, разработена в
„Харвард“ преди около 15 години, която вече
е въведена в множество водещи клиники по
света, има примери и от България.

По-лесно е да се обясни,
отколкото да се направи
За изпълнение на такава нова стратегия са
нужни хора, които могат да се справят със
задачи с повишена сложност, но това не е
непреодолима бариера. Въпрос е на осъзнаване на приоритетите и предоставяне на
правилните стимули на здравните и лечебните заведения. За да имаме лечебни секции
с фокус върху медицински състояния, лечебните заведения трябва да бъдат стимулирани
в тази посока - финансиране за лечение на
заболяването диабет, а не на дейностите на
специалистите ендокринолози например.
Диабетно болният има нужда също от невролози, кардиолози, съдови хирурзи, офталмолози и др., които да работят заедно със
специалиста ендокринолог за лечението на
конкретното медицинско състояние. Когато
има опция да се заплаща пакетно за целия
цикъл на лечение при измерване на резул-

тати и процеси за целия цикъл на лечение,
тогава и инвеститорите ще се ориентират
към изграждане на интегрирани секции и
лечебни заведения и предоставяне на интегрирана услуга.

Примери за работещи модели
Прекрасен пример, свързан с диабета, са
клиниките „Диабетер“ в Холандия - верига
от клиники в доболничната помощ за лечение на диабет тип 1 при деца, с мултидисциплинарни екипи. За една година специалистите успяват да намалят хоспитализациите
на тези деца с 50% и да подобрят контрола
на заболяването, като фокусират дейността
на лечебните заведения в едно медицинско
състояние, оптимизират разходите и подобряват резултатите при фиксирана годишна
цена за лечението на пациент, с включени
медицински изделия и медикаменти в нея,
но с финансови инхибитори при влошени
резултати от лечението. Така те са стимулирани за по-добра грижа и по-ефективна
работа. Този модел на финансиране работи
успешно и в Стокхолм при смяна на тазобедрена и колянна става, в сила от 2008
г., със значително подобрени резултати,
оптимизирани разходи и двукратно понижение на усложненията, с участието на
всички болници, независимо от тяхната
собственост или търговски статут, които
нямат отношение към резултатите от лечението и успеха на лечебните заведения,
промяната на търговския статут на лечебните заведения не е от голямо значение при
правилните стимули.

Какви политици/decision-makers са готови да въведат подобни политики
Всички искат промяна, не всички са готови за нея. В момента политиците ни говорят
за промени. За реализирането на промяна в
тази посока са нужни иновативни политици
и политики, както и пилотни проекти, които са ориентирани към пациентите, което
включва и създаването на информационни
системи и платформи за измерване на резултати и процеси. Досега фокусът винаги
е бил върху оптимизация на процесите, но
ако не постигаш резултати, ще оптимизираш
и направиш ефективно непостигането на
резултати. Фокусът трябва да бъде върху
ползите за пациентите по време на целия
цикъл на лечение. Тук е важно отново да
уточним, че говорим за

Снимка Надежда Чипева

Стратегията за преминаване към система за
предоставяне на здравни услуги с висока полза
включва модели, ориентирани към грижата
за пациента, измерване
на резултатите и разходите, интегриране
на здравните грижи по
състояния, платформи и
програми за подкрепа на
пациентите.

Ползи, важни за пациентите

Профил

през целия цикъл на лечение. Future Values
Value Driven Healthcare е неправителствена
организация, която цели да обучава предимно студенти в здравеопазването - медици,
стоматолози, фармацевти, полувисш персонал, и да подготви бъдещото поколение
политици/decision-makers. Това представлява и смяна на културата, а това никога и
никъде не е било лесно, особено с действащи
политици, които са заети с провеждането
на собствените си политики и не могат да
отделят времето и фокуса да погледнат в
различна посока. Основните дейности на
Future Values са организиране на курсове
и кръжоци в университетите, образователни събития, включително уеб платформа с
онлайн лекции и книги. По този начин ще
се подпомогне развитието на университетското образование и обучението на умения
в области, които са важни са организацията
на цялата система на здравеопазване, и найвече за постигане на резултатите, важни за
пациентите. Вече имаме курсове с по 40 - 50
участници и трансферът на това знание се
оказва изключително търсен, включително
от управленци, политици и висши мениджъри. Тази подобрена стратегия за организация на здравеопазването е важно да бъде
разбрана от политиците, но това не може
да стане насила или бързо. Но пък хубавото
е, че веднъж разбрана и въведена, може да
предостави бързи резултати, както виждаме
в примерите от Холандия, Швеция, има и
много други. 

Д-р Славейко �жамбазов е основател и управляващ директор,
HTA Ltd. Притежава международна
експертиза като консултант за
здравни политики, оценка на здравните технологии, фармакоикономика,
данни от реалния живот, измерване на
значими за пациентите резултати.
Доктор на науките в областта на
оценката на здравните технологии,
има МВА от Американския университет и магистратури по медицина и
обществено здраве. Завършил е курс
в Harvard Business School за измерване
на ползите в здравеопазването, който
имплементира в лечебни заведения
в България и чужбина, както и стартира преподавателска дейност в
областта, предназначена за студенти
в медицинските университети в България. Преподава още здравен мениджмънт и оценка на здравни технологии,
съавтор в книги за оценка на здравни
технологии, здравна икономика,
клинични проучвания, епидемиология.
За последните 6 години НТА ООД е
изготвила над 600 анализа, от тях над
100 за редки заболявания и лекарства
сираци, за над 70 мултинационални
компании. От 2017 г. д-р Джамбазов
работи активно по инвестиционни
проекти в Африка, Близкия изток и
Югоизточна Азия.
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Години наред
не се предприема
промяна, с която
да се либерализира
вносът на лекарства

В

Недостатъчният внос,
производствени проблеми и свръхпотребление
водят до недостига, ко�то отчита СЕСПА

Профил

Боряна Маринкова е изпълнителен директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия от 2017
г. Има 11 години опит като маркетинг
директор на „Токуда болница“ от самото откриване на най-голямата частна
болница в България. В периода 2012 - 2017
г. оглавява връзките с обществеността
на Националното сдружение на частните болници. Завършила е магистратура
по маркетинг в УНСС през 2004. Преминала е две сертификационни програми в
BEIED - Professional Marketing Management
и Professional Executive Management през
2015. В момента е докторант по публична администрация и преподавател по
интегрирани маркетингови комуникации в УНСС.
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Боряна Маринкова

В средата на ноември бе публикуван първият забранителен списък за износ на лекарства, който включваше 297 продукта.
Седмица по-късно забраната обхваща 313
лекарства. Забранителният списък се генерира от СЕСПА - електронна система,
въведена със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Паралелните
дистрибутори изразяваме опасение, че налагането на ограничения без съответните
действия за попълване на дефицита няма
да има ефект за системата на здравеопазването и пациентите у нас. А това би могло
да се осъществи само чрез повече доставки
от всички позволени от закона пазарни механизми, категорични сме от Българската
асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства (БАРПТЛ).
Продължаваме щателно да анализираме
резултатите от първите два списъка, където
намираме

Озадачаващи казуси
Ще продължим да изследваме представянето на СЕСПА, за да сме сигурни, че
системата, която е от огромен обществен
интерес, функционира с изчерпателна
и коректна информация. Нашите данни
показват, че болшинството от включени

продукти не са обект на износ и съответно
потенциалният недостиг се дължи на причини, най-често свързани с производствени казуси. Многократно сме призовавали
за по-активни действия при установяване
на недостиг - като например всички лекарствени продукти, забранени за износ,
да бъдат автоматично включени за бързи
доставки от Европейското икономическо пространство за определен период от
време - един или няколко месеца. Регламентирането в нормативната база на възможността автоматично след попадане в
забранителен списък

Лекарствата
да бъдат обект на бърз внос
за който готовност вече две години пандемия са изразили всички членове на
БАРПТЛ, които имат паневропейски опит
на дистрибутори на лекарства.
Какво е

Недостиг на лекарства
и на какво се дължи?
Недостигът на лекарства е световен
проблем и гореща тема в Европейския
съюз. Причините за него за мултифакторни
и износът не е сред водещите от тях. Мно-
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заплаща. За тях недостиг се регистрира,
когато се „установи, че наличните на територията на Република България количества от съответния лекарствен продукт
са по-малко от 65 на сто от необходимите
количества за задоволяване на здравните
потребности на населението за период от
един месец, изчислени въз основа на средномесечното потребление на съответния лекарствен продукт за предходните 6 месеца,
считано от деня на извършване на анализа“.

Пандемията от COVID-19
задълбочи съществуващият
преди това недостиг

гократно сме цитирали световни и европейски доклади, които са категорични, че
производствените проблеми и регулациите вземат сериозен превес. Доказателство,
че паралелната дистрибуция не генерира
липси, е наличието на недостиг в държави
като САЩ или Сърбия, където паралелна
търговия не се извършва.
През последната година щателно бяха изследвани причините за недостига и повишеното потребление на лекарствени продукти

Под сянката на пандемията
и причинения от нея натиск върху веригата на лекарствоснабдяване. Причините за недостига включват проблеми с
предлагането, проблеми с търсенето и
регулаторни въпроси и оказват влияние
върху всички останали сфери на живота
и бизнеса. Преглед на актуалната научна
литература показва, че проблемите с доставките на лекарства се дължат на производствени проблеми, липса на суровини,
логистични и бизнес проблеми. Те показват, че проблемите с търсенето включват свръхпотребление, сезонно търсене
и непредсказуемо търсене на лекарства.
По отношение на регулаторните казуси
същественият фактор е

Причините за недостига
включват проблеми
с предлагането,
проблеми с търсенето
и регулаторни въпроси
и оказват влияние върху
всички останали сфери
на живота и бизнеса.
Липсата на единна
дефиниция за недостиг
на лекарства. Поради комплексния и многопластов характер на феномена недостиг
на лекарства в света съществуват над 25 дефиниции какво е „недостиг на лекарства“.
Дефиницията на Европейската агенция по
лекарствата (ЕМА) - „недостиг на лекарствени продукти за хуманна или ветеринарна
употреба се наблюдава тогава, когато на
национално ниво снабдяването не отговаря
на търсенето“. А у нас в ЗЛПХМ е възприета по-консервативната дефиниция, която е
стеснена до лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, или
лекарствата, които Националната здравноосигурителна каса частично или напълно

на лекарствени продукти. През април 2020 г.
университетски болници в ЕС предупредиха
за опасността от изчерпване на запасите от
някои лекарства - анестетици, антибиотици,
препарати за отпускане на мускулите и други. Причините са намалялото производство,
ограниченията за износ от други държави
и стремежът към натрупване на резерви
по време на здравната криза. Според този
анализ на задълбочения недостиг от необходими лекарствени продукти и причините за
това на 17.09.2020 г. Европейският парламент
прие резолюция, призоваваща Европа да
си гарантира самостоятелност в здравната
област, като осигури снабдяването, да възстанови местното производство и подобри
координацията в рамките на ЕС. Същевременно Европейската комисия призова в две
свои ръководства държавите членки „да
запазят свободното движение на всички
стоки и най-вече да гарантират веригата
на доставки на съществени продукти като
лекарства“ и подчерта изрично, че не трябва
да има ограничения, наложени върху движението на стоки в единния пазар, особено
когато те са свързани със здравето. ЕК заяви
категорично, че трябва „да се премахнат
забраните за износ на лекарства в рамките
на вътрешния пазар. Забраните за износ са в
ущърб на европейски пациенти и не трябва
да се разглеждат като възможност“.
Онлайн платформата за недостиг на лекарства в цифри: За да оценим внимателно
контекста на

Недостига в България
започнахме собствено проучване, което
стартира през юни 2019 и продължава към
момента. За създаването и поддържа- >100
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нето на първата у нас онлайн платформа за
сигнализиране на недостиг на лекарства
БАРПТЛ и федерация „Български пациентски форум“ бяха отличени с награда за
иновации и добри практики в здравния сектор във втория конкурс, организират от в.
„Капитал“ и АбВи през 2019 г. Към момента
са събрани и обработени над 1450 сигнала
от пациенти и те показват следното: 70% от
сигналите за недостиг биха се решили чрез
внос - лекарства с временно преустановен
внос, лекарства - обект на свръхпотребление, дерегистрирани лекарства, неразрешени продукти, които се изписват в България;
29% от сигналите са за лекарствените продукти, които имат регистрация в България,
като 96% тях са налични в аптечната мрежа;
46% от сигналите идват от София; над 80%
са от големите градове; 28% са хората, насочени към аптека в близост за получаване на
лекарството си; 71% са насочени към лекуващите ги лекари за консултиране поради
преустановен внос или търсене на дерегистрирани/нерегистрирани у нас продукти
или при 1% от случаите поради търсене в
аптеки на болнични лекарствени продукти.
Средното време за обратна връзка е под 24
часа, а до разрешаването на сигналите средно е до 32 часа от подаването им.

70% от недостига
на лекарства у нас е може да бъде
преодолян чрез повече внос
Междинните резултати от нашето национално онлайн проучване показаха, че в
70% от случаите решението на недостига се
крие във вноса и бързите вътреобщностни
доставки. Сигналите от пациентите касаят дерегистрирани лекарства, продукти с
трайно или временно преустановен внос в
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Необходими са спешни
либерални политики и
регулаторни промени
за насърчаване на
вноса на лекарства на
адекватна и ефективна
нормативна база,
която да обезпечава
наличността на
лекарства у нас.
България, лекарства - обект на свръхпотребление в рамките на пандемията, за които не
са осигурени достатъчно доставки.
Не забраните, а насърчаването на вноса
ще доведе до преодоляване на дефицита на
лекарства. Необходими са спешни либерални политики и регулаторни промени за
насърчаване на вноса на лекарства на адекватна и ефективна нормативна база, която
да обезпечава наличността на лекарства
у нас. Знаем, че само чрез такава законова и подзаконова инфраструктура биха се
разрешили в голяма степен ситуациите с
липса и недостиг на лекарствени продукти
в България и ще бъде осигурен достъпът на
пациентите в България до разнообразието
от лекарствата във всички страни в Европа,
а не само регистрираните на местния пазар.
Предложенията на БАРПТЛ към институциите, от които зависи законодателната
инициатива, са следните:
1. Автоматично при изчисляване на наличност на лекарствен продукт под 65%
да стартира процедура за бързи вътреобщностни доставки.
2. Регламентиране на извънреден внос

от притежатели на разрешение за търговия
на едро с лекарства при невъзможност на
притежателя за разрешение за употреба да
обезпечи наличността от лекарствата, за
които отговаря, на българския пазар.
3. Регламентиране на вноса на лекарства, изтеглени от пазара поради причини,
несвързани с лекарствената безопасност,
и регламентиране на по-гъвкав режим за
неразрешените у нас лекарства с фокус лечение в амбулаторни условия.
4. Приемане на пакет от нормативни
промени, които насърчават паралелния
внос - намаляване на административната
тежест, свързана с времето за регистрация и
утвърждаване на цена, регламентиране на
възможности за внос на еднакъв продукт,
но с в различие в размера на опаковката,
безсрочност на повторно издадените разрешения за паралелен внос и др.
5. Регламентиране на възможност магистър-фармацевтът да има възможност
изпише предписаното по търговското му
наименование и идентично съдържание
от всеки възможен регистриран доставчик
на лекарството.
БАРПТЛ отново заявява своя ангажимент да продължава да бъде стратегически
и надежден партньор на институциите и да
работи в защита на обществения интерес.
„Паневропейските паралелни дистрибутори
имат капацитета и експертизата да създават решения в случай на недостиг и да го
предотвратяват. Разбирането и насърчаването на паралелната дистрибуция на национално ниво ще продължи да бъде наша
основна задача и вярваме, че ще постигнем
конструктивни решения съвместно с институциите в името на българските пациенти“,
заявяват в заключение от БАРПТЛ. 
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COVID-19 засяга
повече мъжете и пациентите
със сърдечно-съдови
заболявания и диабет

П

Болницата ни помогна
на 2400 заразени с вируса пациенти

През последните дни има известен спад
на четвъртата вълна на пандемията в
България, но това не бива да ни успокоява. За съжаление отчитаме най-високия
леталитет в Европейския съюз на 100 000
души и най-ниския процент ваксинирани
хора. Причините за това изискват много
професионален, задълбочен и откровен
анализ, който ние като общество, а и като
медици трябва да си направим, за да си
извлечем поуки.
От една страна, имаме голяма здравна мрежа с 440 болници в страната, но
от друга, при пандемията видяхме, че
има регионални дисбаланси. На цялото
общество стана ясно колко наболял е въпросът с дефицита на лекари и медицински
специалисти и колко остра е нуждата от
стратегия как да мотивираме младите ни
кадри да остават в страната. Няма как да
не си даваме сметка за влошеното общо
здравословно състояние на българите
като цяло, за това, че сме сред първите и
в други негативни статистики, например
при сърдечно-съдовите заболявания, тютюнопушенето, застоялия начин на живот,
нездравословното хранене. Пациентите
ни имат множество придружаващи заболявания и сега това става причина за по-
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тежко протичане на болестта и нерядко
за летален изход. Не на последно място,
липсва ни достатъчна здравна култура
и възпитание за здравословен начин на
живот още от училище. Липсва достатъчна
профилактична насоченост в доболнична
помощ, което е ключово за добрия здравен статус на населението. Страдаме и от
липсата на разбиране помежду си, имаме
недоверие в институциите и експертите,
подценяваме колко важна е навременната,
открита и разбираема комуникация. Това
се отрази пряко върху ниския процент на
ваксинирани в България и за съжаление
стана причина за много загубен човешки
живот. Сега, при четвъртата вълна, в нашата реанимация почти всички пациенти
са неваксинирани. Без ваксина са и почти
всички тежко болни пациенти в останалите ни COVID структури.

В кризисни времена общностите
се нуждаят от лидери.
Необходимо е устойчиво лидерство, ясни
послания и стратегическа визия как да се
преодолее пандемичният процес.
Противопоказни са както бездействието, така и хаотичните решения. Като
общество трябва да си даваме сметка, че

от такава криза можем да излезем само
заедно. Но също така, че предварително
трябва да сме готови за подобни кризи и
наистина да възприемаме здравеопазването като национален приоритет, защото
животът е най-висшата ценност.
В тази връзка Панагюрище е добър пример, защото общинското здравеопазване
беше напълно трансформирано няколко
години преди пандемията. Така вместо
с една остаряла болница в тежко материално и финансово състояние и едва 15-ина
лекари посрещнахме кризата с развита и
модерно оборудвана многопрофилна болница и екип от над 650 лекари, медицински
и немедицински специалисти. Показахме,
че една неголяма българска община може
да е на второ място по брой лекари на глава
от населението в цялата страна според анализ на Института за пазарна икономика.
Пандемията потвърди важната роля
на частните болници, които по-рано бяха
упреквани, че едва ли не съществуват, за
да източват финансов ресурс от бюджета
на здравната каса. Сега се видя как без колебание частните лечебни заведения, лекарите и медиците в тях застанаха на първа
линия в тази тежка борба, независимо от
недофинансираната клинична пътека за
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Локално проучване
С нашия екип от вирусологичната
и микробиологичната лаборатория проведохме специализирано
шестмесечно проучване. Данните
показват, че за периода от ноември
2020 до април 2021 г. регистрираните случаи на COVID-19 в Пазарджишка
област са 9432, като от тях 33% е
делът на болните не само от нашата, но и от съседните общини, които са били диагностицирани в „Уни
Хоспитал“. Един от изводите ни е, че
при тежките форми на протичане
на COVID-19 преобладава засягането
на мъжкия пол и се потвърждава
по-големият риск за пациентите
със съпътстващи сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет.
Най-честата причина за прием в
интензивното отделение при нас е
била задълбочаващата се дихателна недостатъчност. Много добре
видяхме какъв е профилът на тежко
болните и починалите при четвъртата вълна и затова препоръчвам
на всички, които все още не са имунизирани, да го направят, за да намалят риска и да защитят живота си,
както и живота на своите близки.

лечение на коронавирусната инфекция и
увеличените разходи за дезинфектанти и
лични предпазни средства.
Като лекар пулмолог и като управител
на болница кризата ме изправи пред големи предизвикателства, а бързото преструктуриране на дейностите в лечебното заведение беше едно от най-важните. Първият
ни пациент беше приет на 8 април 2020 г. и
ние първи в цялата Пазарджишка област
успяхме да изградим два независими потока за прием на пациенти - съмнителните
за COVID-19 и останалите. Още тогава разбрахме, че тази пандемия няма да отзвучи
за седмици или месеци и внедрихме PCR
диагностиката, която продължава да бъде
златният стандарт в диагностицирането
на COVID-19.
При първата вълна разкрихме 40 легла,
от които 13 за интензивно лечение, а в следващите вълни стигнахме до 100 от нашите
общо 340 болнични легла, защото поемаме
пациенти от целия регион. От април 2020
г. до средата на ноември 2021 г. лекуваните с коронавирус в „Уни Хоспитал“ са
близо 1300, а амбулаторно сме помогнали
на над 1100 души. Дори в момента - освен
отделението по вътрешни болести, което
от самото начало е преструктурирано като

COVID отделение, част от клиниките по
кардиология и съдова хирургия също са
реорганизирани за специализирано лечение на пациенти с COVID, а цялото ни
отделение по анестезиология и интензивно
лечение с 15 легла е превърнато в интензивно COVID отделение.
Същевременно една от най-големите
гордости на нашата болница е Онкологичният център. Затова за нас беше много
важно да гарантираме безопасен достъп
на пациентите ни с онкологични заболявания, които са с понижен имунитет.
Постарахме се да създадем непрекъснат
достъп до лечение, защото е много важно
да няма прекъсване в лечебния им план.
Подобна бе организацията и за голяма
част от другите клиники и отделения,
където периодично се разрешаваше само
спешен прием. Независимо от ограниченията стремежът ни беше пациентите да
имат достъп до всяка от нашите болнични
структури. В тази връзка бяха и усилията
ни за сертифицирането на „Уни Хоспитал“
по международни стандарти за безопасност при работа в условия на COVID-19 на
медицинския персонал, както и на пациентите. През август 2020 г. „Уни Хоспитал“
стана първата в България сертифицирана
болница за управление на риска, свързан
с COVID-19.

Профил
Д-р Красимира Чачова-Ранчева
е управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“ - Панагюрище, от декември 2018
г. Има завършени специалности по
вътрешни болести и пневмология и
фтизиатрия, магистър по „Здравен
мениджмънт“. Член е на Българското
дружество по белодробни болести.

Общата ни битка продължава
вече година и осем месеца.
Голяма част от нашите лекари, сестри, санитари са на предела на своите психически
и физически възможности. Национална
известност придоби случай с наш пациент,
който след 78 дни в реанимацията и 50 дни
на апаратна вентилация постепенно успя
да се върне към нормалното си ежедневие.
За нас това е огромен успех, който ни мотивира да продължаваме да даваме всичко
от себе си.
Като клиницист пулмолог мога да допълня, че за мен беше необяснимо забавянето при въвеждането на единен протокол
за лечение на COVID-19. Това се случи чак
в средата на ноември 2020 г. и той не беше
периодично обновяван през следващите
няколко месеца. С колегите непрекъснато
следяхме публикуваните международни
протоколи и контактувахме с лекари от
Европа и Америка и благодарение на това

ние още от началото бяхме в течение на
всички новости, които се прилагат при
лечението. Запазихме този подход и сега
вече от няколко седмици успешно прилагаме лечението с моноклонални антитела
в нашето COVID отделение и реанимация.
Като пулмолог виждам многоликите
усложнения от коронавируса, който далеч
не засяга само белите дробове. При средните и по-тежките случаи се наблюдават
множество съдови промени, като нерядко
някои пациенти развиват тежки тромбози
и това може да завърши с ампутация на
крайник. Има кардиологични и неврологични усложнения, както и сериозно обездвижване и отпадналост, които също не
са за подценяване. За да сме максимално
полезни, разработихме и предлагаме постCOVID пакети. 
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Основна цел на съвременната
медицинска науката в областта на
онкологията е да бъде увеличена
преживяемостта при пациенти
със злокачествени заболявания.
Тези заболявания често рецидивират след първоначално успешно
лечение, феномен, който се дължи
до голяма степен на наличието в
тумора на т.нар. ракови стволови
клетки. Поради специфичните си
свойства тези клетки са по-устойчиви на противоракова терапия
от повечето други туморни
клетки. През октомври 2019 г.
Научноизследователският институт към Медицински университет
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна (НИМУ), стартира работа по
проект TranStem, финансиран от
Европейската комисия с 2.5 милиона
евро за период пет години в областта на транслационната
биология на стволови клетки.
Проектът TranStem поставя
амбициозни цели пред науката в
България и Европа, а именно да
насърчи върхови основни и приложни изследвания на стволови клетки, както и клиничното им приложение. За изпълнение на тези цели е
създадена силна изследователска
група, за която акцент са научноизследователските, развойните и
иновационните дейности в изследванията и терапиите на стволови
клетки и регенеративни лекарства. Чрез проекта бе привлечен
като водещ изследовател д-р
Манлио Винчигуера, водещ международен експерт по ракови стволови клетки.

Профил
Д-р Манлио Винчигуера има богат професионален опит, обширна
биография с научни публикации и лидерски проекти от световна
класа, които му помагат да ръководи членовете на научния екип по
проект TranStem в МУ - Варна. Манлио Винчигуера е роден през 1976
г. в Катания, Италия. Получава степен по биомолекулярни науки от
Университета в Катания през 1999 г. Има докторска степен (PhD) по
вътрешни болести през 2004 г. и обучение по научни изследвания в
�еневския медицински университет в Швейцария и в Европейската
лаборатория по молекулярна биология в Италия и Германия (2005
- 2011 г.). През 2008 г. печели престижната стипендия на Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL) със седалище в
Хайделберг, Германия. През 2012 г. д-р Манлио Винчигуера получава
първата си самостоятелна позиция и става старши преподавател
в отдела по медицина към Университетския колеж в Лондон, Велико-
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британия. Той създава малка група от изследователи, които проучват чернодробните заболявания от натрупването на мазнини до
рак. През 2016 г. печели стипендия от Европейския фонд за регионално развитие (ERFD), за да работи върху свързаните с възрастта
чернодробни заболявания и да проучи ролята на раковите стволови
клетки в развитието на тези болести. По време на научната си
работа в цяла Европа д-р Винчигуера работи в екипите на много известни учени и публикува в сътрудничество с тях над 175 статии.
Член е на Who's Who по геронтология, Дружеството по ракова епигенетика (CES), Via Academy - италиански топ учени, Международната
асоциация по стареене на клетките (ICSA), Европейската асоциация
за изследване на диабета (EASD), Европейската асоциация за изследване на черния дроб (EASL), Американската асоциация по клетъчна
биология (ASCB).
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д-р Манлио Винчигуера,
изследовател

Ракови стволови клетки:
защо рецидивират
туморите?
Д-р Винчигуера, какво представляват
раковите стволови клетки?
Раковите стволови клетки са ракови
клетки, които не са диференцирани и са
в състояние да генерират всички видове
клетки, които присъстват в тумора. Те могат да се разглеждат като злокачествена
версия на нормалните стволови клетки,
които се намират в здравите тъкани.

Защо туморите рецидивират?
Настоящите терапии за борба с рака
като лъчетерапията и химиотерапията
са неефективни срещу раковите стволови
клетки, които са много устойчиви. Предполага се, че след като лъчетерапията и
химиотерапията успешно убиват раковите
клетки и туморната маса се свива, оцелелите ракови стволови клетки могат да започнат да се размножават, диференцират
и да доведат до рецидивиращ нов тумор.

Съществуват ли варианти да бъдат контролирани раковите стволови клетки,
за да не предизвикват рецидиви?
Понастоящем няма одобрени или ефективни опции за унищожаване на раковите
стволови клетки по начин, който да предотвратява рецидиви на тумора.

Има ли разработена специфична терапия, насочена към потискане на раковите стволови клетки?
Отново за съжаление специфични тера-

пии не съществуват, което се дължи също
така и на факта, че локализацията и броят
на раковите стволови клетки в туморите
не са добре изяснени от научна гледна
точка. Експерименталните терапии, разработени в много лаборатории по света,
включват използването на наночастици,
насочени към специфични протеини по
повърхността на раковите стволови клетки, и използването на лекарства, насочени към автофагия. Автофагията е процес,
при който клетките се „самоизяждат“ или
рециклират вътрешните си компоненти.
Раковите стволови клетки оцеляват при
автофагия, а използването на инхибитори
на автофагията може потенциално да ги
убие.

Каква роля оказва превенцията за успешното лечение на рака?
Европейската комисия представи тази
година Европейския план за борба с рака.
Превенцията има фундаментално значение, а именно чрез намаляване на рисковото поведение, главно тютюнопушенето
и консумацията на алкохол, и чрез насърчаване на здравословния начин на живот
40% от раковите заболявания могат да
бъдат предотвратени. В това отношение
затлъстяването е свързано с по-висок риск
за развитие на 13 вида рак. За съжаление
60% от раковите заболявания не могат
да бъдат предотвратени. В тези случаи
основните цели на Европейския здравен

план са ранният скрининг, достъпът до
висококачествени здравни грижи и подкрепата за пациентите и лицата, полагащи
грижи за тях.

Проектът „Транстем“ дава възможност
за научни изследвания и иновации в областта на транслационната биология
на стволовите клетки. Как работи екипът от специалисти на Медицинският
университет - Варна, в това направление?
Нашият екип от специалисти по проекта TranStem в МУ - Варна, изучава
фокуса върху специфични приложения
на човешките стволови клетки за диагностични и терапевтични цели. Тези
приложения включват хематопоетични
стволови клетки, мезенхимни стволови
клетки, неврални (мозъчни) стволови
клетки, ракови стволови клетки, индуцирани плурипотентни стволови клетки
(iPSCs) и роговични/лимбални стволови
клетки, разработени в рамките на изследователските групи на нашите четирима
главни изследователи. Нашите иновативни подходи включват епигенетично
насочване на лекарства - по-специално
за убиване на раковите стволови клетки,
намиращи се в солидни тумори, системна
биология, 3D биопринтиране и изкуствен
интелект.
Интервюто взе
Велина Марковска
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Националната програма за откриване и проследяване на деца, които
са родени малки за гестационната
си възраст (МГВ), започна работа на
1 март 2021 г. „Малките с големи
възможности“ ги наричат с много
любов лекарите, които работят
по програмата. Проектът се
осъществява от УМБАЛ „Св.
Марина“ - Варна, и Медицинския
университет - Варна, с подкрепата
на варненското дружество по
детска ендокринология (ВАПЕД) и
Българската асоциация по неонатология. Програмата ще продължи
три години с активното участие
на неонатолози, лични лекари,
детски ендокринолози и родители.
Специалистите активно ще
проследяват засегнатите деца до
двегодишна възраст, за да им
помогнат да наваксат в растежа.
Всички дейности са финансирани изцяло от Националната здравноосигурителна каса. Програмата
предвижда също обучение на
медицински сестри и акушерки за
правилно измерване на ръст, тегло
и обиколка на главата на новородените, а участващите родилни
домове ще бъдат снабдени с
инструменти за оценка на параметрите при раждането. Проучването на особеностите на МГВ
децата е фокус в работата на
неонатолозите и детските
ендокринолози от години. Едно от
големите проучвания в нашата
страна, свързано с проблема, е
публикувано през 2002 г. от проф.
Йотова. В него ретроспективно се
проследяват доносени родени МГВ
деца и се оценява техният ръст
към 18-годишна възраст, както и
лонгитудинално се оценява темпът им на растеж от раждането
до краен ръст. Открити са 5.19%
МГВ деца, от които 10.7% не са
успели да наваксат в растежа.
Открито е и повишение на сърдечно-съдовия, метаболитния и риска
от хронично бъбречно заболяване,
вече забележимо на 18-годишна
възраст.
КАПИТАЛ | 2021

Профил
Проф. д-р Виолета Йотова, дмн, е специалист по педиатрия и детска ендокринология и метаболитни заболявания,
ръководител на направление „Педиатрия“
в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна, преподавател
в Медицинския университет - Варна, и
председател на Съюз на учените - Варна.
Преподавала е в Панафриканската програма по детска ендокринология (Найроби,
Кения) и е канена като лектор в САЩ, Гър-

ция, Словения, Румъния и др. Председател
е на Комитета за клинична специализация
на Европейското дружество по детска
ендокринология (ESPE) и съпредседател на
Работната група по образование и квалификация към Европейската референтна
мрежа по редки ендокринни болести (ENDO
ERN). През 2021 г. е удостоена с Почетен
знак на държавния глава за заслугите й към
детското здравеопазване в България.

Здраве

| 107

МГВ децата - малките
с големи възможности
Между 3.5 и 7% от децата
се раждат по-ниски и по-леки
от останалите бебета

Проф. Йотова, какво представлява Националната програма за навременно
откриване и проследяване на доносени
и недоносени деца, родени малки за гестационната си възраст?
Новородените деца имат сравнително
постоянни размери, независимо от расата и
географското местоположение на родното
им място. Ако детето е доносено от едноплодна бременност, теглото обикновено е
над 3 кг, а дължината - над 49 см. За недоносените деца има специални сравнителни
криви, по които може да се съди какви са
нормалните размери според срока на бременността. Ако детето е сред 10-те процента най-ниски и най-леки новородени, то е
по-малко, отколкото съответства на нормата. Именно тези деца наричаме „малки за
гестационната им възраст, МГВ“. Техният
относителен дял във всички изследвани
популации е един и същ - между 3.5 и 7%
от всички новородени. Причините за МГВ
раждания са различни и в периода на новородено бебетата имат повишена заболяемост, но като цяло преживяват добре.
До двегодишна възраст 90% от МГВ децата вече са достигнали своя „растежен
канал“ и по-късно постигат адекватен за
расата, етноса, семейството и общото си
здраве краен ръст. До 3-4-годишна възраст
наваксват още една малка част, предимно
недоносени. Около 10%, обаче не наваксват
и остават ниски. Ако това беше единственият проблем, може би щяхме да говорим за
естетика, но за съжаление ниският краен
ръст асоциира с влошено сърдечно-съдово
и метаболитно здраве в младата зряла възраст. Всички последици са предотвратими -

ниският ръст се лекува с растежен хормон,
а сърдечно-съдовите промени са лесни за
преодоляване при добра информираност.
През 2002 г. имаше изключителен интерес
по света и аз смятах, че с публикуване на
резултатите от първата ми дисертация ще
успея да популяризирам МГВ познанието.
Нищо подобно не се случи - през 2021 все
още здравната система и обществото не
разпознават състоянието. Именно с цел
навременна превенция започнахме нашата програма. В 23 родилни заведения от
цялата страна с участието на Българската
асоциация по неонатология всички родители се информират, а родените МГВ се
канят да посетят детски ендокринолог на
двегодишна възраст. Участващите лекари са в цялата страна, а достъпът до тях
- улеснен. Така се опитваме семействата
да не пропускат ценно време за реакция.
Програмата е подкрепена с компетитивен
научен грант от Global Medical Grants (2020
- 2023 г.).

За риск от какви бъдещи заболявания
може да бъдат сигнал „малките размери“ на новороденото?
Както споменах, те се разделят на
два периода - веднага след раждането,
когато преобладават остри състояния
(хипотермия, хипогликемия, кръвотечения, некротизиращ ентероколит и др.) и
млади възрастни, при които се появяват
хипертонията, метаболитният синдром
и др., особено ако индивидите са останали ниски и вече е настъпило наднормено
тегло. Пубертетното развитие понякога е
по-ранно от обичайното и често се развива

синдром на поликистични яйчници при
жени. Костната плътност остава ниска,
а мускулната маса - ограничена. Ако лечението с растежен хормон започне найкъсно до 3-4-годишна възраст, настъпва
значително подобрение в крайния ръст и
натрупването на костно и мускулно вещество, а превенцията на наднорменото тегло
е осъществима при добра информираност.

Какъв е броят на децата, родени през
първите 6 месеца от старта на програмата в България, които попадат в графата малки за гестационната си седмица
и чието развитие ще проследявате в
следващите две години?
В участващите неонатологични заведения за първите 6 месеца от програмата са
се родили малко над 11 000 деца, като около
400 от тях са родени МГВ. Родителите, които са подписали информирано съгласие за
участие, са повече от половината. Наблюдаваме обаче характерното за нашия народ
отдръпване, когато се предлага програма
за превенция. Това притеснение е излишно, защото подписването на информирано
съгласие за участие не задължава с нищо.
То само дава възможност за включване,
ако на двегодишна възраст детето не е наваксало в растежа си. В този аспект ние
приемаме личните лекари като партньори
и сме приготвили специална информация
за тях на сайта на програмата (www.mgv.
growinform.org). Всеки може да се обърне
към нас за допълнителна информация на
фейсбук страницата ни или на имейл.
Интервюто взе
Велина Марковска
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Живеещите с ХИВ
страдат повече
от предразсъдъци,
отколкото от вируса

П

През май 2019 г. новината за смъртта на британеца Крейг Харпър влезе в българските
новини, след като стана ясно, че в няколко
болници му е отказано лечение заради това,
че е с ХИВ. Година по-късно на 24-годишния Петър е отказана рутинна операция
за корекция на изкривена носна преграда,
защото е диагностициран с ХИВ. Преди да
сподели това с лекуващия си лекар, са обсъждали как ще протече операцията. След
"новината" медикът отказва да я направи.
Няма значение, че ХИВ инфекцията вече
е хронично заболяване, контролирано с една
или две таблетки дневно. Без значение е и
че лекарите са защитени от инфектиране с
най-обикновените защитни средства - ръкавици, маски, очила, с каквито би следвало
да приемат всеки пациент, който може да е
потенциален носител на инфекцията. Живеещите с ХИВ в България продължават
да са повод за стигма, включително и в
здравеопазването, и то повече от 30 години.

Първите случаи
В България първите четири случая на ХИВ
са открити през 1986 г. сред моряци. Няколко от тях все още са живи. Редица научни
изследвания показват, че навременното
започване на терапията за контрол на ХИВ
позволява на живеещите с ХИВ да живеят
дълго, в добро здраве, да водят нормален
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Липсата на адекватна държавна политика
усложнява диагностиката и контрола
на ХИВ в България
Александър Миланов

живот, без риск да инфектират никого,
включително интимните си партньори. В
този смисъл от медицинска гледна точка
напредъкът е огромен. Но много малко е
направено по отношение на стигмата, на
дискриминацията, на достъпа до лечение
на придружаващите заболявания. Дори
сред медицинските специалисти има много незапознати с новостите в лечението
и контрола на ХИВ. Все още има медици,
които не знаят, че рискът от инфектиране при убождане с игла на пациент с ХИВ
например е едва 0.3%. Малцина са онези,
които знаят, че пациент, постигнал с терапия т.нар. неоткриваем вирусен товар, не
може да предава ХИВ.

ХИВ вече трудно убива
- но стигмата - категорично да, коментира
Елена Биринджиева от сдружение "Здраве
без граници", което вече 21 години предлага безплатни и анонимни тестове за ХИВ,
както и грижа след положителния резултат.
Освен стигмата другият огромен проблем пред успешната превенция и контрол
на ХИВ/СПИН в България е липсата на
постоянни държавни усилия. "Няма стабилна държавна политика за безплатни
анонимни изследвания, за консултиране и
придружаване за лечение", категорична е
Биринджиева. Този проблем се вижда ясно

след 2017 г., когато от България се оттегля

Глобалният фонд
за борбата срещу СПИН
туберкулоза и малария, който дотогава е
финансирал мрежа от граждански организации за работа с рисковите групи, както и
държавни усилия за превенция и контрол
на вируса. Според експертни оценки след
изтеглянето на фонда 25% от гражданските
организации, работили "на терен", изцяло
са прекратили дейността си. Останалите
запазват частично услугите, които предоставят на кампаниен принцип, най-вече
благодарение на останали от преди това
материали и ресурси.
Междувременно държавата в лицето на
Министерството на здравеопазването прие
и тази година

Националната програма
за превенция и контрол на ХИВ
и сексуално предавани инфекции със срок до
2025 г. Според експертите обаче тя е само на
хартия и ще се окаже не особено работеща,
докато не се реши въпросът с финансирането
на дейностите за превенция сред уязвимите
от ХИВ общности. Към момента това финансиране според чиновниците може да става
само чрез обществени поръчки. Участието
в тях обаче е непосилно за неправителстве-

Здраве

ните организации, тъй като е съпътствано
с редица административни и финансови
тежести. Те трябва да имат достатъчен финансов ресурс, за да изпълнят първоначално
дейностите, да осигурят пари за банкови
гаранции и др. "Условията са разписани като
за търговски дружества и гражданските организации нямат шанс да се включат ефективно", коментира Елена Биринджиева. Така
финансирането от Глобалния фонд остава
без алтернатива у нас вече 5 години. Освен
факта, че работата с рисковите групи е социална, а не търговска, от стартирането на
процедурата до подписването на договорите
с избраните изпълнители минават повече от
седем месеца. Това е една от причините да
има големи периоди, в които

Няма достъп до безплатно
и анонимно тестване
и грижи след положителния резултат сред
нуждаещите се.
Лошото планиране и провеждане на
обществените поръчки е причина и за нередовните доставки на медикаментите за
контрол на вируса. Крачката според медици в правилна посока за контрол на инфекцията е достъпът до терапия за всички
засегнати веднага. Но отново заради административни пречки, недобро планиране и
липсата на ритмичност на договарянето с
обществени поръчки има групи от пациенти, които остават с месеци без основни
медикаменти. По данни на Националната
пациентска организация (НПО)

Всеки трети пациент с ХИВ е
прекъсвал терапията си
за повече от две седмици заради липса на
лекарства поради провалени обществени
търгове. "Преди 2-3 години едно от лекарствата, което е гръбнак за лечението за
ХИВ, липсваше за 700 пациенти за повече
от месец. През 2020 г. 200 пациенти останаха
без друго важно лекарство. Това е опасно за
пациентите, защото може да доведе до прогресия на инфекцията или резистентност
към терапията", коментира д-р Станимир
Хасърджиев, председател на НПО.
През 2021 г. най-големият проблем за ХИВ
позитивните у нас е липсата на изследвания
за т.нар. вирусен товар, които показват до
каква степен е под контрол вирусът. Вече
половин година за голяма част от пациен-
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тите у нас това изследване е мираж и не се
прави регулярно, както го изисква медицинският протокол, коментира Хасърджиев.
Според различни данни установените

С ХИВ през годините са
около 3600 - 4000 българи
от които повече от 80% са мъже. Наблюденията на специалисти показват обаче, че
инфектираните са поне два пъти повече от
официално регистрираните.
Всяка година се установяват средно 250
нови случая, като в страната се правят повече от 200 000 теста. През 2020 г. обаче всеки
пети от новите случаи е установен при изследване на едва 3000 души от рискови групи в здравния център на сдружение "Здраве без граници". Това доказва, че работата
конкретно с рисковите общности има много
по-висока ефективност за навременното
идентифициране на носителите на вируса
и съответно за превенция на разпространението му, отколкото да се разчита на случаен скрининг сред масовата популация. В
същото време точно неправителствените
организации, които работят с рисковия
контингент, в момента нямат достъп до
държавно финансиране за превенция на
ХИВ/СПИН. От това държавата само губи,
тъй като ако не бъдат установени навреме
и не бъде осигурена терапия за носителите
на вируса, те ще разпространяват вируса
и неминуемо ще имат усложнения, които
струват скъпо на здравната система и създават тежест на социалната и осигурителната система у нас.
При правилна държавна политика, която
достига до тези, които имат нужда, прогнозата на специалистите е, че случаите
ще започнат да намаляват. Причините за
това се крият в навременното стартиране
на терапия на живеещите с ХИВ, които
благодарение на лекарствата "прекъсват"
пътя на вируса и не го предават. Не са малко
и българите, които приемат PrEP против
ХИВ - таблетка, която предотвратява инфектирането с ХИВ, ако се приема по схема
преди и след рисков сексуален контакт. Осигуряването на терапия за предпазване от
ХИВ също е мярка, която ще има добавена
стойност за намаляването на ефектите от
СПИН пандемията у нас. Въпреки ползите
от тази терапия лекарството против ХИВ
все още е финансово непосилно за онези,

Профил
Александър Миланов е специалист по социална работа и
застъпничество за правата на
пациентите у нас. Част е от екипа на Националната пациентска
организация. Работи активно за
подобряване на благосъстоянието на пациентите и гарантирането на правото на качествени
здравни грижи.

които искат да го приемат.
Данните показват още, че именно поради
липсата на адекватна държавна политика
у нас все повече

Пациенти с ХИВ се откриват
във влошено състояние
когато инфекцията вече е преминала в
СПИН. Затова съветът на експертите към
уязвимите от ХИВ рисковите общности е да
намерят начин да се изследват регулярно. А
към държавата - да намери разумния начин
за финансиране на дейности за анонимно и
безплатно изследване, както и да гарантира
предвидимост в обществените поръчки за
осигуряването на медикаменти и изследвания на вирусния товар, които да гарантират
стабилност в лечението и контрола на ХИВ
у нас. 
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VIII годишна конференция

ИНОВАЦИИ И
ДОБРИ
ПРАКТИКИ В
ЗДРАВНИЯ
СЕКТОР
9 НОЕМВРИ 2021
ХИБРИДНО СЪБИТИЕ

Благодарим ви
за подкрепата
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Осмата годишна
конференция на вестник
„Капитал“ беше открита с
минута мълчание в памет
на загубилите битката
с COVID-19 медици и
техните пациенти

„В най-тежката пандемична вълна сме,
броят на заразените е с 30% по-висок,
а коефициентът на смъртност сега е
около 3.5%, като в предходните вълни
беше около 10%. Въпреки че Делта
вариантът е по-опасен от предишните
варианти, у нас по-ниският леталитет
се дължи на усилията на нашите лекари“,
каза служебният здравен министър
д-р Стойчо Ка�аров. Инвестирайте в
иновации в медицината, това е бъдещето
на икономиката, призова министърът
и подчерта, че за да няма изоставане у
нас, трябва да направим необходимите
промени не със заповеди и наредби, а чрез
политики за гарантиране на свободата на
предприемачеството и изграждането на
правова държава

Управителят на НЗОК
проф. Петко Салчев заяви,
че иновациите движат
медицината напред и затова
всеки, който предприема
стъпки за нововъведения,
заслужава адмирации.
Според проектобюджета на
НЗОК за 2022 политиките
за овладяването на
пандемията ще продължат
и ще бъдат застъпени цели
за повишаване на цените
на определени клинични
пътеки в резултат на
преговорите с Българския
лекарски съюз
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Председателят на
Българския лекарски съюз
д-р Иван Маджаров заяви,
че обществото очаква от
БЛС отговор на тревожния
въпрос за фалшивите
сертификати и позицията
на съсловието е, че при
доказване на такава
измама и преди присъда
от съда правата на
нарушителите ще бъдат
отнети. По отношение на
иновациите в медицината
той изтъкна, че сме на
прага на обединяването
на всички достижения
на науката чрез
дигитализацията

Магистър-фармацевт
Димитър Маринов,
главен секретар
на Българския
фармацевтичен съюз,
приветства събитието
от името на съсловието
на фармацевтите.
Той подчерта,
че е необходимо
възстановяване на
диалога в сектора, за
да бъде успешна всяка
добра практика и
иновация, защото това е
гарантът за разбиране,
приемане и въвеждане в
практиката

Изпълнителният
директор на Асоциацията на научноизследователските
фармацевтични
компании (ARPharM)
Деян Денев подчерта, че основната
иновация в пандемията – ваксините,
не намери добра
почва у нас, но се
допусна нарастване
на скептицизма към
тях
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Пациентските организации бяха представени от адвокат
Христина Николова от Сдружение за развитие на българското здравеопазване, която заяви, че основната прилика
на правото и здравеопазването е, че те най-динамично се
развиват в условията на пандемия и предизвикват заинтересованите страни да изграждат добри практики
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Член-кореспондент проф. д-р Цветалина Танкова, дмн, началник на
Клиниката по диабетология в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, представи
опасностите от една от неинфекциозните пандемии на съвремието затлъстяването

Д-р Красимира
Чемишанска,
изпълнителен
директор
на „Амджен
България“,
коментира
съвременните
решения в
подхода на
диагностика
и лечение
на социално
значимите
заболявания

Акад. Ваньо
Митев, дбн,
председател на
Общото събрание
на Медицинския
университет
- София,
ръководител
секция „Биохимия“
в Катедрата по
химия и биохимия
на Медицинския
факултет на
Медицинския
университет София, представи
протоколи за
амбулаторно
лечение на COVID-19
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Проф. д-р Елина
Трендафилова, дм,
началник на Отделение
за интензивно лечение
на сърдечно-съдови
заболявания към
Клиника по кардиология
на МБАЛ „Национална
кардиологична
болница“, разказа как
кардиологичната
общност променя
парадигмата на
стандартите за
лечение на сърдечната
недостатъчност

„Навлизането на
специализирани
терапии в
страните от
Централна
и Източна
на Европа и
България - какво
ни очаква?“ беше
темата на
презентацията
на Лука Чичов,
генерален
мениджър на
IQVIA Bulgaria

Председателят на
Националния алианс
на хората с редки
болести Владимир
Томов постави акцент
върху актуалните
проблеми на хората,
които страдат от
редки болести
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Д-р Ивелина
Петрова-Бурджева,
хирург в Клиника по
онкологична хирургия
на УМБАЛ „Д-р Георги
Странски“ - Плевен,
презентира проекта
- носител на първата
награда в конкурса
на „Капитал“ и АбВи
- „Иновации и добри
практики в здравния
сектор“ - „Вакуумасистирана биопсия
– иновативен подход
за диагностика
на заболявания на
млечната жлеза“

Д-р Кунчо
Трифонов,
управител на
HealthPR, беше
модератор на
втория панел на
конференцията
„Новите здравни
реалности“

„Future Values
- основи за
съвременно
здравеопазване“
беше темата на
презентацията
на д-р Славейко
Джамбазов,
управител на НТА,
който представи
начините, по
които успешните
лечебни заведения
чертаят
бъдещето на
здравните услуги
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Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация
за верификация на лекарствата, представи един от най-успешните
дигитални проекти в здравеопазването - „Българската система за
верификация на лекарствата (BgMVS) и прилагането на европейските
стандарти при управлението й“

Евгения Александрова, председател на една от първите пациентски
организация в България - Асоциацията на пациентите с онкологични
заболявания, показа как акумулираният опит помага на пациентите да
бъдат преведени с помощта на АПОЗ през заболяването

Светла Калъпова,
председател
на Българската
асоциация на
медицинските
лаборанти,
медицински
директор на
medcare-bg.com (на
екрана), формулира
необходимостта
от предоставянето
на мобилни здравни
услуги в България
и обучението на
специалисти, които
да ги предоставят

Адвокат Свилена
Димитрова,
председател
на Българската
болнична
асоциация, заяви,
че е време за
приоритизиране
от какви реформи
има нужда
здравеопазването,
което ще помогне
за устойчиво
осигуряване
на здраве и
благополучие

КАПИТАЛ | 2021

Икономистът
от ЕКИП Аркади
Шарков обоснова
спешната
необходимост
от промени във
финансирането на
здравния модел

Здраве
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Адвокат Мария
Шаркова,
управляващ
съдружник в
адвокатско
дружество
„Шаркова и
партньори“ (на
екрана), беше
модератор на
панела за болнично
здравеопазване

В панела за болнично здравеопазване участваха доц. д-р Александър Оскар (вдясно),
завеждащ Клиниката по очни болести на УМБАЛ „Александровска“, д-р Атанас
Атанасов, изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“, които представиха предизвикателствата пред оздравяването й от сегашното тежко състояние

Доц. д-р Ася
Консулова,
медицински
онколог в
КОЦ - Бургас,
представи
болничната
онкологична
практика

Д-р Антон Койчев, дмн,
председател на Комисията
по здравеопазване и социална
политика в Столичния
общински съвет, главен
асистент в Катедра по обща
хирургия на Медицинския
факултет на Медицинския
университет - София (вдясно),
и д-р Иван Колчаков, член на
ръководството на УМБАЛ
„Софиямед“, анестезиолог
в УМБАЛ „Софиямед“,
коментираха в изложенията
си предизвикателствата,
пред които COVID-19 е
изправило общинското
здравеопазване и болничния
сектор въобще
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App,
кажи ми
как да стана
по-здрав

Пандемията от ковид-19 и дигиталната революция
доведоха до нов бум на приложения, които се стремят
да следят здравето ни, да ни подтикнат да станем от
дивана или да ни успокоят при стрес и тревожност.
Проследяват как се храним, как спим, какво ни е кръвното налягане или захар. Спортуваме онлайн фитнес,
йога, пилатес, броят ни крачките и чашите с вода.
„Новото нормално“ обърна народната поговорка
в „За всяка болка си има приложение“. Ето някои от
най-успешните приложения от втората половина на
тази година, които могат да се намерят и в Google
store, и в Apple store.

Headspace
Приложение, което помага за по-добър сън и релакс. Клюките твърдят, че Гуинет
Полтроу и Ема Уотсън го използват за справяне с тревожността и стреса. Приложението учи на медитация и концентрация с популярни експерти като бившия монах и настоящ милионер Анди Пудикомб. Може да се избира между стотици водени
медитации с различна цел - управление на стреса, справяне с тревожност и тъга,
фокусиране върху здравето, по-добър сън. Те са и с различна продължителност, като
има и много кратки, 3-минутни сесии. Приложението предлага голямо разнообразие
за различни преживявания чрез красиви записи на околната среда, съчетани със звуци и музика. Има кратка сутрешна видеопоредица, създадена за позитивно и свежо
начало на деня.
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Down Dog
Потребителите избират нивото
си, вид йога и продължителност на курса, след което се
наслаждават на персонализирани
тренировки, които никога не се
повтарят. Нещо като личен йога
инструктор на телефона.
Приложението предлага над 60
000 различни конфигурации за
предпочитаната йога практика
- виняса, хатха, ин, ащанга и т.н.
Има функция за избор на глас и
музика по време на упражненията.
Освен на английски приложението
работи с още 9 езика. Отделно
се предлагат йога за бременни,
упражнения по барре (подобни
на балет), както и практики за
медитация. Има видеотренировки и за по-високи натоварвания и
упражнения за бързо топене на
килограми.

Shutterstock
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All Out Studio
Приложение със стотици тренировки от сертифицирани
треньори от най-елитните фитнес брандове в света. Нови
програми се добавят всеки месец, съобразени с различните
дисциплини и ниво на потребителя. Тренировките са найразлични - без допълнителни аксесоари, с дъмбели и гири,
високоинтензивни интервални тренировки, танци, пилатес,
йога. Програмите са с различен фокус - отслабване, трупане
на мускули, раздвижване за облекчаване на умората и стреса.
Продължителността на тренировките е от 10 до 60 минути. Упражненията имат и различни „мишени“ - ръце, корем,
крака, дупе, цялото тяло и др. Програмите са създадени
както за начинаещи, така и например за дами над 40 години
или за фитнес маниаци.

MyTherapy

Runkeeper
Приложение за всички, които
обичат да тичат и дори и да го
правят сами в парка, могат да се
„надбягват“ с конкуренти, тъй
като създава общност. Може да
се създаде предизвикателство и
да се поканят приятели, а приложението улавя с данни напредъка
на всеки и дава награди.
Предлага персонализирани планове за тренировки, които да отговарят на индивидуалния график и
са в зависимост от поставените
цели.
Проследява с GPS бягане, ходене и
каране на колело и дава ясна картина за тренировката в реално
време. Гласово съветва за темпото, разстоянието, времето,
сърдечния ритъм, независимо на
бягащата пътека или на открито.
Интегрирано е със Spotify и предлага любимата музика на бегача.

MyTherapy е приложение, получило много награди, тъй като напомня на пациентите кога да си
взимат хапчетата. Предимство
е, че е без реклами. Позволява на
цялото семейство да се свързва
в приложението и всички могат
да напомнят за взимането на
определена доза.
Освен проследяването на лекарства приложението следи теглото и настроението на пациента.
MyTherapy не само документира
здравни данни, но и позволява да
се визуализират модели, от които се разбира в кои области от
лечението има подобрение.
Данните се оформят в здравен
дневник, който може да се сподели с лекуващия лекар.

Skincare
Routine
Дерматолозите харесват
това приложение, което помага
на потребителите да изброяват
продуктите, които използват,
да създават подробни рутинни
процедури и да проследяват напредъка за хубава кожа. Може да се добавят снимки за проследяване към
личния дневник на потребителя.
Приложението се плаща еднократно, в него има продукти и процедури, но всеки сам може да добавя
своите предпочитания за марки.
Skincare Routine проследява използваните продукти и може да
покаже кои трябва да се избягват,
кои не могат да се комбинират.
Може да се състави индивидуален календар за дни за пилинг, за
почистване с определени съставки и т.н. Персонализират се
съветите и за всекидневна грижа
в зависимост от типа на кожата
и различни проблеми като петна,
акне, комедони.

SleepScore
Приложението помага да се подобри здравето чрез качествена и пълноценна отмора
през нощта. Оценено е като отлично от медии като Washington Post, The New York
Times, Men's Health, CNN, Forbes, Business Insider.
Разработено след изучаване на милиони часове сънуване в продължение на повече
от десетилетие, SleepScore предоставя персонализирана информация за циклите на
съня, за да може да се направят индивидуални промени за подобряването му.
Резултатите се оценяват от 0 до 100. Показват се 4 цикъла - събуждане, лек, дълбок
и REM (Rapid Eye Movement) сън. Интелигентен будилник буди в подходящия момент
за ставане. Има съвети за подобряване на всеки от етапите на съня, както и база за
сравнение с хора на същата възраст.
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Fabulous
Fabulous е научно базирано приложение
за проследяване на навиците и променянето им към по-здравословен начин
на живот. Фокусира се върху много аспекти като движения за намаляване на
теглото, пълноценен сън, намаляване
на стреса чрез йога и медитация. Приложението се рекламира като „житейски треньор“, който гради мотивация
за по-добра производителност и добро
психично здраве. То залага на интегрирани здравни сесии, като например
7 минути за отслабване, дзен, дрямка,
стречинг, йога, съвети за мотивация,
релаксация и др. Приложението е като
научно базиран тракер за навици, фокусиран върху здравето, вниманието и
сутрешната рутина.

MindDoc
MindDoc e разработено от клинични психолози за самоизследване на
емоционалното благополучие, но може да се използва и при леки психични
заболявания. Полезно е за тези, които се борят с тревожност, депресия,
безсъние, хранителни разстройства. Позволява да се регистрира психичното здраве и настроение в реално време и да се получи представа за
симптоми и модели на възникването им. Като персонализиран спътник
за психично здраве MindDoc проверява три пъти на ден с въпроси, които
генерират подходящи прозрения за емоционално здраве. Предлага съвети
като курсове, упражнения, медитации за по-добро ментално здраве.
MindDoc може да се използва самостоятелно за самопомощ или като част
от лечение с психолог.

mySugr
mySugr е класирано като най-доброто приложение за
диабет от Healthline, защото прави живота на пациентите и близките им по-лесен. Приложението е
усъвършенствано тази есен, представено е във Forbes,
TechCrunch и The Washington Post.
Предлага безплатно, лесно и персонализирано табло,
така че да се използва лесно и удобно за контрол на
данните (диета, лекарства, прием на въглехидрати,
нива на кръвната захар, стъпки, кръвно налягане, тегло
и други). Снимка на храната брои въглехидратите.
Може да се свърже с Accu-Chek Meter и да се прехвърлят
данни безпроблемно. Предоставя седмични, ежедневни
и месечни отчети, които могат да се споделят с лекуващия лекар.

Elevate
Elevate е приложение за трениране на мозъка - за подобряване на
вниманието и паметта, скоростта на обработка на информация,
говорни и математически умения
и др. Предоставя персонализирана
програма за обучение 3 пъти седмично, за да се постигнат максимални резултати за подобряване
на когнитивните умения.
Elevate предлага игри на мозъка,
като проследява ефективността
им със седмични анализи. Предлага персонализиран подход, за да
се тренират слабите умения на
потребителя, като упражненията постепенно стават все потрудни. За английски говорещите
приложението е полезно, тъй
като помага за по-добър правопис,
по-бързо четене и обогатяване на
речника.
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Home Workout
Home Workout има анимации на различни елементарни, но полезни
тренировки. Лесно се наблюдава напредъкът и се взаимодейства
с други трениращи, тъй като приложението залага на социални
функции. Не се изисква никакво оборудване за тренировките,
нито пък треньор.
Home Workouts предоставя ежедневни тренировки, като упражненията са фокусирани за изграждане на мускули на различните
части от тялото, които потребителят иска да подобри.
Програмите за загряване и разтягане са предназначени да гарантират, че се тренира по правилен начин. Упражненията освен с
анимация се онагледяват и с видео. Диаграма проследява промяната в теглото.

